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  تقرير مجلس اإلدارة

 
 

 السادة المساهمون الكرام،
 

لعام  الرابع التقرير السنوي للسادة المساهمينيسر أعضاء مجلس إدارة شركة أكسا للتأمين التعاوني أن يقدموا 
2013  ُ  ،ديسمبر 31في  عن السنة المنتهية القوائم المالية ولحاإليضاحات و المدققة المالية القوائم متضمنا
الهامة و النتائج المالية و األنشطة التشغيلية واإلفصاحات بناء على  عرض التطورات. ويمثل هذا التقرير2013
 .التنظيمية اللوائح

 
 النشاط الرئيسي -1

مسجلة في المملكة العربية دية سعو مساهمةهي شركة  ("أكسا" أو "الشركة") أكسا للتأمين التعاوني شركة
 3هـ الموافق 1430الثاني  ىجماد 10بتاريخ  192موجب القرار الوزاري رقم ق/بالسعودية. تأسست الشركة 

بموجب سجل الشركة مسجلة في الرياض لدى وزارة التجارة والصناعة . (تاريخ التأسيس) 2009يونيو 
  م2009يوليو  13هـ الموافق  1430رجب  20اريخ تبصادر في مدينة الرياض  1010271203تجاري رقم  

يتمثل النشاط الرئيسي . ، المملكة العربية السعودية11421، الرياض 753عنوان الشركة الرئيسي هو ص. بو
وفقا لمبادئ التأمين التأمين وإعادة التأمين (الداخلي) في المملكة العربية السعودية  أنشطةللشركة في مزاولة 

النحو المنصوص عليه في قوانين المملكة العربية السعودية للتأمين التعاوني واألنظمة الصادرة التعاوني على 
حصلت الشركة على ترخيص مؤسسة النقد العربي السعودي من مؤسسة النقد العربي السعودي ("ساما"). 

عربية السعودية من خالل وإعادة التأمين في المملكة ال العام والتأمين الصحي لممارسة نشاط التأمين ("ساما")
م لمدة ثالث 2010يناير،  26هـ ، الموافق 1431صفر،  11بتاريخ   25/20101/ت.م.ن   ترخيص رقم

 هـ11/02/1434سنوات وتم اعادة تجديد الترخيص بتاريخ 
 

ممتلكات، ال،الحريق ،يتأمين الهندسال والتي تشملالتأمين  في مختلف مجاالتالشركة منتجات متنوعة  تقدم
. مكتب الشركة الرئيسي في والتأمين الجماعي على الحياة يصحال التأمين ، المركبات،النقل البحري (البضائع)

باإلضافة الى ، الخبر وجدةوالرياض  فروع في المدن الرئيسية في كل منالشركة ثالثة  لدىو مدينة الرياض،
 .ةالمنطقة الوسطى، والمنطقة الشرقية والغربيمن  منافذ بيع في كل

 
 

 المستقبلية عاتالتوقو التطورات الهامة  -2

 التطورات في الشركة)  أ
 

 2013وني على تجديد التأهيل خالل العام حصلت الشركة على موافقة مجلس الضمان الصحي التعا •
 . وقدسعار التأمين الطبي وتأمين المركبات وفقاً لمتطلبات الجهات التنظيميةأكملت الشركة مراجعة أ •

 .2013 خالل العام المعدلةسعار األ إعتماد تم
 .%50وصلت نسبة السعودة في الشركة إلى أكثر من  •
 التدريباستثمرت الشركة بشكل كبير في تدريب وتطوير موظفيها من خالل إطالق نظام جديد إلدارة  •
خالله الشركة تغطية  أبرمت الشركة عقداً للتأمين مع شركة عبد اللطيف جميل (تويوتا) توفر من •

رارالواقعة على المركبات المؤجرة بنظام التمليك وذلك من خالل المشاركة في التأمين مينية لألضتأ
 مع شركات اخرى.

 افتتحت الشركة منافذ بيع في مختلف مناطق المملكة العربية السعودية. •
ود من السيد سع بدالً  2013مارس  27في  في مجلس اإلدارة اً عضوتم تعيين السيد علي عبدهللا كانو  •

اإلدارة  مجلسويود  ،تشكيل استراتيجية الشركة ورؤيتهادورا رئيسيا في  عبل الذيوعبدالعزيز كانو 
 في مجلس اإلدارة.  إلسهاماته انه للسيد سعود كانوشكره وامتن جزيل أن يعرب عن

 .الجهات التنظيميةتواصل الشركة متابعة عملية الموافقة على المنتجات مع  •
لزيادة الوعي بالعالمة التجارية في المملكة العربية  2013خالل عام  سويقيةحملة ت شركةالأطلقت  •

 .السعودية
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 والخطط النظرة المستقبلية  ب)
 

قدرات الشركة  تحسينتهدف إلى  والتي للسنوات الخمس القادمةالعمل  إستراتيجيةوافق مجلس اإلدارة على 
تتوقع الشركة ، لمتزايد من شركات التأمين المرخص لهانظرا للعدد او ،التنافسية لزيادة حصتها في السوق

إعتمدت و التحتية ةبنيال تطويرل تها. وقد أعدت الشركة خطزيادة المنافسة في سوق التأمين السعودي
 واالستثمار مزيد من النموتحقيق الشركة في وضع جيد لأن  لدعم النمو والربحية. مجموعة من اإلجراءات

 منتجاتها الشركة على الموافقة على. حصلت بما يتوافق مع استراتيجيتها لعمالءالخدمات ل لتقديم أفضل
إطالق منتجات  وكذلك ،المنتجات لجميع ةيالنهائ لحصول على الموافقةل تواصل العمل كما انهاالرئيسية، 

بافتتاح  قريباً  سوف تقوم الشركة. وبيع أكثر من منتج في آن واحد إلى العمالء الحاليين مبتكرة ومتميزة
 وتلبيةتقديم أفضل الخدمات لالرقم المجاني  باستخدام و التأمين الصحي مطالبات المركباتلمركز خدمة 

لزيادة حصتها من  جديدةالعمال الاالستفادة من قطاعات أ كما ان الشركة ستواصل .العمالءاحتياجات 
 . السوق

 
 إدارة المخاطر -3

  حوكمة المخاطرأ) 
والوسائل الرقابية واألجراءات ر الخاصة بالشركة في مجموعة من السياسات حوكمة المخاطتتمثل 

تتركز فلسفة والتي تستخدم الهيكل التنظيمي الحالي لتحقيق األهداف االستراتيجية للشركة.  و الموضوعة
رة الشركة في قبول المخاطر المرغوب بها والمعروفة والتي تتوافق مع الخطة االستراتيجية المتعلقة بإدا

 تمت"لجنة إدارة المخاطر ".  تتم إدارة المخاطر من خالل. وقبول المخاطر والمعتمدة من قبل مجلس اإلدارة
 الموافقة على ميثاق لجنة المخاطر من قبل لجنة المراجعة.

 
 كما يلي: لتي تؤديها لجنة إدارة المخاطر الوظائف الرئيسية ا 
 

 فهم المخاطر المرتبطة بأنشطة الشركة • 
 تصميم إستراتيجية إلدارة المخاطر للشركة • 
 مراجعة إستراتيجية إدارة المخاطرسنويا. • 
حدد هذا الدليل ي. ضمان التوثيق والتنفيذ والتشغيل الفعال لسياسات إدارة المخاطر ونظم الرقابة • 

، ونظم الرقابة لقياس درجة  تحمل الخطر، وحدود الحد األدنى المطلوب من السياساتبعض 
 تعرض اإلجمالي، وتخفيف ومراقبة المخاطرال

 .المراجعةدورية إلى لجنة  تقديم عروض إيضاحية حول أنشطة إدارة المخاطر بصفة • 
 إلدارة المخاطر إلى لجنة المراجعة اإلبالغ عن أي خرق • 
 .كةالتسلسل الهرمي في الشركذا و والصالحيات وكيفية تفويض السلطاتمستويات السلطة  وضع وتوثيق • 
 

 .المخاطر التشغيليةمخاطر السوق وكذا والسيولة و لمخاطر االئتمانتتعرض الشركة 
 

  الهيكل التنظيمي إلدارة المخاطر
 مجلس اإلدارة

ان مجلس االدارة هو الجهة العليا المسؤولة عن حوكمة المخاطر حيث يقوم بتقديم التوجيه واعتماد 
 لمحددة للشركة.االستراتيجيات والسياسات لتحقيق االهداف ا

 
 لجنة المراجعة والتدقيق الداخلي

كذلك بفحص كفاية مع إدارة الشركة العليا سنوياً ، و تقوم إدارة التدقيق الداخلي بمهام تقييم المخاطر
اإلجراءات ومدى التزام الشركة بهذه اإلجراءات من خالل القيام بعمليات تدقيق اعتيادية، ومن ثم يتم رفع 

 توصيات إلى لجنة المراجعة وبشكل مباشر.أية مالحظات أو 
 لجنة إدارة المخاطر

تقوم باالشراف على إدارة المخاطر في والتي أنشأت لجنة المراجعة في الشركة لجنة إلدارة المخاطر 
وتعمل هذه اللجنة تحت إطار انشأه  إلى لجنة المراجعة على أساس دوري.تقدم تقريرها على أن الشركة 

 مجلس اإلدارة
 دارة العليااإل

تعتبر اإلدارة العليا مسئولة عن مهام األنشطة التشغيلية للشركة ومتابعتها بشكل يومي بهدف التأكد من 
 تحقيق األهداف اإلستراتيجية للشركة وذلك ضمن اإلطار العام لمستوى المخاطر المعتمد من قبل الشركة.
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 مدير المخاطر
 من جزءا ويعتبرميع األنشطة المتعلقة بإدارة المخاطر مسؤول عن تنسيق جال هو مدير المخاطريعتبر 

وله الحق الكامل في لجنة المراجعة، ويقوم  دارة المخاطرإء من لجنة هيكل حوكمة الشركات. كما انه جز
هم أنواع أدناه تلخيص أل  .يتماشى مع سياسات مجموعة أكسا بما للشركة بتقديم التقارير إلى المدير المالي

 تتعرض لها الشركة وطرق تخفيفها من قبل اإلدارة. المخاطر التي
 

 مخاطر التأمينب) 
إن المخاطر الرئيسية التي تواجهها الشركة في عقود التأمين هي اختالف دفعات المطالبات الفعلية أو توقيتها  

المدفوعة بمدى تكرار حصول المطالبات وحساسيتها، والمنافع الفعلية المخاطر عن المتوقع لها. وتتأثر هذه 
ات يتمثل هدف الشركة بناًء على ذلك في التأكد من توفر احتياطيو ور الالحق للمطالبات طويلة األجلوالتط

يتم تقليل التعرض للخطر الوارد أعاله من خالل التنويع لمحفظة كبيرة من كما  .كافية لتغطية هذه االلتزامات
ل اختيار وتنفيذ اإلرشادات الخاصة باستراتيجيات عقود التأمين. يتم أيضاً تحسين تنوع المخاطر من خال

 إعادة التأمين.  كذلك االكتتاب بعناية وإدارة المطالبات بشكل مقنن ومراجعة ربع سنوية لالحتياطيات و
 

 والمركبات والمسؤوليةالحوادث تأمين ج) 
  الحوادث والمسؤولية

موال وتأمين لكافة مخاطر األعمال وتأمين إن فئة الحوادث تشتمل على التأمين الشخصي والتأمين على األ
على المسؤولية تجاه كافة األطراف األخرى عموماً العمل. إن تأمين المسؤولية يشتمل السفر بغرض 

إدارة الناجمة عن اإلهمال خالل عن االفعال ومسؤولية المنتج ومسؤولية صاحب العمل عن تعويض العمال 
 .النشاط

 مركباتال
بات مصمم لتعويض حملة وثائق التأمين عن الضرر الذي يحصل لمركباتهم أو التأمين على المرك

المسؤولية تجاه األطراف األخرى الناشئة من الحوادث. يمكن أن يتلقى حملة الوثائق أيضاً تعويضاً 
بخصوص احتراق أو سرقة مركباتهم. بالنسبة لوثائق الحوادث والمسؤولية والمركبات، فإن المخاطر 

. فقد الحظت ي المطالبات بخصوص الوفاة واإلصابات الجسدية واستبدال أو إصالح المركباتالرئيسية ه
الشركة إجراءات لقبول المخاطر  طورتوقد . الشركة زيادة كبيرة للتعويضات المقدمة لمطالبات الوفاة

عة المركبة الرئيسية مثل عمر السائق وخبرة السائق وطبي المؤمنموضوعة بشكل جيد استناداً إلى عوامل 
إلدارة جودة المخاطر التي تقبلها. كما أن لديها أيضاً إجراءات إدارة المخاطر لمراقبة التكاليف المرتبطة 

 بالمطالبات.
 الممتلكاتتأمين د) 

تأمين الممتلكات مصمم لتعويض حملة الوثائق عن الض�رر ال�ذي يلح�ق بالممتلك�ات أو ع�ن خس�ارة قيم�ة ه�ذه  
لق��ى حمل��ة الوث��ائق أيض��اً تعويض��اً ع�ن خس��ارة األرب��اح الناتج��ة ع��ن ع��دم الق��درة عل��ى الممتلك�ات. يمك��ن أن يت

بواس�طة الش�ركة ض�من ه�ذه الفئ�ة ة استخدام تلك الممتلكات المؤمن عليها. يتم فحص المخاطر الكبي�رة المكتتب�
ك�ذلك تق�وم  بشكل فعلي من قبل خبراء مخاطر مؤهلين للتأكد من وجود الحماية ضد الحريق واألمن الك�افيين.

 الشركة بمتابعة طبيعة المخاطر المحتملة المتراكمة.
 البحريالتأمين ) هـ

عنها  ينجم والتي إن التأمين البحري مصمم لتعويض حملة الوثائق عن الحوادث في البحر والبر والجو
لنسبة لفئة تتمثل إستراتيجية االكتتاب با خسارة جزئية أو كلية للبضاعة و/أو السلع (تأمين على الشحن).

. المتبعةالسفن المستخدمة وطرق الشحن  جودةتوفير التغطية على أساس أعمال النقل البحري في التأكد من 
 من خالل الوكاالت الدولية. اتخاذ قرارات االكتتاب عند السفينة معلومات يتم التحقق من صحة تفاصيل

 الهندسيالتأمين و) 
يغطي فترة تشييد أو بناء المباني أو القيام بأعمال الهندسة المدنية  تأمين (كافة أخطار المقاولين) والذي -1

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

ير تأمين (كافة أخطار التركيب) والذي يغطي فترة تشييد أو تركيب مصنع وآالت كمحطات الطاقة وتكر -2
كما  الزيت واالشغال الكيميائية واالسمنت واألساسات المعدنية أو أي منشأة تتضمن مصنع وآالت.

يتم فحص المخاطر  لكترونية.المعدات اإل تأمينو ل اآلالتتعط التأمين على يتضمن التأمين الهندسي
ستوى كاٍف من مأكد من وجود عليها بواسطة الشركة ضمن هذه الفئة بشكل فعلي للت المؤمنالكبيرة 

 الحماية ضد الحريق واألمن وإدارة المشاريع.
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 التأمين الصحي والحمايةز) 
تم تصميم التأمين الصحي لتغطية المصاريف الطبية المتكبدة عند المرض أو الوباء أو اإلصابة. إن هدف 

أحدث ضمن ى طبية جيدة المستو خدماتالوثيقة هو إعطاء حامل الوثيقة وموظفيهم القدرة على استخدام 
يغطي  وذلك وفقاً لشروط تلك الوثيقة وظروف حاملي الوثائق الشخصية.وافضل المعالجات  تكنولوجيا

تأمين الحماية مخاطر الوفاة أو العجز الناتج عن حادث أو مرض وتعويض العضو أو المرافق في حال 
 ة هو زيادة التكاليف الطبية عماشركإن الخطر الرئيسي للتأمين الصحي والحماية والذي تواجهه ال الخسارة.

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

ن اسناد التأمين إلى معيدي تأمين معروفين ومصادق عليهم استراتيجيات إعادة التأمين عبر التوفيق بي
 توترتيبات تغطية إعادة تأمين بأثر رجعي. لدى الشركة إدارة مطالبات مركزية لمراقبة وإدارة مطالبا

 التأمين الطبي.
  

 مخاطر إعادة التأمين(ح)  
ر المالية الناشئة من تقوم الشركة، كغيرها من شركات التأمين األخرى، وبهدف خفض التعرض للمخاط

المطالبات الكبيرة، بإبرام عقود مع أطراف أخرى ألغراض إعادة التأمين خالل سير العمل العادي. تدعم 
اتفاقيات إعادة التأمين هذه التنوع الكبير في النشاطات، وتسمح لإلدارة بإدارة التعرض للخسائر المحتملة 

ضافية للنمو. يتم تفعيل جزء كبير من إعادة التأمين بموجب الناشئة عن المخاطر الكبيرة وتوفر إمكانية إ
االتفاقيات وعقود إعادة تأمين اختيارية وعقود إعادة تأمين تتعلق بزيادة الخسارة. وبهدف خفض التعرض 
لخسائر كبيرة من حاالت عجز معيدي التأمين، تقوم الشركة بتقييم الوضع المالي لمعيدي التأمين الذين تتعامل 

 يلي: كما تتلخص المعاييرتتعامل الشركة مع معيدي التأمين المعتمدين فقط من قبل مجلس اإلدارة.   معهم.
 .حسب الجهات التنظيميةالحد األدنى المقبول لمعدل االئتمان من قبل الوكاالت  -1
 سمعة شركات إعادة التأمين -2
 عالقة عمل حالية أو سابقة -3

يتم مراجعتها وطلب ذلك، يت، حيثما لعاماألداء ا ووالفنية  لخبرة اإلداريةقوة المركز المالي واإضافة لذلك، 
 عادة التأمين.اتفاقية إبدقة من قبل الشركة قبل 

 
 مخاطر اإلطار التنظيميط)  

مثل ه�ذه األنظم�ة ال ان التنظيمية في المملكة العربية السعودية.  الجهات متطلباتكة إلى تخضع عمليات الشر 
خط�ر ولكنها أيضاً تفرض حدوداً معينة مثل كفاي�ة رأس الم�ال لتقلي�ل  فحسب مراقبة األنشطةموافقة و تفرض
عن السداد أو اإلعسار من جانب شركات التأمين ولتمكنهم من استيفاء أي متطلبات غير متوقع�ة عن�د  التخلف

  الشركة قد التزمت مع كل المتطلبات النظامية ذات العالقة. ان اإلدارة ترى نشوءها.
 

 ي) المخاطر المالية
تتلخص الموجودات والمطلوبات المالية الرئيسية الخاصة بالشركة في نقد وما يعادله واستثمار متاح للبيع 

ذي ووديعة نظامية والذمم المدينة والدائنة الناشئة من عقود التأمين وإعادة التأمين ومطلوب من / إلى طرف 
اء المقاصة بين الموجودات المالية ومطلوباتها واثبات يتم إجرو. عالقة ومستحقات ومطلوبات أخرى

الصافي ضمن القوائم المالية عندما يكون لدى الشركة حقاً قانونياً إلجراء المقاصة والنية إما للتسوية على 
المخاطر الرئيسية الناتجة عن  تتمثل أساس المقاصة أو تحقيق الموجودات والمطلوبات في آن واحد.

عمولة، مخاطر االئتمان ومخاطر السيولة ومخاطر سعر السوق. ال معدلمخاطر  فيللشركة  األدوات المالية
من تقوم  اللجنة المالية المعينة من قبل مجلس إدارة الشركة بالمراجعة والموافقة على سياسات إلدارة كل 

 هذه المخاطر ونجملها فيما يلي:
 

 مخاطر معدل العمولة
تمالية تأثير التغيرات في معدل العمولة على الربحية المستقبلية أو على تنشأ مخاطر معدل العمولة من اح

القيم العادلة لألدوات المالية. تتعرض الشركة لمخاطر معدل العمولة فيما يتعلق بالودائع ألجل والودائع 
يرات قصيرة األجل واالستثمار المتاح للبيع. تحد الشركة من مخاطر معدل العمولة من خالل مراقبة التغي

 فوائد.تحمل  إلتزامات ال يوجد على الشركة ايفي معدل العمولة. 
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 مخاطر االئتمان
أداة مالية مما يؤدي إلى خسارة مالية للطرف  في أداء التزامما  فمخاطر االئتمان هي مخاطر إخفاق طر

 ، كما انفقط ة جيدةتقوم الشركة بإبرام عقود التأمين وإعادة التأمين مع أطراف ذات مراكز ائتماني اآلخر.
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 الديون 

دى بنوك ذات تصنيف من مخاطر االئتمان من خالل إيداع النقد ل ليلكما ان الشركة تسعى للتق، المعدومة
تسعى الشركة للحد من مخاطر االئتمان بخصوص الوكالء والوسطاء من خالل وضع و ،ائتماني مرتفع

 سقوف ائتمانية للوكالء والوسطاء بشكل منفرد ومراقبة الذمم المدينة القائمة. 
 

  .االئتمان يواجه الشركةكبير من مخاطر  خطرأي وجد هناك يال 
 

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

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

 ال تلجأ للقروض خالل سير العمل العادي.
 

 .المركز المالي قوائم من تاريخاحدة غضون سنة وتحقة في مس لشركةعلى االمالية  المطلوبات جميع
 

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

للورقة المالية، أو ُمصدرها، أو عوامل تؤثر على جميع األوراق المالية ترجع عوامل محددة  بسبب
يتم الحد من و تتعرض االستثمارات المتاحة للبيع الخاصة بالشركة لمخاطر السوقاولة في السوق. المتد

مخاطر سعر السوق باالستثمار في شركات ذات تصنيف ائتماني جيد.  إضافة إلى مراقبة العناصر الهامة 
 التي تؤثر على السوق، بما فيها األداء العملي والمالي للشركة.

   
 طر رأس المالإدارة مخاك)  

 تتلخص أهداف الشركة عند إدارة رأسمالها بما يلي:
التقيد بمتطلبات رأس المال لشركات التأمين كما هو مبين في النظام. إن رأس مال الشركة الحالي  •

 المدفوع متوافق مع المادة الثالثة من النظام.
وائد للمساهمين ومنافع الحفاظ على قدرة الشركة في االستمرار في العمل لكي تستطيع تقديم ع •

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

من  أي يعادل أعلى قدرة على الوفاءيجب على الشركة االحتفاظ بهامش الئحة التنفيذية لمن ا 66للمادة وفقاً 
 :الطرق الثالثة التالية

  
  مليون لایر سعودي 200مال ال لرأس األدنىالحد • 
 على الوفاء القدرةهامش • 
 مطالبات هامش القدرة على الوفاء• 
"هامش لـطريقة المحسوب وفقا  قدرة على الوفاءال لحد األدنى لهامشالشركة لأعاله، تمتثل  مماواستثناء  

طبق ينلشركة. ل التأميننشاط  ممارسة  تالم رخصةاسلسنوات الثالث األولى من ل" قدرة على الوفاءال قسط
 النظامية المتطلبات النلذلك ونظراً  ونتيجة ،2013ربع الثاني من عام من ال هامش المالءة المالية الكامل

ان الشركة تتخذ و ،ر أقل من المتطلبات النظاميةبتجاوزت رأس المال المتاح حالياً فأن هامش المالءة يعت
  حسب المتطلبات النظامية.بير العادة هامش المالءة من التدا ةمجموع
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 القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات الماليةل)  
. إن عملية مهيأةراغبة في  مطلعة و أصل أو تسوية التزام بين أطراف يمكن بموجبها تبادل هي القيمة التي

 قيمتها الدفترية. القيمة العادلة لألدوات المالية للشركة ال تختلف بشكل جوهري عن
المطلوبات  نقد وما يعادله وذمم مدينة واستثمارات ومستحقات الدخل. و تتكون األصول المالية للشركة تتكون من

القيمة العادلة للموجودات المالية والمطلوبات ال تختلف بشكل جوهري المالية من ذمم دائنة و مصاريف مستحقة. 
تستخدم الشركة التسلسل الهرمي التالي لتحديد واإلفصاح عن  المركز المالي.عن قيمتها الدفترية في تاريخ قائمة 

 القيمة العادلة لألدوات المالية:
 : أسعار متداولة في أسواق نشطة لموجودات أو مطلوبات مثيلة (أي دون تعديل أو إعادة تعبئة).1مستوى 
ة أو أساليب تقييم أخرى والتي : أسعار متداولة في أسواق نشطة لموجودات ومطلوبات مشابه2مستوى 

 تستند جميعها لمدخالت هامة على أساس مالحظة بيانات السوق.
 تقييم والتي ال تستند ألي مدخالت تعتمد على مالحظة بيانات السوق.ال: أساليب 3مستوى 

 
 األداء المالي للشركة -4

 أ) أسس إعداد القوائم المالية
 

في الالئحة  كما هو مطلوب") IFRSا لمعايير التقارير المالية الدولية ("تم إعداد القوائم المالية للشركة وفق
مع المعايير الصادرة عن الهيئة  تتفقالتنفيذية الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي، وبالتالي فهي ال 

يق ترى اإلدارة أنه ال توجد اختالفات كبيرة بين تطبو ")،SOCPAالسعودية للمحاسبين القانونيين ("
 المعايير الدولية ومعايير المحاسبة الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.

 
بمزيد من التفصيل تحت إيضاحات  اإعداد القوائم المالية والسياسات المحاسبية الهامة يتم شرحه أسسإن 

  القوائم المالية. حول
 
ملخص كذا و سنوات لألربع عرض األداء الماليفإنه ي للشركة، الرابعالسنوي هذا هو التقرير  حيث أنو
 لموجودات والمطلوبات.ا
 

  أقساط مكتتبة) ب
 

و التأمين على  التأمين الصحي%. ويمثل 68 في إجمالي األقساط المكتتبة خالل العام المنتهيبلغ النمو 
% 70نسبة  نمثالمع سوق التأمين حيث ان هذان القطاعان ي توافقاً  ذلكوات التأمين أكبر قطاع المركبات

 .من سوق التأمين السعودي
 
 :)بآالف الرياالت السعوديةفيما يلي توزيع األقساط (و 

 القطاع التشغيلي

 
2013 

 
2012 2011               

 (المعاد إصدارها)

 
 3( للفترة  من 2010
 31إلى  2009يونيو 

(المعاد  )2010ديسمبر 
 إصدارها)

 بآالف الرياالت السعودية   
 29,112 19,650 23,452 22,350 دث ومسؤوليةحوا

 204,668 48,340 57,131 317,588 مركباتال
 93,979 52,529 56,776 66,222 ممتلكاتال
 64,233 35,940 37,386 40,914 نقل بحريال
 35,398 23,105 27,458 25,879 هندسيال
 15,435 3,271 3,669 2,278 عام التأمين ال
 480,347 230,182 239,490 282,629 صحي ال

 29,056 14,773 15,124 17,736 الحماية
 952,228 427,790 460,486 775,596 اإلجمالي

  
 فيما يلي تفاصيل أقساط التأمين الجغرافي. .فقط في المملكة العربية السعودية بالعمليات التشغيليةتقوم الشركة 
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 )  التحليل الجغرافي: ج
رئيسي في المملكة العربية السعودية وتكتسب أقساط التأمين من عمالئها في المملكة تجري أعمال الشركة بشكل 

العربية السعودية فقط. ليس لدى الشركة أية شركات تابعة أو زميلة سواء داخل المملكة أو خارجها وبالتالي 
لدى نطقة الرياض والمكتب الرئيسي للشركة يقع في م أن اليوجد تفاصيل لألسهم اوأدوات دين لشركات تابعة.
إلضافة اب ثالث مدن رئيسية هي الرياض و جده و الخبر يالشركة ثالثة فروع داخل المملكة العربية السعودية ف

 الجغرافي للشركة:األعمال  تفاصيلفيما يلي  الى منافذ بيع في المنطقة الوسطى، والمنطقة الشرقية والغربية.

 الوصف

 
2013 

 
2012 2011               

 (المعاد إصدارها)

 
 3( للفترة  من 2010
 31إلى  2009يونيو 

(المعاد  )2010ديسمبر 
 إصدارها)

 بآالف الرياالت السعودية   
 436,651 196,166 209,038 368,737 المنطقة الوسطى
 130,355 58,562 71,975 282,791 المنطقة الغربية
 385,222 173,062 179,473 124,068 المنطقة الشرقية

 952,228 427,790 460,486 775,596 اإلجمالي
 (تستند بيانات السنوات السابقة على القوائم المالية المعاد إصدارها) 

 يرادات اإلإجمالي   )د
مليون لایر   371.6 مقابلمليون لایر  657.9 استثمارات حملة الوثائق)(صافي  لعاملاجمالي إيرادات الشركة 

 اإليرادات.جمالي بشكل رئيسي في إ والتأمين على المركبات التأمين الصحي نتجيم وقد ساهمللعام السابق. 
 :ات قطاعات الشركةيرادفيما يلي تحليل ا

 القطاع التشغيلي

 
2013 

 
2012 2011               

 (المعاد إصدارها)

 
 3( للفترة  من 2010
 31إلى  2009يونيو 

(المعاد  )2010ديسمبر 
 إصدارها)

ياالت السعوديةبآالف الر     
 25,536 16,649 16,668 18,388 حوادث ومسؤولية

 200,741 47,287 52,326 309,322 مركباتال
 39,192 14,760 18,077 19,782 ممتلكاتال
 45,358 24,648 24,221 24,233 بحريالنقل ال
 20,534 12,726 12,663 12,549 هندسيال
 14,984 5,726 3,622 2,137 عامالتأمين ال
 447,171 239,547 232,934 257,244 صحي ال
 21,769 10,682 11,175 14,270 حمايةال

 815,285 372,025 371,686 657,925 اإلجمالي
 (تستند بيانات السنوات السابقة على القوائم المالية المعاد إصدارها) 

 الباتالمطتكاليف )  ه
في يتوافق مع الزيادة  وذلكتغيرات في المحفظة التأمينية ال إلىفي صافي المطالبات المتكبدة  يرجع سبب الزيادة

 لمطالبات:لتحليل فيما يلي  .إجمالي األقساط المكتتبة

 الوصف
 

2013 
 

2012 2011               
 (المعاد إصدارها)

 
يونيو  3( للفترة  من 2010

ديسمبر  31إلى  2009
 (المعاد إصدارها) )2010

ةبآالف الرياالت السعودي     
أجمالي المطالبات 

 المدفوعة
509,346 347,363 298,432 732,552 

المطالبات صافي 
 المدفوعة

411,571 274,389 278,127 627,148 

المطالبات صافي 
 المتكبدة

538,425 267,679 273,683 631,588 

 (تستند بيانات السنوات السابقة على القوائم المالية المعاد إصدارها) 
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 اآلخرى والنفقاتالتكاليف  ) و
 

في  االرتفاعويرجع ذلك بشكل عام إلى  والمصروفات العامة اليف اكتتاب وثائق التأمينفي تك زيادةهناك يوجد 
 .أقساط التأمين للشركة

 
 المقارنة: بياناتفيما يلي 

 الوصف
 

2013 
 

2012 2011               
 (المعاد إصدارها)

 
يونيو  3( للفترة  من 2010

ديسمبر  31إلى  2009
 (المعاد إصدارها) )2010

 بآالف الرياالت السعودية   
اكتتاب وثائق تكاليف 
 التأمين

34,729 33,195 40,779 78,477 

مصاريف إدارية 
 وعمومية

78,565 66,860 72,859 106,365 

 (تستند بيانات السنوات السابقة على القوائم المالية المعاد إصدارها) 
 

 جز) من عمليات التأمين)  الفائض / (العز
 

نسب  في نخفاضإللى االسابق بشكل رئيسي إ بالعام مقارنة يرجع سبب زيادة الفائض في عمليات التأمين
  .في قطاعات مختلفة الخسائر

 
 المقارنة: بياناتفيما يلي 

 الوصف
 

2013 
 

2012 2011               
 (المعاد إصدارها)

 
يونيو  3( للفترة  من 2010

ديسمبر  31ى إل 2009
 (المعاد إصدارها) )2010

 بآالف الرياالت السعودية   
الفائض / (العجز) من عمليات 

 التأمين
11,011 5,572 (14,241) (338) 

 (تستند بيانات السنوات السابقة على القوائم المالية المعاد إصدارها) 
 

 التأمين عمليات استثمار) إيرادات ح
 

 :إليرادات استثمارات حملة الوثائقانات المقارنة فيما يلي بي

 الوصف
 

2013 
 

2012 2011               
 (المعاد إصدارها)

 
يونيو  3( للفترة  من 2010

ديسمبر  31إلى  2009
 (المعاد إصدارها) )2010

 بآالف الرياالت السعودية   
عمليات  اتإيرادات استثمار

 التأمين
4,805 1,620 1,055 807 

 لسنوات السابقة على القوائم المالية المعاد إصدارها)(تستند بيانات ا 
 

 إيرادات استثمار عمليات المساهمين) ط
 

 :فيما يلي بيانات المقارنة إليرادات استثمارات حملة الوثائق
 

 الوصف
 

2013 
 

2012 2011               
 (المعاد إصدارها)

 
يونيو  3( للفترة  من 2010

         )2010ديسمبر  31إلى  2009
 (المعاد إصدارها)

 بآالف الرياالت السعودية   
عمليات  اتإيرادات استثمار

 المساهمين
6,596 6,665 1,978 6,591 

 (تستند بيانات السنوات السابقة على القوائم المالية المعاد إصدارها) 
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 الربح) صافي ي
 

إضافًة إلى زيادة نخفاض في نسب الخسائر بالعام السابق إلى اإل مقارنة ،يرجع االرتفاع في الربح خالل العام
يتم و.عمليات المساهمينتمثل الخسائر غير المحققة خسائر االستثمارات المحملة على وعائد االستثمارات. 

 ).المصلحةضريبة وفقا للقواعد التي وضعتها مصلحة الزكاة و الدخل (الاحتساب الزكاة و
  

 :لشاملوالدخل ا الدخل مقارنة بين صافيفيما يلي 
 

 الوصف
 

2013 
 

2012 2011               
 (المعاد إصدارها)

 
يونيو  3( للفترة  من 2010

ديسمبر  31إلى  2009
 (المعاد إصدارها)         )2010

 بآالف الرياالت السعودية   
(خسارة)/ الربح صافي 

 لسنة/ الفترة ل لمساهمينل
14,747 10,302 (12,703) (3,398) 

ققة من غير مح ارباح
 استثمارات متاحة للبيع 

(1,919) 3,903 394 - 

 (4,650) (3,341) (4,617) (1,805) الزكاة والضريبة
إجمالي الدخل الشامل للسنة / 

 الفترة
11,023 9,588 (15,650) (8,048) 

 القوائم المالية المعاد إصدارها (تستند بيانات السنوات السابقة على 
 

 ) المؤشرات الماليةك
 
 :للشركة لفترة أربع سنوات سابقة المالي مركزتلخيص اليلي  مافي
 

 الوصف
 

2013 
 

2012 2011               
 (المعاد إصدارها)

 
يونيو  3( للفترة  من 2010

ديسمبر  31إلى  2009
 (المعاد إصدارها)         )2010

 بآالف الرياالت السعودية   
 952,228 427,790 460,486 775,596 إجمالي األقساط المكتتبة

 828,684 353,928 364,119 671,145 بةتصافي األقساط المكت
 798,261 362,074 358,806 644,052 صافي االقساط المكتسبة

 816,092 373,080 373,306 662,730 إجمالي اإليرادات
 732,552 298,432 347,363 509,346 إجمالي المطالبات المدفوعة

 631,588 273,683 267,679 538,425 تكبدةصافي المطالبات الم
 816,430 387,321 367,734 651,719 مجموع التكاليف والنفقات

(العجز) الفائض من عمليات 
 التأمين

11,011 5,572 (14,241) (338) 

صافي (خسارة) ربح 
 المساهمين 

14,747 10,302 (12,703) (3,398) 

 (8,048) (15,650) 9,588 11,023 مجموع (الخسارة) الدخل 
 (0.170) (0.635) 0.515 0.740 ربحية (خسارة) السهم

 (تستند بيانات السنوات السابقة على القوائم المالية المعاد إصدارها) 
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 مطلوباتالو ملخص بالموجودات) ل
 :ملخص للموجودات والمطلوبات كما يلي

 الوصف

 
2013 

 
2012 2011               

 )(المعاد إصدارها

 
 3( للفترة  من 2010
 31إلى  2009يونيو 

         )2010ديسمبر 
 (المعاد إصدارها)

 بآالف الرياالت السعودية   
     موجودات عمليات التأمين

 192,216 90,367 142,760 198,146 نقد وما يعادله
 - 40,878 54,514 169,442 استثمارات عمليات تأمين

 136,726 110,469 102,635 130,582 مدينةالذمم صافي ال
تأمين الموجودات عمليات 

 81,074 196,061  240,250 145,668 خرىاأل

مجموع موجودات عمليات 
 410,016 437,775 540,159 643,838 التأمين

     
موجودات عمليات 

     المساهمين

      
 178,404 195,586 175,394 891 نقد وما يعادله

استثمارات عمليات 
 7,000 12,948 63,085 190,564 لمساهمينا

 20,000 20,000  20,000 20,000 وديعة نظامية
موجودات عمليات 
 313 1,413  3,087  1,208 المساهمين األخرى

مجموع موجودات عمليات 
 205,717 229,947  261,566 212,663 المساهمين

 615,733 667,722 801,725 856,501 مجموع الموجودات
     

     مطلوبات عمليات التأمين  
رصيد معيدي التأمين 

 19,997 3,430 36,548 39,615 الدائن

 340,096 392,613 401,685 528,719 االحتياطيات الفنية
مطلوبات عمليات تأمين 

 49,923 41,732 101,926 75,504 أخرى

مطلوبات وحقوق 
 410,016 437,775 540,159 643,838 المساهمين

ات عمليات مطلوب
 19,303 59,183 81,214 21,288 المساهمين 

 186,414 170,764 180,352 191,375 حقوق المساهمين
مجموع حقوق المطلوبات 

 615,733 667,722 801,725 856,501 المساهمين
 (تستند بيانات السنوات السابقة على القوائم المالية المعاد إصدارها) 
 .من قبل الخبير اإلكتواري التطورات في المحفظة التأمينيةوالتي تعكس الفنية تم التحقق من االحتياطيات ي

 اتفي العديد من الودائع التي تقدمها البنوك السعودية، وكذلك الصكوك المقدمة من شرك تستثمر الشركة
 إلىحقوق المساهمين  ويرجع سبب ارتفاع .، واسهم الشركات المدرجة في سوق االسهم السعوديسعودية

 .االرباح المحققة خالل العام
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  مقارنة بالعام السابق ) الفرق بين نتائج التشغيلم

رتفاع اال، ويرجع سبب للعام السابقالف لایر  9,588مقابل  ،الف لایر 11,0223حققت الشركة ايرادات بلغت 
عن وجود ات التأمين اسفرت عمليكما لى انخفاض نسب الخسائر و ارتفاع ايرادات االستثمارات. في اإليرادات إ
وبقيت  استثمارات حملة الوثائق)، للعام السابق (متضمن 5,572الف لایر، مقابل  11,0101فائض قدره 

 .استثمارات أموال المساهمين في نفس المستوى
 

 سياسة توزيع األرباح -5
على الشركة أن تخطر يتعين النظام األساسي للشركة حيث من  44 مدرجة ضمن المادة لشركةارباح أسياسة توزيع 

أن . يجب األرباحأي توصية لتوزيع ب (ب)رباح ، و األأي قرارات فيما يتعلق بتوزيع ب(أ) هيئة سوق المال بالتالي : 
 عن وفقا للتوجيهات الصادرة و مجلس اإلدارةمن قبل  في المكان والوقت المحددينالمساهمين  على يتم دفع التوزيعات

األرباح على  يتم توزيع موافقة خطية مسبقة من مؤسسة النقد العربي السعودي. ناًء علىبوزارة التجارة والصناعة 
 النحو التالي:

 .لزكاة وضريبة الدخل المقررةتجنب ا .1
%) مــن األربــاح الصــافية لتكـــوين احتيــاطي نظــامي ، ويجــوز للجمعيـــة العامــة العاديــة وقــف هـــذا 20يجنــب ( .2

 لي رأس المال المدفوع .التجنيب متى بلغ االحتياطي المذكور إجما
للجمعيــة العامــة العاديــة بنــاءًا علــى اقتــراح مجلــس اإلدارة أن تجنــب نســبة مئويــة مــن األربــاح الســنوية الصــافية  .3

 لتكوين احتياطي إضافي وتخصيصه لغرض أو أغراض معينه تقررها الجمعية العامة .
 من رأس المال المدفوع % ) 5يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة أولى للمساهمين ال تقل عن (  .4
 يوزع الباقي بعد ذلك على المساهمين كحصة في األرباح أو يحول إلى حساب األرباح المبقاة . .5
) الـواردة 4يجوز بقرار مـن مجلـس اإلدارة توزيـع أربـاح دوريـة تخصـم مـن األربـاح السـنوية المحـددة فـي الفقـرة ( .6

 ت المختصة.أعاله وفقًا للقواعد المنظمة لذلك والصادرة من الجها
االرباح على راس المال المتطلب من قبل الشركة لدعم العمليات التشغيلية للشركة والوضع ويستند قرار توزيع 

المالي الحالي للشركة فانه  وفقا للوضع المالي واحوال السوق و االعمال المرتقبة وكذلك اللوائح القانونية والتنظيمية.
الشركة ال  ت لدفع االرباح فيما بعد، كما انالشركة، وال تقدم الشركة اي ضماناتوزيع اي ارباح من قبل  عن لم يعلن

تسوية  تتم اي الشركة بأنه لم تؤكد تقدم اي ضمانات عن المبالغ التي سيتم دفعها في اي سنة يتم توزيع االرباح فيها.
 رباح.ألتوزيع أ في همساهم عن حقوق لتنازل اي

 
 توزيع الفائض لحملة الوثائق -6

بعد موافقة المساهمين خالل  وتنفذوضعت الشركة سياسة لتوزيع الفائض على حملة الوثائق. وستقدم هذه السياسة 
لشركة، ومركزها المالي دد من العوامل بما في ذلك أرباح ااجتماع الجمعية العامة. يعتمد توزيع الفائض على ع

يجوز وتوزيع أرباح سنوية. رباح وليس هناك ما يضمن الم لواالعتبارات التنظيمية. ال يوجد أي ضمان لتوزيع منتظ
 وسوف تقوم التنظيمية والمساهمين). ةلموافقة الالئح تخضع( في اي وقتللشركة أيضا تغيير سياسة توزيع األرباح 

الجهات  بعد اخذ موافقة لظروفلالتأمين في ما يتعلق بتوزيع الفائض على نحو مالئم  بإبالغ حملة وثائقالشركة 
 .لتنظيميةا

 
 وأدوات الدين اإلكتتاباألسهم والخيارات وحقوق  -7

وكبار  بخالف أعضاء مجلس اإلدارة( وصف ألي مصلحة في فئة األسهم ذات األحقية في التصويت ) أ
 المديرين التنفيذيين وأزواجهم وأوالدهم القصر)

 
% من فئة األحقية في 5ال يوجد هناك أي شخص، شركة، او خالفهم من غير المساهمين المؤسسين يمتلك نسبة أسهم 

 األسهم من أكثر أو %5 ويمتلك التصويت في األحقية ذات األسهم فئة في مصلحة له شخص أي يقم لمالتصويت. و
 من قواعد التسجيل واالدراج. 30ذلك حسب المادة و المالية السنة خالل تغيير أي أو بتلك الحقوق الشركة بإبالغ

 
 في أسهم وأدوات دين  إلدارة وأزواجهم وأوالدهم القصرامجلس  ءعضاوصف ألي مصلحة تعود ألب) 

 دراة في (أكسا التعاونية):اإلتفاصيل االسهم المملوكة العضاء مجلس 
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 اسم المستفيد
 )القصر ئهمبناهم أو ازواجا(

 األسهم 
في بداية 

 سنةال

 أدوات
في الدين 

بداية 
 السنة

في  األسهم
نهاية 
 السنة

 
 أدوات
في الدين 

 نهاية
 السنة

 صافي التغيير

 ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد يوجدال  السيد جيروم دروش
*السيد سعود عبد العزيز كانو  ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد 

*كانو علي عبدهللالسيد  يوجد ال ال يوجد   ال يوجد ال يوجد ال يوجد 
 ال يوجد يوجدال  يوجدال  يوجدال  ال يوجد الدكتور مازن حسونة
 ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد السيد يوسف أبا الخيل

 ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد السيد كمال المنجد
يوجد ال ال يوجد ال يوجد ال يوجد السيد إيان  ل ريد  ال يوجد 

 ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد السيد فرانسوا عيسى طوازي
 ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد السيد بول ادامسون

 .2013مارس  9بدالً من السيد سعود كانو الذي استقال في  2013مارس  27في مجلس اإلدارة في  السيد علي كانو عضواً  تم تعيين*  
 
وقد  إلدارة بالشركة.اسهم كأسهم ضمان ألعضاء مجلس  8,000 شركة أكسا للتأمين (الخليج) ش م ب (مقفلة)احتجزت 

 اعضاء مجلس اإلدارة تملك ينص علىالذي وخصصت االسهم اعاله العضاء مجلس اإلدارة تماشيا مع النظام األساسي للشركة 
ستقالة أو إنهاء خدمات أي من أعضاء مجلس عند تقاعد أو ا قابلة للتفاوض. غير الف لایر 10,000قدرها  اسهم بقيمة اسمية 

 .الحاليالمجلس  فيتم تعيينه يالجديد الذي للعضواإلدارة أعاله، سيتم تحويل األسهم المملوكة 
 وافراد أسرهموصف ألي مصلحة لكبار التنفيذيين ج) 

 في أسهم الشركة: و افراد اسرهمار التنفيذيين ايمثل الجدول التالي وصف لنسب األسهم المملوكة لكب     

عدد األسهم المملوكة  المنصب اسم المستفيد
 في شركة أكسا

عدد األسهم المملوكة من قبل 
 زوجاتهم وأوالدهم القصر

 ال يوجد ال يوجد العضو المنتدب بول ادامسون
 ال يوجد ال يوجد الرئيس التنفيذي غاري لوين
 ال يوجد ال يوجد ةالماليارة رئيس اإلد ناجورج كوري
 ال يوجد ال يوجد  أمين سر مجلس اإلدارة خالد الشويعر

 ال يوجد ال يوجد المدير المالي زهير الصفواني
 في أسهم الشركة ال توجد اي مصلحة لكبار التنفيذيين اوأزواجهم اوأوالدهم  
 

 اق الماليةد) القروض والديون، والخيارات، وحقوق االكتتاب، و سداد األور
 تقر شركة أكسا التعاونية بأنه:

ال توجد قروض على الشركة سواء كانت واجبة السداد عند الطلب أو غير ذلك، ولم تقم الشركة بدفع أية مبالغ سداد  -
 لقروض خالل السنة المالية.

وحقوق مشابهة التوجد أي أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم والتوجد أي حقوق خيار أو مذكرات حق إكتتاب أ -
 .السنة المالية أصدرتها أو منحتها الشركة خالل

التوجد حقوق تحويل أو إكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم أو حقوق خيار أو شهادات حقوق أو  -
 مذكرات حق إكتتاب أصدرتها أو منحتها الشركة.

 دوات دين قابلة لإلسترداد.التوجد أي استردادات أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة ألي أ -
او االسترداد،  للتحويل أي أدوات دين قابلة القصر ئهمبناهم أو ازواجالتنفيذيين أو اعضاء مجلس اإلدارة أو كما ال يوجد أل

 الشركة. أصدرتهاأخرى ذات طبيعة مماثلة  حقوقاو اية   مذكرات، او إكتتاباو خيارات، او حقوق 

 صلحة الموظفينإستثمارات تم إنشاؤها لم) هـ
يتم خصم وبسعر مخفض.  العالمية في أسهم مجموعة أكسا اختياري اكتتاب برنامجتقدم الشركة لموظفيها خطط ل

وال يوجد هناك أي  ،الموظفين. لم تقدم شركة أكسا أي مساهمة نيابة عن رواتب الموظفينمن  شهرياً االشتراكات 
، و بلغ إجمالي البرنامجخالل هذا العام في  موظفاً  22. وقد شارك تأثير لهذا البرنامج على المركز المالي للشركة

 لایر سعودي. 581,674 الموظفينمساهمة 
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 صاح عن العالقات ذات الصلةفاال -8
 مصلحةأو األزواج أو األبناء القصر  شركاتهم التابعةليس لدى أعضاء مجلس اإلدارة أو تقر الشركة بأنه 

 التالي: لشركة باستثناءاالمعامالت/ عقود  مباشرة أو غير مباشرة في أي من
التنفيذيين وعقود التأمين األخرى التي  األعضاءكجزء من عقد العمل إلى  تقدموالتي التأمين على الموظفين  منفعة -

 صدرت في سياق األعمال االعتيادية على أساس التراضي. 
عن حضور جلسات مجلس جلس اإلدارة مأعضاء تسعى الشركة للحصول على موافقة المساهمين على تعويضات  -

 المنصوص عليها في النظام االساسي للشركة في الجمعية العامة المقبلة.اإلدارة واللجان المنبثقة عن المجلس و
في الجمعية العامة مجلس اإلدارة المستحقة مكافأت أعضاء  تسعى الشركة للحصول على موافقة المساهمين على -

 االساسي للشركة.و ذلك وفقا للنظام  المقبلة
وقد  مساهمين واعضاء مجلس اإلدارةمن ذات العالقة  االطرافو الشركةالمعامالت المبرمة بين توجد بعض  -

في سياق األعمال األعتيادية ولم يلحظ مجلس إدارة الشركة وجود اي تضارب في المصلحة  تلك المعامالت اعتبرت
تسعى الشركة للحصول على موافقة المساهمين  .مصلحة الشركةفي هذه المعامالت و قد اعتبرت هذه المعامالت في 

 . وفي ما يلي ملخص عن تلك المعامالت والعقود:في الجمعية العامة المقبلة
 
 و االطراف ذات العالقة:الشركة وصف للمعامالت المبرمة بين  يمثل الجدول التالي     

 إيضاحات ر س) 000المبلغ بـ ( البيان

 23,323 بةتأمين مكتت ساطأق

عقود تأمين أصدرت لصالح شركة يوسف بن 
احمد كانو في سياق األعمال االعتيادية على 
أساس التراضي وهذه العقود السنوية تجدد 

 تلقائيا حسب اإلتفاق 

 52,648 إعادة إسناد تأمين المخاطر

تكاليف إتفاقيات إعادة التأمين المسندة 
 لمجموعة أكسا والتي تعد في سياق األعمال

االعتيادية على أساس التراضي وهذه العقود 
 السنوية تجدد تلقائيا حسب اإلتفاق

 2,071 النفقات التي يتقاضاها اطراف ذات عالقة

 تتضمن مصاريف إستئجار مكاتب الشركة
شركة يوسف بن في مدينتي الرياض وجدة 

وتكاليف صيانة المكاتب والمواقف احمد كانو 
في ظة بمووتكاليف تذاكر الطيران الخاص

وتعد في سياق األعمال االعتيادية الشركة 
وهي عقود سنوية تجدد على أساس التراضي 

 .حسب اإلتفاق
مليون لایر (كما هو موضح في القوائم المالية) والتي  8.9وقد دفعت الشركة مطالبات الطراف ذات عالقة تقدر ب 

 وأليمعامالت كانت الشركة طرفا فيها  اوعقود  أي وجدوتقر الشركة بأنه ال ي  .تعد في سياق األعمال االعتيادية
الزوجة أو أي من أطفالهم  أوالمدير المالي  ،الرئيس التنفيذي ، )(بإستثناء ما ذكر أعاله عضو في مجلس اإلدارة

 .جوهريةأي مصلحة  رالقص
 
 

 المستحقات النظامية القائمة -9
 عام باستثناء ما يلي:نهاية ال في قائمة نظاميةليس لدى الشركة مستحقات 

 
 الجهة

 
 ر س) 000المبلغ بـ (

 
 إيضاحات

 
 مصلحة الزكاة و الدخل

 
5,445 

تم كما  زكاة،للضريبة و ال مخصصتم انشاء 
  2013ضريبة االستقطاع لعام  دفع

المؤسسة العامة للتأمينات 
من  (دفعة جزئية) شهر ديسمبر دفع اقساط تم 211 االجتماعية

  .2014 في يناير 2013عام 
مؤسسة النقد العربي السعودي 

 31المنتهي في  للربع الرابع اإلشراف رسوم 566 (ساما)
 تم دفع الرسوم. .2013 ديسمبر

  الصحي التعاوني الضمانمجلس 
2,826 

في  ستحقت مجلس الضمان الصحي رسوم
 .2014عام  من أبريل

 
 استحقاقات الموظفين -10

موظفين عدا تلك المطلوبة بموجب ال لصالحاستثماري أو أي احتياطيات أي صندوق  لم تقم الشركة بإنشاء
المؤسسة العامة  االشتراكات في بالتحديد المعمول بها في المملكة العربية السعودية، وهي واألنظمةالقوانين 
م شرحها توالتي  العالمية الكتتاب في أسهم مجموعة أكساالدى العاملين خيار كما أن االجتماعية.  للتأمينات

 سابقا.
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المعمول بها في المملكة العربية  واألنظمةوفقا للقوانين  مالئمة بيةسحامبدفاتر الشركة  تحتفظ:  المجموعة الدفترية -11
 السعودية.

 
تم بناء نظام أكسا وقد  يعد من األولويات في أكساالمبادئ السليمة لحوكمة الشركات  تطبيقإن : الشركات حوكمة -12

 :كات على الدور المركزي لمجلس اإلدارة لتقديمالشر لحوكمة
 االرشاد االستراتيجي •
 ، على الصعيدين الداخلي وفيما يتعلق بالسوق العمليةضمان وجود الشفافية في القرارات  •
 كفاءة وفعاليةو وجود نظام رقابة داخلية ذ •
 تضارب المصالح محتملة الحدوثتنظيم  •
 عالقة.للمعامالت مع األطراف ذات ال قواعدوضع  •

تلبية المعايير التي وضعتها شركة أكسا  للتأكد من المتبعةمراجعة مستمرة للممارسات  من وجودالشركة  تتأكد
وغيرها من المعايير الدولية وأفضل الممارسات، وكذلك االمتثال لجميع القوانين المحلية والمتطلبات التنظيمية 

الشركة جميع أحكام نظام حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة  طبقت المعمول بها في المملكة العربية السعودية.
 :، (أ)]9[المادة  ما يليباستثناء  سوق المال

 
 (أ)] 4، 3أ) الحقوق العامة للمساهمين [المادة 

يمنح نظام حوكمة الشركات المساهمين بعض الحقوق المرتبطة باالسهم التي يملكها باإلضافة إلى حق الحصول 
  هذه الحقوق لم ينص عليها في النظام الداخلي (عقد التأسيس) للشركة. على المعلومات. إن

لم تحدد لوائح حوكمة الشركات عدد األسهم التي ال بد للمساهمين امتالكها من أجل الحضور والتصويت في 
  .سهممن األ ) أو أكثر20كل مساهم امتالك عشرين (من يتطلب  النظام الداخلي للشركةالجمعية العامة، إال أن 

 (ج)] 6ب) حقوق التصويت للمساهمين [المادة 
 بما يسمحللشركة وفقا لمتطلبات مؤسسة النقد العربي السعودي والنظام الداخلي تم صياغة النظام األساسي 

هذا الشخص موظف  أن يكونتطلب يال و، غير عضو في مجلس اإلدارة كوكيل تعيين شخص آخربللمساهمين 
الزامية  ات تتعلق ببعض المواد والتي اصبحتأصدرت هيئة السوق المالية تعليم .يدعلى وجه التحد في الشركة
 م. توضيح هذه التعليمات في االسفل.30/06/2013م و 01/01/2013من تاريخ 

 (ط)]. 5) محضر الجمعية الجمعية العامة [المادة ج
المدرجة من تاريخ  ط من الئحة حوكمة الشركات مادة الزامية لجميع الشركات -5اصبحت المادة 

والتي تنص على انه يجب تمكين المساهمين من اإلطالع على محضر اجتماع الجمعية العامة،  01/01/2013
كما يجب أن تقوم الشركة بتزويد الهيئة بنسخة من محضر اإلجتماع خالل (عشرة) أيام من تاريخ انعقاد 

ان النظام االساسي للشركة ال  علماً ة للمساهمين، الجمعية العام الشركة هذه المادة ضمنطبقت وقد الجمعية. 
 يتضمن هذه المادة.

 (ي)]. 5) إعالم السوق بنتائج الجمعية العامة فور انتهائها [المادة د
ي من الئحة حوكمة الشركات مادة الزامية لجميع الشركات المدرجة من تاريخ  -5اصبحت المادة 

  المادة. هذهوق بنتائج الجمعية العامة فور انتهائها. تم تطبيق م والتي تنص على وجوب إعالم الس01/01/2013
 (ج)]. 10) وضع نظام حوكمة خاص بالشركة [المادة هـ

ج من الئحة حوكمة الشركات مادة الزامية لجميع الشركات المدرجة من تاريخ  -10اصبحت المادة 
ة بها وتم الموافقة عليها من قبل . وقد وضعت الشركة بالفعل الئحة حوكمة الشركات الخاصم30/06/2013

 مجلس اإلدارة والمساهمين، وقد صيغت هذه  االئحة وفقا لالئحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة سوق المال.
 (د)]. 10) وضع سياسات ومعايير وإجراءات واضحة ومحددة للعضوية في مجلس اإلدارة  [المادة و

ات مادة الزامية لجميع الشركات المدرجة من تاريخ من الئحة حوكمة الشرك د -10اصبحت المادة 
عليها  وقد تمت الموافقةحوكمة الشركات الخاصة بالشركة  الئحةضمن  تهذه المادة قد ادرج .م30/06/2013

 من قبل مجلس اإلدارة والمساهمين.
 (ز)]. 12) اخطار الهيئة في حال انتهاء عضوية او تغييرأحد أعضاء مجلس اإلدارة[المادة ز

ز من الئحة حوكمة الشركات مادة الزامية لجميع الشركات المدرجة من تاريخ  -12اصبحت المادة 
، والتي تنص على وجوب اخطار الهيئة في حال انتهاء عضوية أحد أعضاء مجلس اإلدارة باي 01/01/2013

ن جميع الحقائق ذات ع اعالم السوقتم  من طرق انتهاء العضوية فوراً مع بيان االسباب التي دعت إلى ذلك.
 السوق اعالم الصلة بهذه المادة ، وسيتم اخطار هيئة سوق المال في المستقبل باإلضافة إلى
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 مجلس اإلدارة واللجان -13
غير  األعضاءالتنفيذيين وسبعة من  عضو من االعضاءالشركة من خالل مجلس اإلدارة الذي يضم تدار 

 وقد تم تحديد مسؤوليات المجلس في النظام األساسي للشركة.مستقلين).  أعضاءالتنفيذيين (ثالثة 
 

 دارةاالتشكيل مجلس 
وان مدة  ) أعضاء تعينهم الجمعية العامة لمدة ال تزيد على ثالث سنوات.8يتولى إدارة مجلس اإلدارة ثمانية (

  مجلس اإلدارة:يلي تشكيل اعضاء  فيما .م23/05/2015سوف تنتهي في  والية المجلس

 التمثيل التصنيف المنصب العضواسم 

رئيس مجلس  السيد جيروم دروش
 القابضةشركة أكسا البحر المتوسط  ممثل غير تنفيذي عضو اإلدارة

 أكسا الخليجممثل  غير تنفيذي عضو عضو كانو علي عبدهللالسيد 

 مستقل عضو عضو السيد كمال المنجد
 -- 

 عضو الدكتور مازن حسونة
 

 مستقل عضو
 -- 

 مستقل عضو عضو السيد يوسف أبا الخيل
 -- 

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

 عضو منتدب السيد بول ادامسون
 أكسا الخليج ممثل تنفيذي عضو 

 

 يكون أعضاء مجلس اإلدارة عضو من أعضاء مجلس إدارتها التي أسماء شركات مساهمة
 المنصب اسم الشركة (الشركات) العضواسم 

 أكسا للتأمين الخليج (البحرين) ش م ب (مقفلة)  -1 السيد جيروم دروش 
 لبنان، شركة أكسا الشرق األوسط   -2
 مارات العربية المتحدةاإل أي أس إف زد إل سي -3
 (البحرين)دية للتأمين  ش م ب لسعوأكسا ا  -4
 (البحرين) أكسا الخليج القابضة  ذ م م  -5

 عضو مجلس اإلدارة
 عضو مجلس اإلدارة
 رئيس مجلس اإلدارة
 عضو مجلس اإلدارة
 رئيس مجلس اإلدارة

 كانو القابضةيوسف بن احمد شركة  -1 *كانو علي عبدهللالسيد 
 عودية)المحدودة (الس شركة يوسف بن احمد كانو  -2
 سلفونيدس العربية المحدودة  -3
 بارويد السعودية المحدودة  -4
 الفحص الدولية  -5
 كنج ويلكنسون السعودية المحدودة  -6
 الحاويات لخدمات الميناء  -7
 اإلمارات لخدمات وكاالت الشحن  -8
 الشركة العربية لصناعة الورق  -9

 شركة اللوجين -10

 عضو مجلس اإلدارة
 إلدارةعضو مجلس ا

 عضو مجلس اإلدارة
 عضو مجلس اإلدارة
 عضو مجلس اإلدارة
 عضو مجلس اإلدارة
 عضو مجلس اإلدارة
 عضو مجلس اإلدارة
 عضو مجلس اإلدارة
 عضو مجلس اإلدارة

 عضو مجلس اإلدارة شعاع كابيتال السيد كمال المنجد
 عضو مجلس اإلدارة شعاع كابيتال الدكتور مازن حسونة

  شركة اسمنت القصيم -1 ا الخيلالسيد يوسف أب
 زجاج  -2
 الشركة العربية لألنابيب -3
 شعاع كابيتال -4

 عضو مجلس اإلدارة
 عضو مجلس اإلدارة
 عضو مجلس اإلدارة
 عضو مجلس اإلدارة

 عضو مجلس اإلدارة اإلمارات العربية المتحدة أي أس إف زد إل سي السيد إيان  ل ريد
 عضو مجلس االدارة  أكسا للتأمين الخليج (البحرين) ش م ب (مقفلة)  -1 السيد فرانسوا عيسى طوازي

 ال ينطبق ال يوجد السيد بول ادامسون

 .2013مارس  9كانو الذي استقال في بدالً من السيد سعود   2013مارس  27في  في مجلس اإلدارة  السيد علي كانو عضواً  تم تعيين*  
 رة يملك عضوية في أكثر من خمس شركات مساهمة مدرجة في السوق السعوديال يوجد اي عضو من اعضاء مجلس اإلدا
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 ا) مهام مجلس اإلدارة:
تقديم رؤية وقيادة المشاريع.  لدى المجلس جدول زمني كذا يتمثل دور المجلس في تحديد إستراتيجية الشركة و

المحددة  همسؤولياتومن  .ما ال يقل عن أربع مرات في السنةيجتمع الذي و محدد والمتضمن ألمور محددة
 اإلشراف على تنفيذها، ويشمل هذا ما يلي:كذا لموافقة على الخطط اإلستراتيجية واألهداف الرئيسية للشركة وا
 .المخاطر ومراجعتها وتوجيهها وضع اإلستراتيجية الشاملة للشركة وخطط العمل الرئيسة وسياسة إدارة •
 .تراتيجياتها وأهدافها المالية وإقرار الميزانيات السنويةتحديد الهيكل الرأسمالي األمثل للشركة وإس •
 .اإلشراف على النفقات الرأسمالية الرئيسة للشركة، وتملك األصول والتصرف بها •
 .وضع أهداف األداء ومراقبة التنفيذ واألداء الشامل في الشركة •
 التنظيمية والوظيفية في الشركة واعتمادها. لاكالمراجعة الدورية للهي •

 اجتماعات مجلس اإلدارة ب)
 وفيما يلي سجل الحضور: ،أربع مرات 2013ل عام عقد اجتماع مجلس اإلدارة خال

 العضواسم 

 
 تاريخ االجتماع

 
 2013أكتوبر  22 2013يونيو  26 2013أبريل  23 2013فبراير  12

 √ √ √ √ السيد/ جيروم ديروش 
 √ √ √ X *كانو علي عبدهللالسيد/ 

 X X X **√ *عبد العزيز كانو السيد/ سعود
 √ √ X √ السيد/ كامل صالح الدين المنجد

 √ √ √ √ الدكتور/ مازن حسونة
 √ √ √ √ السيد/ يوسف أبا الخيل

 √ √ √ √ السيد/ إيان ريد 
 √ √ √ √ السيد/ فرانسوا عيسى ظوازي

 √ √ √ √ السيد/ بول ادامسون
 .2013مارس  9بدالً من السيد سعود كانو الذي استقال في  2013مارس  27اإلدارة في  في مجلس السيد علي كانو عضواً  تم تعيين* 
 حضور بالوكالة  **
 

 ) تعويضات أعضاء مجلس اإلدارةج
ضوراجتماعات ح كذلك حدد تعويضاتت رئيس مجلس اإلدارة واألعضاء، وحدد النظام األساسي للشركة مكافآ

 كمخصصات. قوائم الماليةاللجان، وقد ادرجت هذه المستحقات في ال
  

 التعويضات المدفوعة ألعضاء مجلس اإلدارة على النحو التالي:
 

 اسم العضو
أتعاب حضور 

اجتماعات مجلس 
 اإلدارة

أتعاب حضور 
اجتماعات لجان 

 المجلس

(لایر  المجموع
 سعودي)
2012 

 13,500 1500 12,000 السيد/ جيروم ديروش (الرئيس)

 9,000 - 9,000 *كانو علي عبدهللالسيد/ 

 - - - *السيد/ سعود عبد العزيز كانو

 15,000 6000 9,000 السيد/ كامل صالح الدين المنجد
 18,000 6000 12,000 الدكتور/ مازن حسونة
 13,500 1500 12,000 السيد/ يوسف أبا الخيل

 13,500 1500 12,000 السيد/ إيان ريد
 12,000 - 12,000 السيد/ فرانسوا عيسى طوازي

 12,000 - 12,000 السيد/ بول ادامسون
 106,500 16,500 90,000 المجموع

 .2013مارس  9بدالً من السيد سعود كانو الذي استقال في  2013مارس  27في مجلس اإلدارة في  السيد علي كانو عضواً  تم تعيين* 
 

واللجان المنبثقة  والمتعلقة بحضور مجلس اإلدارة الشركة بتعويض أعضاء مجلس اإلدارة عن المصروفات المتكبدة قامتكذلك 
 .العامل الف لایر خال 119,712 من المجلس بمبلغ
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 عضاء مجلس اإلدارةلرئيس و أ المكافآت السنوية
 فيما يلي بيان بمخصصات مكافآت رئيس واعضاء مجلس اإلدارة:

 
 اسم العضو

 
2013 

 
2012 

 تسعى الشركة للحصول على
في الجمعية  نموافقة المساهمي
 القادمة العامة

 
 تمت الموافقة عليها من قبل المساهمين

 بآالف الرياالت السعودية  
 

 180,000 180,000 السيد/ جيروم ديروش (الرئيس)
 - 120,000 *كانو علي عبدهللالسيد/ 

 120,000 - *السيد/ سعود عبد العزيز كانو
 120,000 120,000 السيد/ كامل صالح الدين المنجد

 120,000 120,000 الدكتور/ مازن حسونة
 120,000 120,000 السيد/ يوسف أبا الخيل

 120,000 120,000 السيد/ إيان ريد
 120,000 120,000 السيد/ فرانسوا عيسى طوازي

 120,000 120,000 السيد/ بول ادامسون
 1,020,000 1,020,000 المجموع

 .2013مارس  9بدالً من السيد سعود كانو الذي استقال في  2013مارس  27ي مجلس اإلدارة في ف السيد علي كانو عضواً  تم تعيين* 
 مجلس اإلدارة او من كبار التنفيذيين. اعضاء ال يوجد هناك اي اتفاقات تنازل للمرتبات او المكافآت او االجور الي عضو من

 

 ي اتخذها مجلس اإلدارة خالل العامد) القرارات الرئيسية الت
 

 2013ديسمبر،  31فقة على القوائم المالية للفترة المنتهية في الموا• 
 الموافقة على إستراتيجية الشركة• 
 اتفاقية إعادة التأمينالموافقة على • 
 
 

شكل مجلس اإلدارة أربع لجان إستشارية مع إعتماد مدة اللجنة والصالحيات لتنفيذ المهام :  ) لجان مجلس اإلدارةهـ
 ما يلي تشكيل اللجان.المسندة. في

 
 يةاللجنة المالية واإلستثمار

 :تشكيل اللجنة ييل جنة المالية واإلستثمارية من ستة أعضاء. فيمالتتألف ال
 التصنيف المنصب االسم 

 عضو مستقل الرئيس حسونة ابراهيم الدكتور مازن
 غير تنفيذي عضو عضو طوازي عيسىفرانسوا 

 المجلسخارج  منعضو  عضو راشد ميمون
 خارج المجلس منعضو  عضو إيريك ديكر

 خارج المجلس منعضو  عضو فينست بلوشيت
 خارج المجلس منعضو  مدير اإلدارة المالية جورج كوريان

 
عقدت اللجنة  و قد ت خالل السنةاللجنة المالية واإلستثمارية عقد أربع إجتماعا منيتطلب  عدد اإلجتماعات خالل العام:

 .2013ستثمارية أربع إجتماعات خالل عام المالية واإل
 

 مهام ومسؤوليات اللجنة
 اإلشراف على الشؤون المالية للشركة. • 
التطورات الجديدة في األنظمة المحلية، على  ضوءال وتسليطفي السنة  على االقل مراجعة السياسات مرتين • 

، والمالءة المالية للخطر المحتمل وطويل االجلالتغيرات في ملف االعمال التجارية للشركة، المتطلبات الشاملة 
قييم احوال السوق وتقديم التوصيات لمجلس اإلدارة الي تحديثات مناسبة للسياسات إلتخاذ قرارات للشركة وت

 بما يتناسب مع السياسات.اإلستثمارات 
 .منتظممراجعة اإلستثمارات وادائها بشكل  • 
نظمة المكرسة من قبل اإلدارة العليا كفاية الموارد و اإلجراءات و االالتأكد من وجود مراجعة دورية لمدى  • 

 للشركة الى إدارة االستثمارات و تقديم التقارير الى مجلس اإلدارة.
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 و اإللتزاملجنة المراجعة 
 

 عضاء كما يلي:امن ثالث  واإللتزام تتألف لجنة المراجعة
 التصنيف المنصب االسم

 ستقلعضو م الرئيس كامل المنجد
 خارج المجلسمن عضو  عضو جون سكينر

 خارج المجلسمن عضو  عضو جان جازانكون
أربع إجتماعات لجنة المراجعة عقدت  و قد ت خالل السنةعقد أربع إجتماعالجنة المراجعة  منيتطلب : اإلجتماعات
 .2013خالل عام 

 
 مهام ومسؤوليات اللجنة:

في الشركة، من أجل التحقق من مدى فاعليتها في تنفيذ األعمال والمهمات اإلشراف على إدارة المراجعة الداخلية .1
 التي حددها لها مجلس اإلدارة.

 اإلشراف على أنشطة إدارة المخاطر. -2
 تقديم تقرير عن أنشطة المراجعة الداخلية وإدارة المخاطر إلى مجلس اإلدارة. -3
 ن رأيها وتوصياتها في شأنه.ظام الرقابة الداخلية ووضع تقرير مكتوب عن دراسة -4
 فيذ اإلجراءات التصحيحية للملحوظات الواردة فيها.تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تن دراسة -5
التوصية لمجلس اإلدارة بتعيين المحاسبين القانونيين وفصلهم وتحديد أتعابهم، ويراعى عند التوصية بالتعيين  -6

 التأكد من استقالليتهم.
يين، واعتماد أي عمل خارج نطاق أعمال المراجعة التي يكلفون بها اثناء قيامهم اعمال المحاسبين القانونمتابعة  -7

 بأعمال المراجعة.
 وإبداء ملحوظاتها عليها. القانوني المحاسبمع  المراجعةخطة  دراسة -8
 .نهاوائم المالية ومتابعة ما تم في شأعلى الق القانوني المحاسبملحوظات  دراسة -9

القوائم المالية األولية والسنوية قبل عرضها على مجلس اإلدارة وإبداء الرأي والتوصية لمجلس اإلدارة  دراسة -10
 في شأنها.

 السياسات المحاسبية المتبعة وإبداء الرأي والتوصية لمجلس اإلدارة في شأنها. دراسة -11
 

 لجنة الترشيحات والمكافآت
  ، فيمايلي تشكيل اللجنة:أعضاء اربعة من   تالترشيحات والمكافآ لجنةتتألف 

 التصنيف المنصب االسم
 عضو مستقل الرئيس يوسف أبا الخيل

 عضو مستقل عضو كامل المنجد
  غير تنفيذي عضو عضو إيان إل. ريد

 عضو غير تنفيذي عضو جيروم دروش
الترشيحات لجنة عقدت  ل السنة و قداجتماع واحد خالعقد الترشيحات والمكافآت لجنة يتطلب على : اإلجتماعات

 .2013خالل عام  اً واحد اً والمكافآت اجتماع
 

 مهام ومسؤوليات اللجنة:
أي  رشيحتلس وفقاً للسياسات والمعايير المعتمدة مع مراعاة عدم التوصية لمجلس اإلدارة بالترشيح لعضوية المج)1(

 شخص سبق إدانته بجريمة مخلة بالشرف واألمانة.
جعة السنوية لالحتياجات المطلوبة من المهارات المناسبة لعضوية مجلس اإلدارة وإعداد وصف للقدرات ) المرا2(

 يخصصه العضو ألعمال مجلس اإلدارة.والمؤهالت المطلوبة لعضوية مجلس اإلدارة، بما في ذلك تحديد الوقت الذي يلزم أن 
 رات التي يمكن إجراؤها.) مراجعة هيكل مجلس اإلدارة ورفع التوصيات في شأن التغي3(
 ) تحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس اإلدارة، واقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة.4(
) التأكد بشكل سنوي من استقاللية األعضاء المستقلين، وعدم وجود أي تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل 5(

 عضوية مجلس إدارة شركة أخرى.
آت أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين، ويراعى عند وضع تلك ة لتعويض ومكاف) وضع سياسات واضح6(

 السياسات استخدام معايير ترتبط باألداء.
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 اللجنة التنفيذية 

 عضاء كما يلي:أ خمسمن  التنفيذيةلجنة اتتألف 
 التصنيف المنصب اسم العضو

 عضو تنفيذي  الرئيس بول أدمسون
 غير تنفيذي عضوم  عضو جيروم دروش

 التنفيذي الرئيس عضو غاري لوين
 عضو غير تنفيذي عضو فرانسوا عيسى طوازي

 مدير اإلدارة المالية عضو جورج كوريان
اجتماعات لعدم حاجة اللجنة لعقد  أربعاللجنة التنفيذية عقد ست اجتماعات خالل السنة و قد عقدت اللجنة التنفيذية  منيتطلب 

 .م2013لعام ستة اجتماعات خالل ا
 

 مهام ومسؤوليات اللجنة:
ممارسة المسؤوليات القيادية واإلدارية العامة على أعمال الشركة بما في ذلك القرارات المتعلقة باإلدارة اليومية  • 

 بموجب السلطات الممنوحة من قبل المجلس.
 ف على تنفيذها.وضع سياسات وإجراءات فيما يتعلق بجميع المسائل التشغيلية للشركة واإلشرا • 
 .مراجعة ميزانية وخطط الشركة ورفعها الى مجلس اإلدارة إلعتمادها • 
 كذلك اإلشراف على استقطاب كبار التنفيذيين.اإلشراف على العمليات التشغيلية للشركة و  • 
 استعراض تقارير عن سير العمل بالشركة وتنفيذ التوصيات. • 
 .ى التي يتطلبها القانون او حسب توجيهات المجلسمسؤوليات اآلخرواجبات وتولي جميع الأداء جميع ال • 
تنفيذ جميع الواجبات المسندة إليها من قبل المجلس وتحمل كافة المسؤوليات األخرى التي قد يتطلبها القانون أو  • 

 وفقا لتوجيهات المجلس.
 

 المدفوعة لكبار المسئولين تو) المكافآ
اإلدارة مدير ن بما في ذلك الرئيس التنفيذي وكبار المسئولين التنفيذييخمسة من ل تفاصيل عن المكافآت المدفوعة

 :بصفته التنفيذية والعضو المنتدب ةالمالي
 2013 الوصف

 2,951 رواتب ومكافآت
 1,257 البدالت

 1,382 المزايا والحوافز األخرى
 5,590 المجموع

 
 2013ديسمبر  31كما في  هيكل رأس المالز) 

 قيمة األسهم عدد األسهم نوهمالمسا
 

 النسبة المئوية
 

 ٪32 64,000,000 6,400,000 )مأكسا للتأمين (الخليج) ش م ب (
 ٪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

من قواعد  30وذلك حسب المادة  2013غ بتلك الحقوق أو أي تغييرخالل السنة المالية لم تستلم الشركة اي بال
 التسجيل واالدراج.

 
 واإلدارة التنفيذية ،ح) دور رئيس مجلس اإلدارة

رئيس مجلس د دور كل من رئيس مجلس اإلدارة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي بوضوح. ال يشارك يتم تحد
لسلطة مع كل امنحهم بالعضو المنتدب والرئيس التنفيذي  حيث يفوض كل مناليومية للشركة في اإلدارة  اإلدارة 

 الحقوق والصالحيات الالزمة للقيام باإلدارة اليومية للشركة.
 
 الشركة سكرتير )ط

ا لمجلس اإلدارة من خالل رئيس مجلس اإلدارة بخصوص كافة القضاي المشورة تقديمالشركة مسئولية  سكرتيريتولى 
 سكرتيروالخدمات التي يقدمها  بالمشاورةلكافة أعضاء مجلس اإلدارة االنتفاع كذلك المتعلقة بالحوكمة. يمكن 

مجلس اإلدارة واللجان الالزمة لمعلومات الالمسئولية كذلك عن التأكد من توفير  ةسكرتير الشركالشركة. يتولى 
 التابعة له واإلدارة العليا.
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 خارجيينمراجعي الحسابات ال -14
السادة/ برايس ووترهاوس كوبرز والسادة الغانم محاسبون قانونيون  يقوم بمراجعة حسابات الشركة لهذا العام
سوف يتم عرض قرار تعيينهم على تمرار في تدقيق حسابات الشركة ومعتمدون. وقد أعربوا عن رغبتهم في االس

مجلس  . لم يوصي2014ديسمبر  31للسنة المنتهية في اجتماع الجمعية العمومية السنوي كمراجعي حسابات الشركة 
 بأي تغيير بخصوص مدقق الحسابات الخارجي خالل العام. اإلدارة

 
 تقرير المدققين الخارجيين  -15

 شمل تقرير مراجعي الحسابات الخارجيين على فقرة توضيحية بلفت االنتباه إلى اإليضاحات حول القوائم المالية:
) وليس IFRSتم إعداد القوائم المالية وفقاً للمعايير الدولية () من القوائم المالية، انه 2المالحظة (لفت إنتباه ورد في 

وفقاً للمبادىء المحاسبية المصدرة من قبل الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، وتود ان تؤكد الشركة عدم وجود أي 
 ).IFRSقا للمعايير الدولية (تأثير جوهري على القوائم المالية نتيجة إلعدادها وف

 
 الجمعية العامة -16

وافق  السعودية (تداول). الماليةسوق النتائج الجمعية في  ، وقد نشرت 2013 مايو 07في  العاديةالجمعية العامة  عقدت
 على مايلي: خالل الجمعية المنعقدة المساهمون

 النتائج الوصف

 الجمعية العامة العادية
 ،وماي 07 المنعقدة في

2013 

 م31/12/2012المنتهية في  ر مجلس اإلدارة عن نشاط الشركة عن السنة الماليةيالموافقة على تقر -
المنتهية في  على القوائم المالية وتقرير مراجعي الحسابات عن السنة المالية الموافقة -

 .م31/12/2012
 م.31/12/2012منتهية في عن أدائهم خالل السنة المالية ال إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة -
 إعادة تعيين برايس ووترهاوس كوبرز والغانم كمراجعي حسابات للشركة -
) 180,000م :(2012عن السنة المالية  مجلس اإلدارة اءعضالسنوية ألمكافأة الالموافقة على صرف  -

 .الف لایر لبقية األعضاء )120,000الف لایر لرئيس المجلس، (
حضور مجلس اإلدارة، و للایر   3,000( ل حضور ألعضاء مجلس اإلدارةالموافقة على صرف بد -

 )عن كل اجتماع من اجتماعات لجان مجلس اإلدارة 1,500
 تحديث قواعد تعيين أعضاء لجنة المراجعة والئحة الحوكمةالموافقة على  -
 الموافقة على العقود واألعمال التي تمت بين الشركة وشركة يوسف بن أحمد كانو -
 الموافقة على تعيين األستاذ/ علي عبدهللا كانو عضواً بمجلس اإلدارة ممثالً عن شركة اكسا الخليج -

 
 
 

 ةالداخلي المراجعة -17
تطوير عمليات  بغرضالتي لها فلسفتها الخاصة وإن المراجعة الداخلية نشاط مستقل بذاته وله أهدافه وأنشطته 

شركة لتحقيق أهدافها وذلك بتطوير إجراءات منتظمة ودقيقه لتقييم وتطوير الشركة . لقد قام هذا القسم بمساعدة ال
 .فاعلية نظام إدارة المخاطر والمراقبة والحوكمة.  يطبق قسم المراجعة الداخلية طريقة المراجعة على أساس المخاطر

. لى لجنة المراجعة وااللتزاميقدم تقاريره إالذي مهام المراجعة الداخلية يقوم بها فريق يرأسه مدير مراجعة رئيسي و
فاعلية سالمة وكفاءة هذا النظام دوريا. تسعى المراجعة الداخلية لتوفير ضمانات بأن الضوابط  تقوم اللجنة بمراجعة

الداخلية مطبقة بشكل كافي للتخفيف من المخاطر، وعمليات الحوكمة كافية لضمان بلوغ األهداف التنظيمية. بالتالي 
ء عمليات التدقيق التنفيذية المختلفة وتقوم بمراجعات منتظمة لمختلف العمليات الرئيسية. كما تقوم فإنها تقوم بإجرا

لجنة التدقيق على أساس ربع سنوي باإلضافة إلى التقرير على تقدم اإلدارة في إلى  باألمور الجوهريةبإعداد تقارير 
والتي أسفرت عن التقرير ية مراجعة حسابات مختلفة، . خالل السنة أجرت المراجعة الداخلية عملحل األمور المعلقة

.  بناء على طلب المجلس تم القيام بمراجعة عن العديد من األمور الهامة وكذا تقدم اإلدارة في سبيل حل تلك األمور
 على أي فروقات هامة. التوصلالمعلومات ولم يتم  نظمخاصة على 

 
 الرقابة الداخلية  -18

 

مراقبة المراجعة  والرقابة الداخلية في الشركة. مجلس اإلدارة إلى جانب لجنة  كاملة عن نظاممسئولية ال لدى مجلس اإلدارة
ضوابط العمليات  بما فيهاالمالية وغير المالية،  للرقابةومراجعة فعالية نظام الشركة  محافظةالمسئولية عن  اإللتزام يتولى

قابة الداخلية بمستواها العام في الشركة. يسعى مجلس اإلدارة إلى الحصول على االلتزام، وإدارة المخاطر وترتيبات الرمراقبة و
ومن مختلف وظائف المراقبة  وااللتزام تأكيد بأنه تتم المحافظة على رقابة فعالة من خالل التقارير المنتظمة من لجنة التدقيق

التدقيق  من خاللنادا إلى منهجية تستند إلى المخاطر المستقلة. تشتمل عمليات المراجعة هذه على تقييم الضوابط الداخلية است
 اإلدارة للمحافظة على الرقابة. الداخلي مدعومة بتأكيد
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 باإلجراءات التالية:خالل العام قامت لجنة المراجعة 

 مراجعة وإعتماد خطة الرقابة الداخلية وتقييم مدى كفاية الموارد الالزمة لتنفيذ الخطة. -
 مع تقارير المراجع الداخلي.الرقابة الداخلية ومراجعة النتائج  وظيفة تقييم فعالية -
 30الربع الثاني المنتهي في ،  2013مارس  31للربع األول المنتهي في  األولية مراجعة وإعتماد القوائم المالية -

كما قامت  .2013ديسمبر 31الربع الرابع المنتهي في  و ،2013سبتمبر  30الربع الثالث المنتهي في  ،2013يونيو 
 . 2013ديسمبر  31اللجنة بمراجعة واعتماد القوائم المالية السنوية للسنة المنتهية في 

 مدى الرغبة في الخطر.مراجعة وإعتماد  -
 .2013/2014تقييم انشطة إدارة الخطر و إدارة اإلمتثال والموافقة على خطة  -
 لضمان استقاللية المراجعين الخارجييناإلجراءات مراجعة  -

 
 بالشركة إجراءات الرقابة الداخلية المراجعة السنوية لفاعليةنتائج  -19

التي تطبقها  الخطر إدارةالداخلية وكشفت عن أن الرقابة الداخلية و الرقابةأكدت نتائج المراجعة السنوية فاعلية 
التزامها  بالقوانين على أسس سليمة و يتم تنفيذها بشكل فعال لضمان الدقة في التقرير المالي ومدى  تستندالشركة 

. كما قام مراجعو الحسابات الخارجيين بابداء رايهم في القوائم المالية بعتمادهم إجراءات المراجعة القياسيةواللوائح. 
 ولم يتم اإلشارة ألية مالحظة من المراجعيين الخارجيين في التقرير او في الخطاب الموجه لإلدارة.

ه مجلس اإلدارة على ضمان فعالية التقارير المالية، إدارة المخاطر وإدارة اعال وقد ساعدت الجوانب المذكورة 
 الرقابة الداخلية وتحديد وإدارة المخاطر الرئيسية التي تواجه الشركة.

  
 االلتزام -20

المبادئ العامة مع  تدمجضعت الشركة سياسات وإجراءات وكما بأنظمة مكافحة غسيل األموال. وبحزم تلتزم الشركة 
المسئولية عن االلتزام باألنظمة ويقوم بتنسيق  مدير االلتزام ومكافحة غسيل األمواليتولى ونظمة المحلية المطبقة. األ

تنفيذ وظيفتهم  ومن ضمنتم تحديد منسقين لاللتزام في الفروع، ووتعميم المعلومات ذات الصلة.  اإلجراءات
، وإجراء مزيد من التحقيقات وتقديم تتأتى لعلمهم والملألووقف أي عمليات غسل  وتتبع، وكذلك منع اتالتوجيه
وتقديم التقارير إلى الجهات التنظيمية عند الضرورة.  للمزيد من المراجعة إلى هيئة مكافحة غسيل األموالتقرير 
برنامج فحص بما في ذلك التدريب االلكتروني للموظفين، و معايير االلتزامالشركة على مستويات عالية من  حافظت

 .آلية لمراقبة االلتزام إدارةو كبيرة ال، وتنبيهات البريد اإللكتروني التلقائي للمعامالت قائمة العقوبات
 
 

 قواعد السلوك -12
 لً لكتعمل كدليل إرشادي  كحد أدنى توفر قواعد السلوك في الشركة مجموعة من المعايير والقواعد األخالقية الرئيسية

إلدارة التنفيذية والموظفين أثناء تنفيذ واجباتهم وممارسة عملهم. تعكس هذه أعضاء مجلس إدارة الشركة وامن 
أكسا وبالتحديد تجنب تعارض المصالح. وتشمل الكيفية التي من المنتظر أن يقوم بالمعايير القيم وااللتزامات الخاصة 

ن تلك المعلومات، وااللتزام من خاللها الموظفون بالتعامل مع المعلومات السرية والممارسات الخاصة باإلفصاح ع
مكافحة في ن شركتهم وبالقوانين، والعالقات مع الموظفين الحكوميين والكيفية التي يمكن من خاللها أن يساعد الموظف

لقد تم توزيع الدليل اإلرشادي لألخالقيات وااللتزام بالقوانين الخاص  ل الداخلي ومحاولة غسيل األموال.الحتياا
قامت  2013 خالل عامإلى الموظفين الجدد.   المقدمكما انه جزء من الئحة الموظفين الموظفين، بالشركة على كافة 

 الشركة اضافة الشركة المواد الرئيسية ضمن الدليل االسترشادي في التدريب االلكتروني.
 

 سؤولية الشركةم -22
 :صلحةالممجموعات من ذوي  6لـ ، أركان 6خالل  تقوم الشركة بتحمل مسؤوليتها من

 ن: ملتزمون بتسيير أعمالهم بشكل أخالقي ، بعدل ، وبطريقة شفافة.والمساهم −
مع العمالء من خالل االتصال الواضح والشفاف معهم وتسويق منتجاتنا، وعن وثيقة بعالقات  لتزمونم: العمالء −

 طريق إدارة عمليات المطالبات بمسؤولية.
 ن.يموردمع ال وثيقةالموردون: ملتزمون بعالقات  −
 أعمالنا. إستراتيجيةضع مشاركة الموظفين في صلب وعمل و موظفينك نلتزم بمسؤوليتنان: والموظف −
 واستهالكنا للموارد الطبيعية. الفاعلةالمباشر على البيئة من خالل اإلدارة الشركة البيئة: نسعى إلى الحد من تأثير −
لمجتمع من خالل بناء ثقافة تشجع الموظف على العمل التطوعي لتزم بلعب دور إيجابي في انالمحلية :  المجتمعات −

  .لایر 20,000بمقدار خيرية  لجمعية بمساهمة العامقامت الشركة خالل  و قد التي نعمل فيها. ودعم المجتمعات
 



 

26 

 
 
 

 الغرامات والجزاءات التنظيمية -32
 الجهات التنظيمية والرقابية. غرامة مالية او عقوبة من ةألي المالي لم تتعرض الشركة خالل العام

 
 

 اإلقرارات  -42
 :تقر شركة اكسا للتأمين التعاوني بما يلي

 
 أنه تم إعداد سجالت الحسابات بالشكل الصحيح -
 أن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة وتم تنفيذه بفعالية. -
 على مواصلة نشاطها. يذكر بشأن قدرة الشركةأنه ال يوجد شك  -
 
 
 
 
 

 ،،،  شكر وتقدير
 

يعبر أعضاء مجلس اإلدارة عن امتنانهم بخصوص التعاون والدعم المقدمين من العمالء، ووسطاء التأمين، 
يعبر أعضاء مجلس اإلدارة عن عميق امتنانهم للخدمات  كما والجهات التنظيمية، والبنوك والمؤسسات المالية.

 ساهمين بخصوص دعمهم المتواصل.المقدمة من قبل كافة موظفي الشركة والشكر للم
 
 
 
 
 
 

 



   

  

  

 

 للتأمين التعاوني أكساشركة 
 سعودية)مساهمة (شركة 

 
   القوائم المالية

  ٢٠١٣ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 
 المستقلينمراجعي الحسابات تقرير و



 للتأمين التعاوني أكساشركة 

 سعودية)مساهمة (شركة 
 

   القوائم المالية
 ٢٠١٣ديسمبر  ٣١هية في للسنة المنت

 
 

 
 ةصفح الفهرس

 
 ٢ المستقلين الحسابات مراجعيتقرير 

 
 ٤-٣  قائمة المركز المالي

 
 ٥  المتراكم التأمين والفائض عملياتقائمة 

 
 ٦ لمساهمينا دخلقائمة 

 
 ٧ للمساهمين  الشامل الدخلقائمة 

 
 ٨  المساهمينالتغيرات في حقوق قائمة 

 
 ٩  التأمين عملياتل قائمة التدفقات النقدية

 
 ١٠  للمساهمين النقدية قائمة التدفقات

 
 ٥٣ - ١١  حول القوائم المالية إيضاحات

 





















 شركة أكسا للتأمين التعاوني
 (شركة مساهمة سعودية)

 
  إيضاحات حول القوائم المالية

 ٢٠١٣ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 
   )جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(

١١ 

 واألنشطة الرئيسية التنظيم - ١
 

 معلومات عامةأ)   
 

في المملكة العربية السعودية ("الشركة") شركة مساهمة سعودية تأسست  شركة أكسا للتأمين التعاونيإن 
) ٢٠٠٨يوليو  ١(الموافق هـ ١٤٢٩جمادى الثاني  ٢٧ الصادر بتاريخ ٣٦م/لمرسوم الملكي رقم بموجب ا
جمادى  ١٠الصادر بتاريخ  ١٩٢تأسست الشركة بموجب القرار الوزاري رقم ق/الشركة).  بداية(تاريخ 
ربية في المملكة العتم تسجيل الشركة ). التأسيس) (تاريخ ٢٠٠٩يونيو  ٣هـ (الموافق ١٤٣٠الثاني 

 هـ١٤٣٠رجب  ٢٠بتاريخ صادر في مدينة الرياض  ١٠١٠٢٧١٢٠٣بموجب سجل تجاري رقم  السعودية
، المملكة ١١٤٢١، الرياض ٧٥٣ص. ب.  ). إن عنوان الشركة المسجل هو٢٠٠٩ يوليو ١٣(الموافق 

 العربية السعودية.
 

ما يتعلق بهذه األعمال من إعادة  التعاوني وكل تتمثل األنشطة الرئيسية للشركة في مزاولة أعمال التأمين
واألنظمة األخرى  النظام األساسي للشركةوالتأمين التعاوني ("النظام") شركات تأمين تحت نظام مراقبة 

المعمول بها في المملكة العربية السعودية. حصلت الشركة على ترخيص من مؤسسة النقد العربي السعودي 
ية السعودية ي وإعادة التأمين في المملكة العربن العام والتأمين الطبعمال التأميلمزاولة أ )"مؤسسة النقد"(

). ٢٠١٠يناير  ٢٦هـ (الموافق ١٤٣١صفر  ١١الصادر بتاريخ  ٢٥/٢٠١٠ن/ بموجب الترخيص رقم ت م
بعد  )٢٠١٠فبراير  ١٨الموافق (هـ ١٤٣١ربيع األول  ٤ التأمين في عملياتبدأت الشركة بمزاولة 

الشركة  حالياً،لمنتجات المتبقية.  للمنتجات تأمين معينة وموافقة مؤقتة  منتج كاملةموافقة الحصول على 
للمنتجات المتبقية من الجهات الرسمية.  تعتقد اإلدارة بأنه سوف يتم  منتج كاملةعلى موافقة بصدد الحصول 

 .مناسبالحصول على هذه الموافقات في وقت 
 

 محفظةالتحويل ب)  
 

بعض  تحويل ) على("البائع" (السعودية) شركة أكسا للتأمين وافق مساهموة، الشرك تأسيسفي وقت 
 ١ اعتباراً منلشركة لفي المملكة العربية السعودية ("التحويل")  البائع موجودات ومطلوبات ومحفظة تأمين

 . تحددهابقيمة ومؤسسة النقد ، بعد موافقة ٢٠٠٩يناير 
 

، وذلك اعتبارا التحويل)، وافقت مؤسسة النقد على م٢٠١٢وبر أكت ١ (الموافق هـ١٤٣٣ذو القعدة  ١٥في 
. وبعد موافقة مؤسسة النقد، دخلت مليون لایر سعودي ١٠٦٫٥٧بمقابل كحد أعلى ، ٢٠٠٩يناير  ١من 

ً . شراء مع مساهمي البائع لتنفيذ عملية التحويل يةالشركة رسميا في اتفاق شركة الوافق المساهمون في  أيضا
تم إظهار . ٢٠١٢ديسمبر  ١٠اجتماع الجمعية العمومية غير العادي المنعقد في في  حفظةعلى تحويل الم

 ٣١والسنة المنتهية في  ٢٠١٠ديسمبر  ٣١إلى  ٢٠٠٩يونيو  ٣أثر التحويل ضمن القوائم المالية للفترة من 
 .٢٢أنظر أيضاً إيضاح . ٢٠١١ديسمبر 

 
 

 
 



 شركة أكسا للتأمين التعاوني
 (شركة مساهمة سعودية)

 
  إيضاحات حول القوائم المالية

 ٢٠١٣ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 
   )جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(

١٢ 

 ملخص السياسات المحاسبية الهامة - ٢
 

 إعداد هذه القوائم المالية:م السياسات المحاسبية المطبقة في أهفيما يلي 
 
 أسس اإلعداد ١-٢
 

ً لمبدأ االستحقاق التكلفة التاريخية  على أساس المرفقةقامت الشركة بإعداد قوائمها المالية  المحاسبي، وفقا
التأمين  لعملياتمالي في قائمة المركز ال استثناء استثمارات متاحة للبيع، التي تم قياسها بالقيمة العادلةب

. وعليه لم يكن الغرض من المعايير الدولية إلعداد التقارير الماليةوبموجب وعمليات المساهمين الشاملة، 
وفقاً  المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية، أيالمحاسبية إعداد هذه القوائم المالية لتتفق مع المبادئ 

 .ودية للمحاسبين القانونيين.عن الهيئة السع ةالصادرللمعايير 
 

 ً ويتم عرض القوائم  بحسابات منفصلة لعمليات التأمين وعمليات المساهمينالشركة ، تحتفظ للنظامطبقا
التأمين  تحتفظ الشركة بالحيازة الفعلية والملكية لجميع الموجودات المتعلقة بعمليات. على ذلك المالية بناءً 

يتم . العائدة لهفي الحسابات  من النشاطين ألي اريفوالمص يراداتاإلوعمليات المساهمين. يتم تسجيل 
 من العمليات المشتركة من قبل اإلدارة ومجلس إدارة الشركة. المصاريفتحديد أسس توزيع 

 
 للشركة، يتم توزيع الفائض الناتج من عمليات التأمين كما يلي: النظام األساسيحسب 

 
 ٪٩٠ المحول إلى عمليات المساهمين

  ٪١٠ عمليات التأمينلمحول إلى ا
 ١٠٠٪ 

 
لجنة تفسيرات الجديدة والتفسيرات الجديدة الصادرة عن  الدولية إلعداد التقارير الماليةمعايير ال ) أ

 :والتعديالت عليها، التي طبقتها الشركة المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية
 

بشكل ثابت على جميع السنوات  مطبقةقوائم المالية ان السياسات المحاسبية المستخدمة في اعداد هذه ال
ح أدناه، والتي على المعايير الحالية كما هو موض والتنقيحاتبعض التعديالت  اعتمادالمعروضة، باستثناء 

لها تأثيراً مالياً  لم يكنوالتي  ٢٠١٣يناير  ١و بعد الفترات التي تبدأ اعتباراً من أ العمل بها على يسري
 القوائم المالية للشركة: جوهرياً على

 
الساري "عرض القوائم المالية" المتعلق بالدخل الشامل اآلخر  ١التعديل على معيار المحاسبة الدولي رقم  

؛ حيث يتمثل التغير الرئيسي الناشئ عن هذه التعديالت في إلزام المنشآت ٢٠١٢يوليو  ١اعتباراً من 
آلخر" على أساس ما إذا كان هناك احتمالية إلعادة تصنيفها بتجميع البنود المعروضة في "الدخل الشامل ا

ي ُتظهر في إلى الربح أو الخسارة الحقا (تعديالت إعادة التصنيف). علًما بأن هذا التعديل ال يتناول البنود الت
 الدخل الشامل اآلخر.

 
؛ حيث ٢٠١٣يناير  ١ن ي اعتبارا م"مكافآت الموظفين" السار ١٩التعديل على معيار المحاسبة الدولي رقم  

 تستبعد هذه التعديالت طريقة الكوريدور وتحتسب تكاليف التمويل على أساس صافي التمويل.
 
 



 شركة أكسا للتأمين التعاوني
 (شركة مساهمة سعودية)

 
  إيضاحات حول القوائم المالية

 ٢٠١٣ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 
   )جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(

١٣ 

"األدوات المالية: اإلفصاحات" بشأن مقاصة  ٧التقارير المالية رقم إلعداد  الدوليمعيار الالتعديل على  
يتضمن هذا التعديل إفصاحات جديدة ؛ حيث ٢٠١٣ر يناي ١األصول والمطلوبات الساري اعتباراً من 

 ت التي تعد القوائم المالية وفقاً للمعايير الدولية إلعداد التقارير الماليةبغرض تسهيل المقارنة بين تلك الشركا
 وتلك التي تعد القوائم المالية وفقا للمبادئ المحاسبية األمريكية المتعارف عليها. 

 
 "التطبيق للمرة األولى" بشأن القروض الحكومية ١لتقارير المالية رقم ا الدولي إلعدادمعيار الالتعديل على  

. يتناول هذا التعديل الطريقة التي ستنتهجها الشركة المطبقة للمرة األولى ٢٠١٣يناير  ١الساري اعتبارا من 
لتقارير المعايير الدولية إلعداد افي احستاب قرض حكومي بأقل من سعر الفائدة في السوق عند تحولها إلى 

التقارير المالية بأثر رجعي؛ حيث أنه  الدولية إلعداد معاييرال. كما أنه يضيف استثناًء على تطبيق المالية
 ً ين الحاليين للقوائم المالية وفقا معايير لل بذلك يقدم للشركة المطبقة للمرة األولى نفس اإلعفاء الممنوح للمعدِّ

خالل عام  ٢٠ة الدولي رقم تضمين هذا االشتراط في معيار المحاسبالتقارير المالية عند تم الدولية إلعداد 
٢٠٠٨. 

 
بشأن توجيهات التحول  ١٢و  ١١و  ١٠م التقارير المالية رق الدولي إلعدادر معياالالتعديل على  

؛ حيث تقدم هذه التعديالت مساعدة إضافية لعملية التحول ٢٠١٣يناير  ١الساري اعتبارا من  االسترشادية
التي تضع حدا الشتراط تقديم معلومات  ١٢و  ١١و  ١٠م رقالتقارير المالية الدولية إلعداد معايير الإلى 

مقارنة معدلة لفترة المقارنة السابقة فقط. وفيما يتعلق بإفصاحات المنشآت الهيكلية غير الموحدة، فإن هذه 
ية الدولية يق معيار التقارير المالالتعديالت ستستبعد اشتراط عرض معلومات المقارنة عن فترات ما قبل تطب

 للمرة األولى. ١٢رقم 
 
؛ ٢٠١٣يناير  ١الساري اعتبارا من  "االتفاقيات المشتركة" ١١التقارير المالية رقم الدولي إلعداد معيار ال 

ركيز انعكاسا أكثر واقعية لالتفاقيات المشتركة بالت ١١التقارير المالية رقم الدولي إلعداد معيار الحيث ُيعّد 
على حقوق االتفاقيات والتزاماتها عن شكلها القانوني. ولالتفاقيات المشتركة نوعان: العمليات المشتركة 
والمشاريع المشتركة. وتنشأ العمليات المشتركة عندما يكون لمنشأة التشغيل المشتركة حقوق في األصول 

ول والمطلوبات واإليرادات والمصاريف، وااللتزامات المتعلقة باالتفاقية؛ ومن ثّم تحتسب حصتها في األص
فيما تنشأ المشاريع المشتركة عندما يكون لمنشأة التشغيل المشتركة حقوق في صافي أصول االتفاقية؛ ومن 
 ثّم تتضمن حسابات حقوق الملكية حصتها. علما بأن التوحيد التناسبي للمشاريع المشتركة لم يعد مسموحا به.

 
الساري  "اإلفصاحات عن الحصص في المنشآت األخرى" ١٢تقارير المالية رقم ال الدولي إلعدادمعيار ال 

اشتراطات  ١٢التقارير المالية رقم الدولي إلعداد معيار ال؛ حيث يتضمن ٢٠١٣يناير  ١اعتبارا من 
كة والشركات اإلفصاحات عن كافة صور وأشكال الحصص في منشآت أخرى بما في ذلك االتفاقيات المشتر

 مخصصة الغرض والمنشآت غير المدرجة في قوائم المركز المالي. والمنشآت المرتبطة 
 
. ٢٠١٣يناير  ١الساري اعتبارا من  "قياس القيمة العادلة" ١٣التقارير المالية رقم  الدولي إلعدادمعيار ال 

طريق تقديم  إلى تحسين التطابق وتقليل التعقيدات عن ١٣التقارير المالية رقم الدولي إلعداد معيار اليهدف 
تعريف دقيق للقيمة العادلة ومصدر واحد لقياس القيمة العادلة واشتراطات اإلفصاحات المتعلقة باستخدام 

ر يياالمعالتقارير المالية. وال تتوسع االشتراطات، التي تتوافق بصورة كبيرة بين  الدولية إلعداد معاييرال
بية األمريكية المتعارف عليها، في استخدام القيمة العادلة، بل التقارير المالية والمبادئ المحاسالدولية إلعداد 

معايير أخرى الإنها تقدم توجيهات استرشادية حول كيفية تطبيقها عند تستلزم استخدامها أو تسمح بها فعليا 
 اسبية األمريكية المتعارف عليها.التقارير المالية والمبادئ المحالدولية إلعداد معايير الفي إطار 

 
الساري اعتبارا من  ) "القوائم المالية المستقلة"٢٠١١(بصيغته المعدلة لعام  ٢٧قم يار المحاسبة الدولي رمع 

) االشتراطات ٢٠١١(بصيغته المعدلة لعام  ٢٧قم . يتضمن معيار المحاسبة الدولي ر٢٠١٣يناير  ١
طات السيطرة الخاصة بمعيار المتعلقة بالقوائم المالية المستقلة التي توقف العمل بها بعد تضمين اشترا

 . ١٠التقارير المالية رقم الدولي إلعداد معيار الفي  ٢٧المحاسبة الدولي رقم 
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١٤ 

 ) "الشركات المرتبطة والمشاريع المشتركة"٢٠١١(بصيغته المعدلة لعام  ٢٨قم معيار المحاسبة الدولي ر 
) ٢٠١١(بصيغته المعدلة لعام  ٢٨قم . يتضمن معيار المحاسبة الدولي ر٢٠١٣يناير  ١الساري اعتبارا من 

الدولي معيار الاشتراطات احتساب المشاريع المشتركة والشركات المرتبطة ضمن حقوق الملكية بعد إصدار 
 .١١التقارير المالية رقم إلعداد 

 
. تتناول هذه التحسينات السنوية ستة ٢٠١٣يناير  ١الساري اعتبارا من  ٢٠١١التحسينات السنوية لعام  

 ، حيث تتضمن تغييرات على:٢٠١١ - ٢٠٠٩ر في دورة إصدار التقارير المالية لألعوام من أمو
 
 : "التطبيق للمرة األولى"١التقارير المالية رقم الدولي إلعداد معيار ال -
 : "عرض القوائم المالية"١معيار المحاسبة الدولي رقم  -
 ات": "الممتلكات واآلالت والمعد١٦معيار المحاسبة الدولي رقم  -
 : "األدوات المالية: العرض"٣٢معيار المحاسبة الدولي رقم  -
 : "إصدار التقارير المالية األولية"٣٤معيار المحاسبة الدولي رقم  -

 
المعايير والتفسيرات والتعديالت على المعايير المنشورة التي لم تدخل حيز التنفيذ بعد ولم تجر  ) ب

 الشركة تطبيقا مبكرا لها:
 

عدم اختيار التطبيق المبكر لما يلي من المعايير والتفسيرات الجديدة والمعدلة الصادرة  قررت إدارة الشركة
 :٢٠١٤يناير  ١أو بعد التي ستصبح سارية المفعول للفترة التي تبدأ اعتبارا من 

 
العرض" بشأن مقاصة األصول  –: "األدوات المالية ٣٢التعديل على معيار المحاسبة الدولي رقم  

. يتمثل الغرض من هذه التعديالت في توجيهات التطبيق ٢٠١٤يناير  ١لساري اعتبارا من ا والمطلوبات
العرض" ولتوضيح بعض اشتراطات  –"األدوات المالية  ٣٢االسترشادية في معيار المحاسبة الدولي رقم 

 مقاصة األصول والمطلوبات المالية في قائمة المركز المالي. 
 
المتعلق  ٢٧ومعيار المحاسبة الدولي رقم  ١٢و  ١٠ رقمالتقارير المالية  عدادإل المعيار الدوليالتعديل على  

؛ حيث ُتعني هذه التعديالت بأن الكثير من ٢٠١٤يناير  ١الساري اعتبارا من  بتوحيد المنشآت االستثمارية
سها بالقيمة األموال والمنشآت المماثلة ستعفى من توحيد معظم شركاتها التابعة؛ وبدال من ذلك فإنها ستقي

العادلة من خالل الربح والخسارة. وتقدم هذه التعديالت استثناًء للمنشآت التي تستوفي تعريف "المنشأة 
التقارير الدولي إلعداد معيار الاالستثمارية" والتي تعرض خصائص محددة. كما أجريت تعديالت على 

 تثمارية إلى تقديمها. بغرض تقديم اإلفصاحات التي تحتاج الشركة االس ١٢المالية رقم 
 
"االنخفاض في قيمة األصول" بشأن إفصاحات المبلغ القابل  ٣٦التعديل على معيار المحاسبة الدولي رقم  

؛ حيث يتناول هذا التعديل اإلفصاح عن المعلومات المتعلقة ٢٠١٤يناير  ١الساري اعتبارا من  لالسترداد
فضة القيمة إذا احتسب ذلك المبلغ على أساس القيمة العادلة بالمبلغ القابل لالسترداد الخاص باألصول المنخ

 ناقصا تكاليف البيع. 
 
يناير  ١الساري اعتبارا من  "التنازل عن المشتقات المالية" ٣٩التعديل على معيار المحاسبة الدولي رقم  

عن أداة التحوط  ؛ حيث يقدم هذا التعديل إعفاًء من التوقف عن محاسبة التحوط عندما يستوفي التنازل٢٠١٤
 إلى طرف آخر مركزي معايير محددة. 
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١٥ 

؛ حيث ٢٠١٤يناير  ١الساري اعتبارا من  "األدوات المالية" ٩التقارير المالية رقم  لي إلعدادالدومعيار ال 
هو المعيار األول الصادر كجزء من مشروع أوسع نطاقاً  ٩التقارير المالية رقم الدولي إلعداد معيار اليعد 
 ٩رقم التقارير المالية الدولي إلعداد معيار الر ييسّ ولكن يقيد . ٣٩معيار المحاسبة الدولي رقم  بدالالست

نموذج القياس المختلط ويضع فئتي قياس أساسيتين لألدوات المالية: التكلفة المطفأة والقيمة العادلة. ويعتمد 
التعاقدية لألصول المالية، على أن  أساس التصنيف على نموذج عمل المنشأة وخصائص التدفقات النقدية

المتعلقة باالنخفاض في قيمة  ٣٩يستمر تطبيق التوجيهات االسترشادية في معيار المحاسبة الدولي رقم 
 األصول المالية ومحاسبة التحوط. 

 
ارا الساري اعتب "الضرائب" ٢١التقارير المالية الدولية رقم  إلعدادالدولية تفسيرات المعايير جنة تفسير ل 

"المخصصات وااللتزامات  ٣٧؛ حيث يعد ذلك تفسيرا لمعيار المحاسبة الدولي رقم ٢٠١٤يناير  ١من 
يوضح معايير االعتراف بالمطلوبات؛ ومنها شرط  ٣٧واألصول المحتملة". فمعيار المحاسبة الدولي رقم 

زم"). ويوضح هذا التفسير أن يكون لدى المنشأة التزام حالي كنتيجة لحدث سابق (المعروف بـ "الحدث المل
أن الحدث الملزم الذي ينشأ عنه التزام بدفع ضريبة هو النشاط المنصوص عليه في التشريعات المعنية التي 

 ينشأ عنها سداد الضريبة.
 

 استخدام التقديرات في إعداد القوائم المالية ٢-٢
 

استخدام بعض التقديرات  الماليةللمعايير الدولية إلعداد التقارير يتطلب إعداد القوائم المالية وفقا 
والمطلوبات المصرح عنها واإلفصاح عن  الموجوداتواالفتراضات المحاسبية الهامة التي تؤثر على مبالغ 

والمطلوبات المحتملة بتاريخ القوائم المالية ومبالغ اإليرادات والمصاريف المصرح بها خالل  الموجودات
. وقد ر أن تمارس اإلدارة حكمها عند تطبيق سياسات الشركة المحاسبيةكما يتطلب االم، فترة القوائم المالية

يكون للتغيرات في االفتراضات تأثيرا جوهريا على القوائم المالية في الفترة التي تتعرض خاللها 
مالئمة وأن القوائم المالية للشركة  المستخدمةاالفتراضات إلى التغيرات. وتعتقد اإلدارة أن االفتراضات 

النواحي الجوهرية، المركز المالي ونتائج العمليات. هذا وقد تم االفصاح في االيضاح  جميعر بعدل، من ُتظه
التي تكون فيها التقديرات  الجوانبالتي تتضمن درجة عالية من الحكم أو التعقيد، أو  الجوانبعن  ٣رقم 

 واالفتراضات تشكل أهمية بالنسبة للقوائم المالية.
 
 ية التقارير القطاع  ٣-٢

 
الشركة  ألنشطةلشركة، اعتمدت اإلدارة قطاعات التشغيل بالنسبة طريقة إعداد التقارير الداخلية لمع  تماشيا

 وموجوداتها ومطلوباتها كما هو مبين أدناه:
 

نقد وما يماثله وودائع قصيرة األجل واستثمارات متاحة للبيع ال تشمل موجودات القطاعات على  
ى تاريخ االستحقاق وذمم مدينة من أطراف ذات عالقة وأقساط وأرصدة تأمين واستثمارات محتفظ بها حت

 وأثاث وتركيبات ومعدات. المساهمينمدينة وموجودات أخرى ومطلوب من 
 

طرف ل وذمم دائنةوأقساط تأمين مقدمة ال تشمل مطلوبات القطاعات على أرصدة دائنة لمعيدي التأمين  
 .مكافأة نهاية الخدمة للموظفينذي عالقة ومستحقات ومطلوبات أخرى و
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١٦ 

يتم تنظيم الشركة إلى وحدات عمل حسب منتجاتها وخدماتها ولديها القطاعات التالية  ،اإلدارةألغراض 
 المفصح عنها:

 
 ليةؤوالحوادث والمس 
 المركبات 
 الممتلكات 
 النقل البحري 
 الهندسي 
 الصحي 
 الحماية 

 
 العمالت األجنبية  تحويل ٤-٢
 

ً  وهو باللایر السعودي المحاسبيةتها الشركة سجال تمسك . يجري تحويل للشركة العملة الوظيفيةأيضا
سعار الصرف السائدة في السـوق في أساس أاللایر السعودي على  إلى األجنبيةالمعامالت التي تتم بالعمالت 

لتعكس ما  تم تحويلهافي األجنبيةبالعمالت المسجلة  النقدية ما الموجودات والمطلوباتأتاريخ تلك المعامالت. 
 إلىترحل جميع الفروقات  كما في تاريخ قائمة المركز المالي.بسعر الصرف السائد يعادلها باللایر السعودي 
العمالت األجنبية لم تكن هامة  تحويل. إن الفروقات الناتجة عن المساهمين دخلقائمة قائمة عمليات التأمين أو 

 صل.لذلك لم يتم اإلفصاح عنها بشكل منفو
 
 موجودات مالية ٥-٢
 
 تصنيف ١-٥-٢
 

واستثمارات متاحة للبيع تقوم الشركة بتصنيف موجوداتها المالية إلى الفئات التالية: قروض وذمم مدينة 
 واستثمارات محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق.

 
 قروض وذمم مدينة أ)
 

وهي غير مدرجة  ة او قابلة للتحديدموجودات مالية غير مشتقة تحمل دفعات ثابتالقروض والذمم المدينة هي 
للبيع.  ةكمتاح فهايتصنتم غير تلك التي تنوي الشركة بيعها على المدى القصير أو أنه قد  في سوق نشط
القيمة  مراجعتها فيما يتعلق بإنخفاضعن عقود التأمين في هذه الفئة، ويتم  الناتجة الذمم المدينةوتصنف أيضا 

 القروض والذمم المدينة. قيمة انخفاضكجزء من مراجعة 
 

 عاستثمارات متاحة للبي ب)
 

، والتي يمكن محدودةغير زمنية لفترة  لغرض االحتفاظ بها مالية موجوداتللبيع هي  المتاحةاالستثمارات 
 تصنيفهاأسعار الصرف أو أسعار األسهم، ويتم  وأ العمولةالتغير في أسعار  عند لسيولة أول عند الحاجةبيعها 

 . نشوئها عندالنحو على هذا 
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١٧ 

 استثمارات محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق ج)
 

الشركة النية والقدرة على االحتفاظ بها حتى تاريخ ولدى  لها دفعات ثابتة أو محددةاالستثمارات التي إن 
مطفأة الحقا بالتكلفة المطفأة ناقصا مخصص انخفاض في القيمة. يتم احتساب التكلفة ال هاستحقاق يتم قياساال

هذه االستثمارات في لأو خسارة  ربح. يتم إثبات أي قتناءالا عند عالوةبعد األخذ بعين االعتبار أي خصم أو 
 .عند التوقف عن االعتراف بهذه االستثمارات أو انخفاض قيمتهالمساهمين ادخل  قائمة

 
 االعتراف والقياس  ٢-٥-٢
 

وهو التاريخ الذي تلتزم فيه الشركة  ع في تاريخ التعاقدتقيد عمليات بيع وشراء االستثمارات المتاحة للبي
مبدئيا بالقيمة العادلة مضافا إليها تكاليف المعامالت تقيد االستثمارات المتاحة للبيع بشراء أو بيع االستثمار. 
فأة باستخدام تقيد القروض والذمم المدينة بالتكاليف المطالحقا بالقيمة العادلة.  وتقيد المتعلقة مباشرة باالقتناء

 الدخلقائمة ضمن بنود التغيرات في القيمة العادلة لالستثمارات المتاحة للبيع تقيد . معدل الفائدة الفعليطريقة 
 . للمساهمين والمركز المالي لعمليات التأمينالشامل 

 
االستثمارات من  استالم التدفقات النقديةفي  ينتهي الحقالمالية عندما  التوقف عن االعتراف بالموجوداتيتم 

عند بيع االستثمارات المتاحة الملكية.  منافعكافة مخاطر و بنقلالشركة  قيامو تحويلها عندأو  المتاحة للبيع
قائمة في تقّيد  الملكيةحقوق في  فإن تعديالت القيمة العادلة المتراكمة المعترف بها، انخفاض قيمتهاأو  للبيع

 من العمولةتحتسب . من استثمارات متاحة للبيع"وخسائر  أرباحـ "كين لمساهما دخل قائمةعمليات التأمين أو 
الدخل كجزء من إيرادات  قائمةفي  وتقيدالمتاحة للبيع باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي  االستثمارات

 أخرى. 
 
 العادلة تحديد القيم  ٣-٥-٢
 

الحالية. إذا لم يكن هناك سوق  السوقأسعار تستند القيم العادلة لالستثمارات المدرجة في أسواق نشطة على 
المقارنة بعمليات مشابهة تشمل التي و ،يم، يتم تحديد القيمة العادلة باستخدام أساليب التقيلموجودات ماليةنشط 

، وأساليب التقييم األخرى المستخدمة عادة من المخصومة، تحليل التدفقات النقدية ذات شروط تعامل اعتيادية
الفائدة  معدلباستخدام طريقة  المتاحة للبيعالفائدة على األوراق المالية  تحتسب في السوق. لينالمتعامقبل 
 قائمةتوزيعات األرباح على أدوات حقوق الملكية المتاحة للبيع في  قيدالدخل. يتم  قائمةفي  وتقيد الفعلي
 العموالت. ند إيراداتب هما فيكل من يتم إدراج. استالم الدفعاتحق الشركة في  عند نشوءالدخل 

 
 الموجودات قيمة االنخفاض في  ٤-٥-٢
 

 موجودات مالية مقيدة بالتكلفة المطفأة (أ)
 
ما إذا كان هناك دليل موضوعي على انخفاض قيمة الموجودات المالية  نهاية كل فترة ماليةفي  م الشركةتقيّ 

يتم المالية و الموجوداتأو مجموعة من  ةالموجودات الماليأو مجموعة من الموجودات المالية. تنخفض قيمة 
حدث أو لوقوع القيمة فقط إذا كان هناك دليل موضوعي على انخفاض القيمة نتيجة في د خسائر انخفاض تكبّ 
على التدفقات النقدية االعتراف المبدئي باالصل وبحيث يكون لحدث (أو أحداث) الخسارة تأثيراً بعد  أكثر

 المالية التي يمكن تقديرها بشكل موثوق. الموجوداتودات المالية أو مجموعة من المستقبلية التقديرية للموج
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١٨ 

ً نقص إذا  وكان ذلك االنخفاض مرتبط بشكل موضوعي بحدث وقع بعد مبلغ خسارة االنخفاض  الحقا
خسارة انخفاض القيمة المعترف بها سابقا من خالل تعديل حساب  يتم عكس، االعتراف باالنخفاض في القيمة

 .يتم قيد مبلغ العكس في قائمة عمليات التأمين. خصصالم
 

 استثمارات متاحة للبيع (ب)
 

ما إذا كان هناك دليل موضوعي على انخفاض قيمة بتقييم مركز مالي  قائمةكل في تاريخ تقوم الشركة 
على أنها المصنفة  االستثمارات في األسهمالمالية. في حالة  الموجوداتالموجودات المالية أو مجموعة من 

 المالية اقل من تكلفتها لألوراقأو لفترات طويلة في القيمة العادلة  جوهريانخفاض فإن وجود متاحة للبيع، 
 خسارة انخفاض القيمة. قيدإلى  يؤديهو دليل موضوعي على انخفاض القيمة مما 

 
صا أي خسائر انخفاض في قيمة ناقوالقيمة العادلة الحالية،  االقتناءتقاس الخسارة المتراكمة كفرق بين تكلفة 

حقوق الملكية وتقيد  يتم ازالتها من ،المالية التي سبق االعتراف بها في األرباح أو الخسائر الموجودات تلك
صنفت القيمة العادلة ألداة دين  زادت. إذا في فترة الحقة لمساهمينأو قائمة دخل ا لتأميناعمليات  في قائمة

وقع بعد إثبات خسارة االنخفاض  بشكل موضوعي بحدثهذه الزيادة  كانية ربطمع امعلى أنها متاحة للبيع، 
 .لمساهمينالتأمين أو قائمة دخل اعمليات  قائمةفي القيمة، يتم عكس خسارة االنخفاض في القيمة من خالل 

 
 يماثلهنقد وما  ٦-٢
 

قصيرة األجل عالية خرى األواالستثمارات  ونقد لدى البنوك، الصندوقفي  نقدعلى نقد وما يماثله ال يتضمن
 .االقتناءوالتي تستحق خالل ثالثة أشهر أو أقل من تاريخ  السيولة، إن وجدت،

 
 ودائع قصيرة وطويلة األجل ٧-٢
 

أقل من أكثر من ثالثة أشهر وودائع قصيرة األجل من ودائع ألجل لدى البنوك ذات فترات استحقاق التتألف 
ائع طويلة األجل ودائع ألجل ذات فترات استحقاق أكثر من سنة ودالتمثل  .من تاريخ االقتناءواحدة سنة 

 واحدة.
 
 مدينةتأمين ذمم  ٨-٢
 

مبدئياً بالقيمة العادلة ويتم قياسها الحقاً بالتكلفة المطفأة باستخدام  حاملي وثائق التأمين الذمم المدينة منقيد يتم 
 . ، إن وجداالنخفاضناقصاً  )ةسنة واحد(إذا كان الرصيد يستحق بعد  الفائدة الفعلي معدلطريقة 

 
 عقود التأمين ٩-٢

 
 عند نشوءأو تلك التي  العقد عند نشوء جوهريةتأمين تلك التي تحتوي على مخاطر بتعرف عقود التأمين 

. أهمية مخاطر التأمين تكون جوهريةحيث مستوى مخاطر التأمين قد  بمضمون تجاريسيناريو  يوجدالعقد 
 .مؤمن عليه وحجم تأثيره المحتملاحتمالية الحدث العتمد على ت

 
، حتى لو كانت مخاطر هعمرعقد تأمين للفترة المتبقية من  يبقىتصنيف العقد على أنه عقد تأمين، فإنه  عند

 كثيرا خالل هذه الفترة. انخفضتالتأمين 
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١٩ 

 مؤجلة تأمين اكتتاب وثائقتكاليف  ١٠-٢
 

وتجديد عقود ة االخرى المتكبدة على اقتناء اإلضافيالتكاليف المباشرة وإن العموالت المدفوعة للوسطاء 
ً . يتم كتتاب وثائق تأمين مؤجلة"كـ "تكاليف اقيدها يتم  ،التأمين على مدى فترات عقود  إطفاء التكاليف الحقا

 التأمين.
 
 المطالبات  ١١-٢

 
أخرى وأطراف  الدفع لحاملي وثائق التأمينمبالغ مستحقة بات، والتي تتكون من يتم إدراج المطال

من . تتكون المطالبات تكبدها عند ضمن قائمة عمليات التأمين ،بها اريف تعديل الخسارة المرتبطةومص
مبالغ تقديرية مستحقة الدفع فيما يتعلق بالمطالبات التي تم االبالغ عنها إلى الشركة وتلك التي لم يتم اإلبالغ 

 .قائمة المركز الماليتاريخ  عنها في
 

ً تقوم الشركة  االحتفاظ بمخصص . إضافًة إلى ذلك، يتم على أساس الخبرة السابقةتها امطالب بتقدير عموما
. يتم قائمة المركز الماليبتاريخ  عنها ولم يتم اإلبالغمتكبدة مطالبات تسوية  بناًء على حكم اإلدارة لتكلفة

ائمة عمليات قالقادمة في  للفترةوالتسويات  المركز المالي قائمة إدراج أي فرق بين المخصصات بتاريخ
 .الفترةلتلك  التأمين

 
 عادة التأمين إ ١٢-٢
 

التي بموجبها يتم تعويض الشركة عن الخسائر على واحد والتأمين  معيديالعقود التي تبرمها الشركة مع إن 
عقود إعادة تصنف كف عقود التأمين، يالعقود التي تصدرها الشركة والتي تلبي متطلبات تصنمن أو أكثر 

إن عقود التأمين التي تبرمها . كموجودات ماليةقود التي ال تستوفي هذه المتطلبات تأمين. وتصنف الع
  ) يتم إدراجها مع عقود التأمين.الواردتأمين المؤمن آخر (إعادة  التي يكون بموجبها حامل العقدوالشركة 

 
تأمين. وتتكون عادة إ كموجودات تحتفظ بهاحق للشركة بموجب عقود إعادة التأمين التي تالتي  المنافع تقيد

، إن طويلة األجل ذمم مدينة، وكذلك معيدي التأمينمستحقة من  من أرصدة قصيرة األجل الموجوداتهذه 
وجدت، التي تعتمد على المطالبات المتوقعة والمنافع الناشئة عن عقود إعادة التأمين ذات الصلة. ويتم قياس 

مع المبالغ المرتبطة بعقود إعادة التأمين  بثباتيدي التأمين معأو مستحقة إلى القابلة لالسترداد من  المبالغ
بشكل رئيسي في أقساط التأمين  مطلوبات إعادة التأمينتتمثل وفقا لشروط كل عقد من عقود إعادة التأمين. و

 مستحقة الدفع للحصول على عقود إعادة التأمين ويتم االعتراف بها كمصروف عند استحقاقها.
 

فيما إذا كان هنالك أية مؤشرات تدل على إنخفاض قيمة أي من  تقرير مالي بتقييميخ كل تقوم الشركة بتار
بتقدير المبلغ القابل  على االنخفاض في القيمة، تقوم الشركة موجودات إعادة التأمين. عند وجود مؤشر

تعتبر الموجودات رداد، القابلة لالست قيمتهالموجودات إعادة التأمين عندما تتجاوز القيمة الدفترية  لالسترداد
 ها إلى قيمتها القابلة لإلسترداد.منخفضة القيمة ويتم تخفيض
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٢٠ 

 اختبار كفاية المطلوبات ١٣-٢
 

باستخدام المعترف بها تقوم الشركة، بتاريخ كل قائمة مركز مالي، بإجراء تقييم لمدى كفاية مطلوبات التأمين 
عقود التأمين. وإذا ما أظهر التقييم بأن القيمة الدفترية لمطلوبات المستقبلية ل النقدية التقديرات الحالية للتدفقات

مباشرة في قائمة  مقدرة، فإنه يتم إثبات كامل العجزالتأمين غير كافية في ضوء التدفقات النقدية المستقبلية ال
 .مين ويتم تكوين مخصص مخاطر إضافيعمليات التأ

 
 اإليرادات ب االعتراف ١٤-٢
 

 التأمين وإيرادات العموالتاالعتراف بأقساط (أ)  
 

جزء من األقساط والعموالت التي اليتم تسجيل  .التأمينمخاطر  مع بدايةالعموالت واألقساط  إجمالي قيديتم 
على أساس ثابت كما يتم تأجيلها  ،على التوالي ،عموالت غير مكتسبةوأقساط كفي المستقبل  اكتسابهاسيتم 

 .قةالوثيقة ذات العال وفقاً لفترة تغطية
 

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

 
 إيرادات العموالت(ب)  

 
 العمولةمعدل باستخدام طريقة  تناسبي العموالت من الودائع قصيرة األجل على أساس زمني إيرادات قيديتم 

 الفعلي.
 

 توزيعات األرباحإيرادات (ج)  
 

 توزيعات لألرباح. استالمحق  ينشأتوزيعات األرباح عندما  االعتراف بايراداتيتم 
 
 أثاث وتركيبات ومعدات ١٥-٢
 

ً والمعدات  والتركيباتاألثاث  تكاليف االستهالك المتراكم وأي انخفاض في القيمة. يتم  تقيد بالتكلفة ناقصا
تكاليف األصول ذات الصلة  لتوزيعالدخل، وذلك باستخدام طريقة القسط الثابت،  قائمةاالستهالك في  تحميل

 كما يلي: ى مدى األعمار اإلنتاجية المقدرةإلى قيمها المتبقية عل
 

 عدد السنوات 
 ٥  أثاث وتركيبات

 ٤ - ٣  معدات
 

المتحصالت مع القيمة الدفترية وتدرج في  بمقارنة االستبعاداتيتم تحديد األرباح والخسائر الناتجة عن 
 الدخل. قائمة
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٢١ 

ألثاث والتركيبات والمعدات فيما يتعلق باالنخفاض في قيمتها عندما تشير ل القيم الدفتريةيتم مراجعة 
في الظروف إلى أن القيمة الدفترية قد تكون غير قابلة لالسترداد.  في حالة وجود أي  اتالحاالت أو التغير

فإنه يتم تخفيض  ،القابلة لالسترداد قيمة الدفترية عن القيمة المقدرةمؤشرات، حيث تزيد المن هذه ال
ً تكاليف البيع أو قيمة االستخدام، أيهما  ، وهي القيمة العادلةالموجودات إلى قيمتها القابلة لالسترداد ناقصا

 أعلى.
 

ً منجو تزيدالعادية التي ال  واالصالحاتالصيانة مصروفات  يتم تحميل العمر االنتاجي لألصل في  هريا
استبعاد األصل الذي . يتم رسملة التجديدات والتحسينات الرئيسية، إن وجدت، ويتم عند تكبدهاالدخل  قائمة

 .تم استبداله
 

 ومطلوبات أخرى مستحقات ١٦-٢
 

الشركة  إلى تقيد مبالغ المطلوبات التي سيتم سدادها مقابل بضائع وخدمات مستلمة سواء تم تقديم فواتير بها
 أو ال.

 
 ذمم دائنة ١٧-٢
 

ً بالقيمة العادلة تقيد  .  تقيد الفعليتقاس بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة والذمم الدائنة مبدئيا
 فواتير للشركة أم ال.بها يتم دفعها والخدمات المقدمة، سواء صدر سالمطلوبات للمبالغ التي 

 
 للموظفينمكافأة نهاية الخدمة  ١٨-٢

 
 في قائمة وتقيدالسعودي يتم قيد استحقاق مكافأة نهاية الخدمة للموظفين بموجب شروط نظام العمل والعمال  

يتم احتساب مبلغ المخصص على أساس القيمة الحالية لالمتيازات المكتسبة التي تحق للموظف فيما لو  الدخل.
لمبالغ المستحقة عند انتهاء خدمات الموظفين ترك الموظف عمله كما في تاريخ قائمة المركز المالي. يتم دفع ا

على أساس رواتبهم وبدالتهم األخيرة وعدد سنوات خدماتهم المتراكمة، كما هو موضح في الشروط المبينة في 
 المملكة العربية السعودية.العمل والعمال في أنظمة 

 
 المالية االعتراف باألدواتعدم  ١٩-٢
 

على الحقوق التعاقدية التي تشمل األدوات  سيطرة يعود للشركة المالية عندما  اإلعتراف بأداة عدميحدث 
طرف ثالث  العائدة إلى األداة إلىالتدفقات النقدية  جميعتمرير ، أو األداةعندما يتم بيع  وهو عادةالمالية، 
 .مستقل
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٢٢ 

 المقاصة ٢٠-٢
 

فقط عند وجود  لمركز الماليقائمة االموجودات والمطلوبات المالية ويتم إدراج صافي المبلغ في  مقاصةتتم 
وعند توفر نية للتسوية على أساس الصافي، أو تحقيق  المعترف بهاة المبالغ للتطبيق لمقاص قانوني قابلحق 

عمليات قائمة في  مقاصة اإليرادات والمصاريفالموجودات وتسوية المطلوب في نفس الوقت. ال تتم 
التفسيرات المحاسبية تقتضي أو  وأإال إذا كانت المعايير  نالمساهمي وقائمة دخلوالفائض المتراكم التأمين 

 تجيز القيام بذلك. 
 
 الدخل وضرائبالزكاة  ٢١-٢
 
ً وفق  السعوديين المساهمين إلىبالنسبة  للزكاةتخضع الشركة  ("المصلحة")، ظمة مصلحة الزكاة والدخلألن ا

الدخل على قائمة  وضريبة الدخل الزكاةمخصص حمل ي .األجانبالمساهمين  إلىولضريبة الدخـل بالنسبة 
مبالغ اإلضافية التي تستحق بموجب التسويات النهائية، إن وجدت، عندما يتم اليتم قيد الشامل للمساهمين. 

 .تحديدها
 

المملكة العربية  غير مقيمة في أطرافعلى بعض المعامالت التي تتم مع  ضرائبتقوم الشركة باستقطاع 
تم قيد  األجانب وذلك وفقاً لنظام ضريبة الدخل السعودي. للمساهمين األرباح تبما في ذلك توزيعا السعودية

ضرائب االستقطاع المدفوعة بالنيابة عن األطراف غير المقيمة والتي ال تكون قابلة لالسترداد من تلك 
 كمصروف. الجهات،

 
 عمليات التأمينمن  فائضال ٢٢-٢
 

ً لمتطلبات اللوائح التنفيذية لشركات التأمي ٪ من صافي ٩٠، فإن الصادرة من مؤسسة النقد ن التعاونيطبقا
من صافي ٪ ١٠المساهمين، ويتم توزيع نسبة الـ  دخلالفائض من عمليات التأمين يتم تحويلها إلى قائمة 

الوثائق ضمن "الفائض المتراكم من  م اإلفصاح عن الفائض الموزع لحامليويت الوثائق امليعلى ح الفائض
 عمليات التأمين".

 
 العملياتموسمية  ٢٣-٢
 

 تؤثر على عمليات التأمين.قد ال توجد تغيرات موسمية 
 
 
 
 
 
 
 
 



 شركة أكسا للتأمين التعاوني
 (شركة مساهمة سعودية)

 
  إيضاحات حول القوائم المالية

 ٢٠١٣ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 
   )جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(

٢٣ 

 المحاسبية الهامة واالحكامالتقديرات  - ٣
 

المالية خالل السنة تؤثر على مبالغ الموجودات والمطلوبات وافتراضات  تقديراتبإجراء الشركة تقوم 
ً  .اليةالت إن التقديرات فعلية. النتائج تتساوى مع الما  نادراً  لتعريفهاإن نتائج التقديرات المحاسبية، والتي وفقا

للموجودات  الدفتريةعلى القيمة جوهري  في إحداث تعديل تتضمن مخاطر هامةواالفتراضات التي 
 موضحة أدناه: التاليةسنة المالية والمطلوبات خالل ال

 
 الناتجة عن مطالبات بموجب عقود التأمين النهائية المطلوبات

الناشئة من المطالبات  الوثائق لحامليإلى حد كبير في تقدير المبالغ المستحقة  استخدام حكم اإلدارةغي ينب
 التأمين. تستند هذه التقديرات بالضرورة إلى وضع افتراضات هامة حول عوامل متعددة وثائقبموجب 

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

 
بتاريخ قائمة المركز  المدرجةوبالتحديد، ينبغي إعداد تقديرات لكل من التكلفة النهائية المتوقعة للمطالبات 

بتاريخ قائمة المركز المالي. إن األسلوب  غير المدرجةتوقعة للمطالبات المتكبدة المالي وللتكلفة النهائية الم
هو  المدرجةوللمطالبات المتكبدة غير  المدرجةالرئيسي المتبع من قبل اإلدارة في تقدير التكلفة للمطالبات 

 تسوية المطالبات المستقبلية. طرقب للتنبؤالسابقة لتسوية المطالبات  لطرقااستخدام 
 

يقوم عادة خبراء يتم تقدير المطالبات التي تتطلب قراراً قضائياً أو تحكيمياً، إن وجدت، لكل حالة على حدة. 
بتقدير المطالبات المتعلقة بالممتلكات. تقوم اإلدارة بمراجعة المخصصات المتعلقة  تقدير الخسائر المستقلين

 ، على أساس ربع سنوي.اإلبالغ عنها يتملم  التيوبالمطالبات المتكبدة، والمطالبات المتكبدة 
 

 :التأمين المدينة وأرصدة قيمة أقساط انخفاض
المحتمل من غير  يكونعندما  ،ت، إن وجدالمدينة األقساطمن  غير القابلة للتحصيلللمبالغ يتم وضع تقدير 
لكل مبلغ من المبالغ ر يتم إعداد هذا التقديالتأمين.  األصلية لوثيقةلشروط لطبقاً  المبلغ المدينتحصيل كامل 

 اجمالي، فيتم تقييمها بشكل سدادهاالتي تأخر الجوهرية . أما بالنسبة للمبالغ غير الجوهرية كالً على حده
 .الخبرة السابقة للشركةوفترة تأخر السداد لوفقاً لها مخصص  تقديرويتم 

 
 االستثمارات المتاحة للبيعانخفاض قيمة 

طويل االمد  هناك انخفاض جوهري أوعندما يكون منخفضة القيمة تاحة للبيع الم تعتبر الشركة االستثمارات
إن  على اإلنخفاض في القيمة.آخر  يأو عندما يكون هناك دليل موضوع قل من تكلفتهافي القيمة العادلة بأ

ى باإلضافة إل .التقدير" يتطلب قدراً كبيراً من طويل األمدجوهري" أو "انخفاض انخفاض " ما هوتحديد 
 المدرجةتقوم الشركة بتقييم عوامل أخرى ، بما في ذلك التقلبات العادية في سعر السهم لالستثمارات  ذلك،

 المدرجة.والتدفقات النقدية المستقبلية وعوامل الخصم لالستثمارات غير 
 
 
 
 
 
 



 شركة أكسا للتأمين التعاوني
 (شركة مساهمة سعودية)

 
  إيضاحات حول القوائم المالية

 ٢٠١٣ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 
   )جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(

٢٤ 

 يماثلهنقد وما  - ٤
 

        ٢٢٠١       ٣٢٠١  
 عمليات التأمين:

  ٧٤٫١١٨   ٤١٫٣١٦   الصندوقفي ك ووالبن نقد لدى
  -   ٢٨٩٫١٣٠   ودائع ألجل

    ٧٤٫١١٨   ٦٠٥٫١٧١  
 

 عمليات المساهمين:
  ٣٢٥   ٦٠٤   الصندوقفي ك ووالبن نقد لدى

  -   ٢٨٧   ودائع ألجل
    ٣٢٥   ٨٩١  

 
ريخ من ثالثة أشهر من تا أقل بتواريخ استحقاق أصليةأجنبية يتم ايداع الودائع ألجل لدى بنوك محلية و

 .سنويا٪) ٣٫٥٪ إلى ٠٫٨٠: ٢٠١٢(٪ ٢٫٧٪ إلى ٠٫٠٨بمعدل  إيرادات عموالت وتدر االقتناء
 
  مدينة تأمينوأرصدة أقساط  - ٥

 
        ٢٢٠١       ٣٢٠١  

 
  ٤٤٫٩٠٦    ٥٨٫٨٤٧   )١٣(إيضاح  وثائق التأمين ذمم مدينة من حاملي

  ٥٨٫٦٥٧   ٦١٫٩٢٢   ذمم مدينة من وسطاء التأمين
  ٢٠٫٩٥٨   ٢٨٫٠٤٣   )١٣(إيضاح  ة من معيدي التأمينذمم مدين

    ١٢٤٫٥٢١   ١٤٨٫٨١٢  
  )١٨٫٢٣٠(  )١٨٫٢٣٠(  )١٣(إيضاح  مخصص ديون مشكوك في تحصيلها

  ١٠٦٫٢٩١   ١٣٠٫٥٨٢   المجموع
 

 :مخصص ديون مشكوك في تحصيلهافيما يلي حركة 
 

        ٢٢٠١       ٣٢٠١  
 

  ١٩٫١٨٠   ١٨٫٢٣٠   السنة بدايةالرصيد كما في 
  )٩٥٠(  -   لسنة خالل ا عكس

  ٢٣٠٫١٨   ١٨٫٢٣٠   السنةنهاية الرصيد كما في 
 
 
 
 
 
 



 شركة أكسا للتأمين التعاوني
 (شركة مساهمة سعودية)

 
  إيضاحات حول القوائم المالية

 ٢٠١٣ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 
   )جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(

٢٥ 

 كما يلي:من عقود التأمين وإعادة التأمين أعمار الذمم المدينة 
 
  

 المجموع
غير متأخرة السداد 
 وغير منخفضة القيمة

  
 متأخرة السداد ولكنها غير منخفضة القيمة

 أكثر من ٣٦٠ - ١٨١ ١٨٠ - ٩١    
 يوم ٣٦٠ يوم      يوم       
       

 - ٤٫٨٧٦ ٢٥٫٠٥٢  ١٠٠٫٦٥٤ ١٣٠٫٥٨٢ ٢٠١٣ديسمبر  ٣١
 - ٥٫١٠١ ٢٠٫٠٤١  ٨١٫١٤٩ ١٠٦٫٢٩١ ٢٠١٢ديسمبر  ٣١
 

المملكة  داخلعدد كبير من العمالء والوسطاء وشركات التأمين بشكل رئيسي من تتكون الذمم المدينة 
 ودول مجلس التعاون الخليجيالسعودية وشركات إعادة التأمين في المملكة العربية السعودية العربية 

ديسمبر  ٣١( لایر سعودي ٢٣٫٦٦٩ مبلغ إعادة التأمين المدينةالتأمين وأقساط أرصدة وأوروبا. تشمل 
نص ت .األمريكيدوالر بال بشكل رئيسيوبالعمالت األجنبية،  مستحقلایر سعودي) ١٨٫٣١٦: ٢٠١٢

ً على أن يتم سداد األقساط خالل  ترتيبات مع التتطلب  يوماً. ٩٠شروط العمل الخاصة بالشركة عموما
أي فرد أو شركة ال تمثل حسابات إذا تجاوز الرصيد مبلغ معين متفق عليه.  التسديدعادة  معيدي التأمين

فإن . إضافة إلى ذلك، ٪)٦: ٢٠١٢( ٢٠١٣ديسمبر  ٣١المدينة كما في ٪ من أقساط التأمين  ٨أكثر من 
 ) .٪١٩: ٢٠١٢( ٢٠١٣ديسمبر  ٣١كما في  المدينة٪ من األقساط ٢٢عمالء تمثل خمس أكبر حسابات 

 
الشركة  . ليس من عادةالمدينة غير منخفضة القيمةالتأمين وأرصدة من المتوقع استرداد جميع أقساط 

 .ة العظمى غير مضمونةالمدينة، ولذلك، الغالبي الذممالحصول على ضمانات على هذه 
 
  اتاستثمار - ٦
 

 استثمارات متاحة للبيع 
 

 تشمل استثمارات متاحة للبيع على ما يلي: 
 

 عمليات المساهمين  عمليات التأمين   
 ٢٠١٣ 

 
  ٥٥٫٩٨٢   ٧٥٫٤٨٩   سندات مدرجة

  ١٨٫٣٣٢   ١١٫٤٥٣   حقوق ملكية مدرجة
    ٧٤٫٣١٤   ٨٦٫٩٤٢  

 
 
 
 
 



 شركة أكسا للتأمين التعاوني
 (شركة مساهمة سعودية)

 
  إيضاحات حول القوائم المالية

 ٢٠١٣ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 
   )جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(

٢٦ 

 ليات المساهمينعم  عمليات التأمين   
 ٢٢٠١ 

 
  ٥٥٫٤٧٩   ٤٦٫٨١٧   سندات مدرجة

  ٧٫٦٠٦   ٧٫٦٩٧   حقوق ملكية مدرجة
    ٦٣٫٠٨٥   ٥٤٫٥١٤  

 
 فيما يلي حركة استثمارات متاحة للبيع: 

 
 عمليات المساهمين  عمليات التأمين   

 ٢٠١٣ 
  ٦٣٫٠٨٥   ٥٤٫٥١٤   ٢٠١٣يناير  ١الرصيد كما في 

  ٢٠٫٠٥٩   ٣٤٫٦٥١   مشتريات
  )٦٫٩١١(  )٩٠٦(  استبعادات

  )١٫٩١٩(  )١٫٣١٧(  غير محققة خسارة
  ٧٤٫٣١٤   ٨٦٫٩٤٢    ٣٢٠١ديسمبر  ٣١الرصيد كما في 

 
 عمليات المساهمين  عمليات التأمين   

 ٢٢٠١ 
  ١٢٫٩٤٨   ٤٠٫٨٧٨   ٢٠١٢يناير  ١الرصيد كما في 

  ٦١٫٣٢٩   ٢٥٫٠٠٧   مشتريات
  )١٥٫٠٩٥(  )٤٫٧٤٩(  استبعادات

 -   )٧٫٣٥١(  محول إلى طرف ذي عالقة
  ٣٫٩٠٣   ٧٢٩   غير محقق ربح

  ٦٣٫٠٨٥   ٥٤٫٥١٤    ٢٠١٢ديسمبر  ٣١الرصيد كما في 
 

) ١٫٩٢٣٫٠٧٨: ٢٠١٢سهم ( ١٫٩٢٣٫٠٧٨على  ٢٠١٣ديسمبر  ٣١تشمل استثمارات متاحة للبيع كما في 
 .صفر بها لدى الشركة بقيمة ومحتفظفي نجم لخدمات التأمين، 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 شركة أكسا للتأمين التعاوني
 (شركة مساهمة سعودية)

 
  إيضاحات حول القوائم المالية

 ٢٠١٣ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 
   )جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(

٢٧ 

 استثمارات محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق
 

 عمليات التأمين:
 

 بعد حسم االطفاءالقيمة الدفترية     

 ٢٠١٢ ٢٠١٣ هامش الربح فترة االستحقاق الُمصدر نوع األوراق المالية

      

 - ٦٠٫٠٠٠ ٪٣٫٢١ سنة ٢٠ الحكومة السعودية صكوك

 - ١٥٫٠٠٠ ٪٣٫٤٧ سنوات ١٠ سعوديةشركة  صكوك

    ٧٥٫٠٠٠ - 

 
 :عمليات المساهمين

 
 إلطفاءالقيمة الدفترية بعد حسم ا    

 ٢٠١٢ ٢٠١٣ هامش الربح فترة االستحقاق الُمصدر نوع األوراق المالية

      

 - ٦٠٫٠٠٠ ٪٣٫٢١ سنة ٢٠ الحكومة السعودية صكوك

 
 حصة معيدي التأمين من المطالبات القائمة - ٧
 

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

 
أقساط غير مكتسبة و إعادة تأمين مؤجلة عموالتو مؤجلةاكتتاب وثائق تأمين الحركة في تكاليف  - ٨

 ومطالبات قائمة:
 
 مؤجلة اكتتاب وثائق تأمينتكاليف  -أ 
 

        ٢٢٠١       ٣٢٠١  
 

  ١١٫٨٣٩   ١٤٫٨٩١   يناير ١الرصيد كما في 
  ٣٦٫٢٤٧   ٣٦٫٥٤٥   المتكبد خالل السنة

  )٣٣٫١٩٥(  )٣٤٫٧٢٩(  السنة المطفأ خالل
  ١٤٫٨٩١   ١٦٫٧٠٧   ديسمبر ٣١الرصيد كما في 

 
 
 
 



 شركة أكسا للتأمين التعاوني
 (شركة مساهمة سعودية)

 
  إيضاحات حول القوائم المالية

 ٢٠١٣ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 
   )جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(

٢٨ 

 مؤجلة إعادة تأمينعموالت  - ب
 

        ٢٢٠١       ٣٢٠١  
 

  ٣٫١٢٠   ٥٫٢٦٣   يناير ١الرصيد كما في 
  ١٥٫٠٢٣   ١٣٫٧٠٧   السنةخالل  مستلمةعمولة 

  )١٢٫٨٨٠(  )١٣٫٨٧٣(  السنةعمولة مكتسبة خالل 
  ٥٫٢٦٣   ٥٫٠٩٧   ديسمبر ٣١الرصيد كما في 

 
 أقساط غير مكتسبة -ج 
 
 ٢٠١٢  ٢٠١٣ 
  

 جمالياإل
حصة معيدي 

 التأمين
 

 صافيال
  

 جمالياإل
حصة معيدي 

 التأمين
 

 صافيال
        
 ١٥٦٫٥٥٩ )٢٤٫٠٢٥( ١٨٠٫٥٨٤  ١٨٣٫٦٥٢ )٢٧٫١٨٨( ٢١٠٫٨٤٠ ساط غير مكتسبةأق

 
 فيما يلي حركة أقساط غير مكتسبة وحصة معيدي التأمين المتعلقة بها:

 
 ٢٠١٢  ٢٠١٣ 
  

 اإلجمالي
حصة معيدي 

 التأمين
 

 الصافي
  

 اإلجمالي
حصة معيدي 

 التأمين
 

 الصافي
        

 ١٥١٫٢٤٦ )٢١٫٧٧١( ١٧٣٫٠١٧  ١٥٦٫٥٥٩ )٢٤٫٠٢٥( ١٨٠٫٥٨٤ يناير ١كما في 
 ٣٦٤٫١١٩ )٩٦٫٣٦٧( ٤٦٠٫٤٨٦  ٦٧١٫١٤٥ )١٠٤٫٤٥١( ٧٧٥٫٥٩٦ أقساط مكتتبة
 )٣٥٨٫٨٠٦( ٩٤٫١١٣ )٤٥٢٫٩١٩( )٦٤٤٫٠٥٢( ١٠١٫٢٨٨ )٧٤٥٫٣٤٠( أقساط مكتسبة

 ١٥٦٫٥٥٩ )٢٤٫٠٢٥( ١٨٠٫٥٨٤  ١٨٣٫٦٥٢ )٢٧٫١٨٨( ٢١٠٫٨٤٠ ديسمبر ٣١كما في 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 شركة أكسا للتأمين التعاوني
 (شركة مساهمة سعودية)

 
  إيضاحات حول القوائم المالية

 ٢٠١٣ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 
   )جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(

٢٩ 

 مطالبات قائمة -د 
 
 ٢٠١٢  ٢٠١٣ 
  

 اإلجمالي
حصة معيدي 

 التأمين
 

 الصافي
  

 اإلجمالي
حصة معيدي 

 التأمين
 

 الصافي
        

        يناير ١كما في 
 ٩٥٫٧٣٧ )٨٦٫٦٤٢( ١٨٢٫٣٧٩  ٨٣٫٣٥٢ )٨٨٫٤٤٠( ١٧١٫٧٩٢ مطالبات قائمة

        متكبدةمطالبات 
 ٣٤٫٠٩٧ - ٣٤٫٠٩٧  ٣٩٫٧٧٢ )٤٫٢٧٤( ٤٤٫٠٤٦عنها يتم االبالغولم   
 ١٢٩٫٨٣٤ )٨٦٫٦٤٢( ٢١٦٫٤٧٦  ١٢٣٫١٢٤ )٩٢٫٧١٤( ٢١٥٫٨٣٨ 
        

        مطالبات دفعت
 )٢٧٤٫٣٨٩( ٧٢٫٩٧٤ )٣٤٧٫٣٦٣( )٤١١٫٥٧١( ٩٧٫٧٧٥)٥٠٩٫٣٤٦( خالل السنة   

        متكبدةمطالبات 
 ٢٦٧٫٦٧٩ )٧٩٫٠٤٦( ٣٤٦٫٧٢٥  ٥٣٨٫٤٢٥ )٦٧٫٨٦٥( ٦٠٦٫٢٩٠ خالل السنة   

 ١٢٣٫١٢٤ )٩٢٫٧١٤( ٢١٥٫٨٣٨  ٢٤٩٫٩٧٨ )٦٢٫٨٠٤( ٣١٢٫٧٨٢ ديسمبر ٣١كما في 

        
        ديسمبر ٣١كما في 

 ٨٣٫٣٥٢ )٨٨٫٤٤٠( ١٧١٫٧٩٢  ٩٤٫١٧٤ )٦٠٫٤١٣( ١٥٤٫٥٨٧ مطالبات قائمة
        متكبدةمطالبات 

 ٣٩٫٧٧٢ )٤٫٢٧٤( ٤٤٫٠٤٦  ١٥٥٫٨٠٤ )٢٫٣٩١( ١٥٨٫١٩٥عنها يتم اإلبالغولم   
 ١٢٣٫١٢٤ )٩٢٫٧١٤( ٢١٥٫٨٣٨  ٢٤٩٫٩٧٨ )٦٢٫٨٠٤( ٣١٢٫٧٨٢ مجموع المطالبات

 
 وديعة نظامية - ٩
 

 ً ٪ من ١٠ال تقل عن  بوديعة نظامية االحتفاظعلى الشركة  يجب، التنفيذية لشركات التأمين للوائح وفقا
إال بموافقة  هايمكن سحبالو أحد البنوك السعودية نظامية لدىالوديعة الالمدفوع. يتم االحتفاظ ب هامالرأس

 .النقد مؤسسة
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 شركة أكسا للتأمين التعاوني
 (شركة مساهمة سعودية)

 
  إيضاحات حول القوائم المالية

 ٢٠١٣ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 
   )جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(

٣٠ 

 أثاث وتركيبات ومعدات - ١٠
 

 المجموع معدات أثاث وتركيبات 
٣٢٠١ 

 التكلفة
   

 ٢٦٫٠٠٨ ٢٠٫٥١٨ ٥٫٤٩٠ ٢٠١٣يناير  ١
 ٢٫٦٦٥ ١٫٥٥٩ ١٫١٠٦ إضافات

 ٢٨٫٦٧٣ ٢٢٫٠٧٧ ٦٫٥٩٦ ٢٠١٣ديسمبر  ٣١
    
    ستهالك متراكماال
 )١٧٫١٤١( )١٢٫٣٥١( )٤٫٧٩٠( ٢٠١٣يناير  ١

 )٣٫٣٨٨( )٢٫٥٢٩( )٨٥٩( المحمل خالل السنة
 )٢٠٫٥٢٩( )١٤٫٨٨٠( )٥٫٦٤٩( ٢٠١٣ديسمبر  ٣١
    

    القيمة الدفتريةصافي 
 ٨٫١٤٤ ٧٫١٩٧ ٩٤٧ ٢٠١٣ديسمبر  ٣١

 
 المجموع معدات أثاث وتركيبات 
٢٢٠١ 

 التكلفة
   

 ٢٠٫٢٢٦ ١٤٫٨٤٧ ٥٫٣٧٩ ٢٠١٢يناير  ١
 ٥٫٧٨٢ ٥٫٦٧١ ١١١ إضافات

 ٢٦٫٠٠٨ ٢٠٫٥١٨ ٥٫٤٩٠ ٢٠١٢ديسمبر  ٣١
    
    ستهالك متراكماال
 )١٥٫١٧٩( )١٠٫٦٠٧( )٤٫٥٧٢( ٢٠١٢يناير  ١

 )١٫٩٦٢( )١٫٧٤٤( )٢١٨( المحمل خالل السنة
 )١٧٫١٤١( )١٢٫٣٥١( )٤٫٧٩٠( ٢٠١٢ديسمبر  ٣١
    

    القيمة الدفتريةصافي 
 ٨٫٨٦٧ ٨٫١٦٧ ٧٠٠ ٢٠١٢ديسمبر  ٣١

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 شركة أكسا للتأمين التعاوني
 (شركة مساهمة سعودية)

 
  إيضاحات حول القوائم المالية

 ٢٠١٣ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 
   )جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(

٣١ 

 أخرى مستحقات ومطلوبات - ١١
 

        ٢٢٠١       ٣٢٠١  
 عمليات التأمين:
  ٧٫٠٣٠   ١١٫٨١٤   ىروأخ رواتب مستحقة

  ٨٫٢٥٢   ٨٫٦١٦   عموالت مستحقة
  ٣٫٢٣٧   ٣٫٩١٣   رسوم تنظيمية

  ٨٫١٤٩   ١٢٫٩٥١   لم يطالب بها أحدشيكات 
  ٣٫٣٢٩   ٧٫١٤٨   موردينإلى  ذمم دائنة
  ٥٫٥٢١   ٦٫٩١٣   أخرى
    ٣٥٫٥١٨   ٥١٫٣٥٥  

 :المساهمينعمليات 
  ١٫٣١٢   ١٫٠٢٠   أعضاء مجلس اإلدارة أتعاب
  ٦٦   -   أخرى
    ١٫٣٧٨   ١٫٠٢٠  

 
 للموظفين الخدمة نهايةمكافأة  - ١٢

 
        ٢٢٠١       ٣٢٠١  

 
  ١٤٫٢٤٦   ١٥٫٨٧٥   يناير ١ كما في رصيدال

  )٣١٣(  )١٫٥٣٠(  المدفوعة الخدمة نهايةمكافأة 
  ١٫٩٤٢   ٢٫١٥٠   للسنة المحمل

  ١٥٫٨٧٥   ١٦٫٤٩٥   ديسمبر ٣١ كما في رصيدال
 

 عالقة اف ذاتطرأمعامالت وأرصدة مع  - ١٣
  

 
 ومنشآتموظفي اإلدارة للشركة كبار تمثل األطراف ذات العالقة كبار المساهمين وأعضاء مجلس اإلدارة و

. يتم الموافقة على من قبل هذه األطراف عليها تأثير جوهريأو مشتركة سيطرة  يطر عليها أو تحتمس
 سياسات التسعير وشروط هذه المعامالت من قبل إدارة الشركة. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 شركة أكسا للتأمين التعاوني
 (شركة مساهمة سعودية)

 
  إيضاحات حول القوائم المالية

 ٢٠١٣ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 
   )جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(

٣٢ 

 الدخل هي كما يلي: قائمةالمعامالت مع األطراف ذات العالقة المدرجة في 
 

 عالقة  اتف ذاطرأمعامالت مع  ) أ
 

        ٢٢٠١       ٣٢٠١  
 

  ٢٢٫٥٢٣   ٢٣٫٣٢٣   أقساط مكتتبة يإجمال 
  ١٢٫٨٨٤   ٨٫٩٤٥   مطالبات مسددةصافي  
  ٥٨٫٨٤٩   ٥٢٫٦٤٨   إعادة تأمين مسندة 
  ٧٤٫٨٨٧   ٢٩٫٦٥٣   مستردات إعادة تأمين  
  ٥٫٦٢٢   ٥٫٦٢٢   عموالت إعادة تأمين 
 مصاريف حملت من قبل أطراف  
  ١٫٢٩١   ٢٫٠٧١   / شركات زميلة ذات عالقة    

 
 تعويض كبار موظفي اإلدارة  ) ب
 

 اإلدارة خالل السنة كما يلي: كبار موظفي كانت مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء آخرين من
 

        ٢٢٠١       ٣٢٠١  
 

  ٥٫٢٣٩   ٥٫٦٨١   اإلدارة كبار موظفي 
  ١٫٣١٢   ١٫١٢٧   أعضاء مجلس اإلدارة 
    ٦٫٥٥١   ٦٫٨٠٨  

 
بناًء  كبار موظفي اإلدارةلمع أطراف ذات عالقة بموجب شروط وأحكام تجارية وتعويضات  تقوم العمليات

 على شروط التوظيف.
 

  عالقة اف ذاتطرأأرصدة مع  ) ج
 

 )  أقساط وأرصدة إعادة تأمين مدينة١
 

        ٢٢٠١       ٣٢٠١  
 

  ١٫٤٧٠   ١٫٩٥٤   الوثائق ذمم مدينة من حاملي 
  ٣٫٨٧٣   ٢٫٥١١   معيدي التأمين ذمم مدينة من 
    ٥٫٣٤٣   ٤٫٤٦٥ 
  )٨١٥(  )٩٧٢(  مخصص ديون مشكوك في تحصيلها 
  ٤٫٥٢٨   ٣٫٤٩٣   المجموع 

 
 



 شركة أكسا للتأمين التعاوني
 (شركة مساهمة سعودية)

 
  إيضاحات حول القوائم المالية

 ٢٠١٣ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 
   )جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(

٣٣ 

 ذمم مدينة من أطراف ذات عالقة)  ٢
 

مبلغ مدين من  ٢٠١٢ديسمبر  ٣١و  ٢٠١٣ديسمبر  ٣١تمثل ذمم مدينة من أطراف ذات عالقة كما في 
 .)الخليج(شركة أكسا للتأمين بائع و ال

 
 أرصدة معيدي تأمين دائنة)  ٣

 
 .إلى أكسا سيشن باريس مستحقة على أرصدةبشكل رئيسي  دائنةمعيدي تأمين  تشمل أرصدة

 
 فائض متراكم عمليات التأمين - ١٤

 
 ً ئض عمليات ٪ من فا٩٠، فإن رة عن مؤسسة النقدالصاد للوائح التنفيذية لشركات التأمين التعاونيوفقا
 .لمساهميندخل ا قائمة إلى تحويله جبي لكل سنة التأمين

 
 ضريبة الدخلالزكاة وأمور تتعلق ب - ١٥

 
 مخصص الزكاة وضريبة الدخل ) أ(
 

إلى العائد ارة) المعدل الخس( بحالر صافي أو من الوعاء الزكوي ٪ ٢٫٥لزكاة بواقع يتم عمل مخصص ل
 .أيهما أعلى ،المساهمين السعوديين في الشركة

 
 في الشركة. األجانب المساهمينإلى  العائدالربح المعدل صافي ٪ من ٢٠تستحق ضريبة الدخل بواقع 

 
 كما يلي:هي  ٢٠١٢و  ٢٠١٣ديسمبر  ٣١كما في حركة مخصص الزكاة وضريبة الدخل 

 
 المجموع ضريبة دخل زكاة ٢٠١٣

 ٥٫٩٤٢  ٩٣٨  ٥٫٠٠٤  يناير ١ كما في رصيدال
 )٢٫٣٠٢( )١٫١٨٧( )١٫١١٥( تسديدات

 ١٫٨٠٥  ١٫٦٧٣  ١٣٢  لسنةلمخصص 
 ٥٫٤٤٥  ١٫٤٢٤  ٤٫٠٢١  ديسمبر ٣١ كما في رصيدال
 

 المجموع ضريبة دخل زكاة ٢٠١٢
 ٣٫٩٨٥  ٦٦٦  ٣٫٣١٩  يناير ١ كما في رصيدال

 )٢٫٦٦٠( -  )٢٫٦٦٠( تسديدات
 ٤٫٦١٧  ٢٧٢  ٤٫٣٤٥  لسنةلمخصص 

 ٥٫٩٤٢  ٩٣٨  ٥٫٠٠٤  ديسمبر ٣١ كما في رصيدال
 

 .٢٠١٢و  ٢٠١٣ديسمبر  ٣١كما في هامة مؤجلة ضريبة دخل مطلوبات  أو موجودات ال يوجد
 



 شركة أكسا للتأمين التعاوني
 (شركة مساهمة سعودية)

 
  إيضاحات حول القوائم المالية

 ٢٠١٣ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 
   )جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(

٣٤ 

 وضريبة الدخل الزكاةشهادات وضع  ) ب(
 

وقدمت إقرارات معدلة للفترة /  أثر التحويللتعكس مخصص الزكاة وضريبة الدخل  بتعديلقامت الشركة 
 .بعد األخذ في االعتبار أثر التحويل ٢٠١١و  ٢٠١٠و  ٢٠٠٩ديسمبر  ٣١لسنة المنتهية في ل

 
 رأس المال - ١٦

        ٢٢٠١       ٣٢٠١  
 به المصرح

 
  ٢٠٠٫٠٠٠   ٢٠٠٫٠٠٠  للسهم الواحد لایر سعودي ١٠ بقيمة سهم ٢٠٫٠٠٠٫٠٠٠

 
 المصدر والمدفوع بالكامل ،عطىالمُ 

  ٢٠٠٫٠٠٠   ٢٠٠٫٠٠٠  الواحد سهملایر سعودي لل ١٠سهم بقيمة  ٠٠٠٫٠٠٠٫٢٠
 

 تياطي نظامياح - ١٧
 

 ً نظامي حتى ها السنوي إلى احتياطي ربح٪ من ٢٠عن  يقل ل ما الحوتأن على الشركة  يجب، للنظام وفقا
للعجز نظراً  السنةلم يتم هذا التحويل خالل  المدفوع. ٪ من رأس مال الشركة١٠٠يبلغ هذا االحتياطي 

 .٢٠١٢ و ٢٠١٣ ديسمبر ٣١في كما المتراكم 
 

 عموالت إيرادات - ١٨
 

 طويلةوودائع  قصيرة األجلوودائع  ودائع ألجلو سندات المكتسب من الدخل ثل إيرادات العموالت،تم
 وربح محقق من االستثمارات. األجل

 
 مصاريف عمومية وإدارية  - ١٩

 
        ٢٢٠١       ٣٢٠١  

 
 عمليات التأمين:
  ٤٧٫٦٠٥   ٥٥٫٧٧١   تكاليف الموظفين

  ٢٫٨٦٦   ٥٫٩١١   قانونية ومهنية أتعاب
  ١٫٦١٨   ٣٫٨٧٧   تقنية معلومات

  ٤٫٨٥٦   ٣٫٢١٠   ضرائب استقطاع
  ١٫٣٣٩   ١٫٤٦٤   سفر عمل

  ٤٧٠   ٧٥٣   طباعة وقرطاسية
  )٩٥٠(  -   مخصص ديون مشكوك فيها

  ٩٫٠٥٦   ٧٫٥٧٩   أخرى
    ٦٦٫٨٦٠   ٧٨٫٥٦٥  

 
 عمليات المساهمين:

  ١٫٣١٢   ١٫١٢٧   ومصاريف أخرى أتعاب أعضاء مجلس اإلدارة
  ٦٦   ٦٣٢   أخرى
    ٧٨١٫٣   ١٫٧٥٩  

 



 شركة أكسا للتأمين التعاوني
 (شركة مساهمة سعودية)

 
  إيضاحات حول القوائم المالية

 ٢٠١٣ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 
   )جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(

٣٥ 

 إدارة المخاطر - ٢٠
 

 المخاطرحوكمة  ١-٢٠
 

والوسائل الرقابية المقررة واإلجراءات تتمثل حوكمة المخاطر الخاصة بالشركة في مجموعة من السياسات 
لشركة في قبول المخاطر تتركز فلسفة ا. التي تستخدم الهيكل التنظيمي الحالي لتحقيق األهداف االستراتيجية

المرغوب بها والمعروفة والتي تتوافق مع الخطة االستراتيجية المتعلقة بإدارة وقبول المخاطر والمعتمدة من 
والسيولة  واالئتمانالتأمين وإعادة التأمين واإلطار التنظيمي تتعرض الشركة لمخاطر  مجلس اإلدارة.

 والسوق. األجنبية ومعدل العمولة  والعمالت
 

 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.

 
 لجنة المراجعة وإدارة التدقيق الداخلي

ً مهام تقييم المخاطر مع إدارة الشركة العليا تقوم إدارة التدقيق الداخلي ب . تقوم إدارة التدقيق الداخلي سنويا
بهذه اإلجراءات من خالل القيام بعمليات تدقيق  الشركةكذلك بفحص كفاية اإلجراءات ومدى التزام 

 إلى لجنة المراجعة.مباشرة اعتيادية، ومن ثم يتم رفع أية مالحظات أو توصيات 
 

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

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

 
 اإلدارة العليا

يلية للشركة ومتابعتها بشكل يومي بهدف التأكد من لة عن مهام األنشطة التشغتعتبر اإلدارة العليا مسؤو
 تحقيق األهداف اإلستراتيجية للشركة وذلك ضمن اإلطار العام لمستوى المخاطر المعتمد من قبل الشركة.

 
حماية الشركة من األحداث التي المالية للشركة هو اإلدارة الهدف األساسي من إطار إدارة المخاطر وإن 
 ، بما في ذلك عدم استغالل الفرص. المالية تحقيق األهداف لقتعر

 
 من قبل اإلدارة تتلخص أدناه: تخفيفهاإن أهم أنواع المخاطر التي تتعرض لها الشركة وطرق 

 
 مخاطر التأمينإدارة  ٢-٢٠

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

تطور ال، والمنافع الفعلية المدفوعة ووجسامتها. وتتأثر هذه بمدى تكرار حصول المطالبات المتوقع لها عن
لمطالبات طويلة األجل. يتمثل هدف الشركة بناًء على ذلك في التأكد من توفر احتياطيات كافية الالحق ل

 لتغطية هذه االلتزامات. 
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محفظة كبيرة من عقود التأمين. يتم أيضاً في ل التنويع الوارد أعاله من خال للخطرالتعرض  تقليليتم 
وإدارة  تحسين تنوع المخاطر من خالل اختيار وتنفيذ اإلرشادات الخاصة باستراتيجيات االكتتاب بعناية

 وكذلك استخدام ترتيبات إعادة التأمين. لالحتياطيات  ربع سنويةومراجعة  متقنالمطالبات بشكل 
 

  لية والمركباتالحوادث والمسؤو  ٣-٢٠
 

والتأمين على األموال وتأمين لكافة مخاطر األعمال وتأمين  الحوادث الشخصيةإن فئة الحوادث تشتمل على 
ً السفر بغرض العمل. إن تأمين المسؤولية  المسؤولية تجاه كافة األطراف األخرى ومسؤولية  يشمل عموما

الناجمة عن اإلهمال خالل سير األعمال ال عن األعمالمنتج ومسؤولية صاحب العمل عن تعويض العمال 
 التجارية.

 
التأمين عن الضرر الذي يحصل لمركباتهم أو  وثائق حامليالتأمين على المركبات مصمم لتعويض 

ً تعويضاً  الوثائق حامليأن يتلقى  من الممكنالمسؤولية تجاه األطراف األخرى الناشئة من الحوادث.  أيضا
 باتهم. بخصوص احتراق أو سرقة مرك

 
بة   ائقبالنس ؤولية لوث وادث والمس اة و الح ات بخصوص الوف ي المطالب ية ه اطر الرئيس إن المخ ات، ف المركب

ول المخاطر موضوعة  دى الشركة إجراءات لقب واإلصابات الجسدية واستبدال أو إصالح المركبات. يوجد ل
وطبيعة المركبة إلدارة جودة برة السائق وخبشكل جيد استناداً إلى عوامل االكتتاب الرئيسية مثل عمر السائق 

 التكاليف المرتبطة بالمطالبات. لمراقبةالمخاطر  إدارةلديها أيضاً إجراءات  أنالمخاطر التي تقبلها. كما 
 

 الممتلكات ٤-٢٠
 

ة الممتلكات حامليتأمين الممتلكات مصمم لتعويض   ذي يلحق بالممتلكات أو عن قيم  الوثائق عن الضرر ال
ود ى ةالمفق ن أن يتلق املي. يمك اح  ح ارة األرب ن خس ائق أيضاً تعويضاً ع ةالوث ى  الناتج درة عل دم الق ن ع ع

 . عليها الممتلكات المؤمنتلك استخدام 
 

ي  يتم فحص المخاطر الجوهرية  ة بشكل فعل ذه الفئ ل المكتتب عليها بواسطة الشركة ضمن ه  مهندسيمن قب
ؤهلين  اطر م ن مخ د م ة للتأك ود كفاي قن األموج د الحري ة ض ة . والحماي ة طبيع ركة بمتابع وم الش ذلك تق ك

 .المحتملة المتراكمةالمخاطر 
 

 البحري التأمين ٥-٢٠
 

ً  التأمين البحري مصممإن   هاالحوادث في البحر والبر والجو الناجم عنعن  الوثائق حامليلتعويض  أساسا
 .أو السلع (تأمين على الشحن)خسارة جزئية أو كلية للبضاعة و / 

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

 عند. يتم التحقق من تفاصيل السفينة من خالل الوكاالت الدولية المتبعةالسفن المستخدمة وطرق الشحن 
 اتخاذ قرارات االكتتاب.
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 التأمين الهندسي ٦-٢٠
 

 الهندسي نوعان رئيسيان يتلخصان فيما أدناه: يغطي التأمين
 
المباني أو القيام بأعمال الهندسة  بناءأو  تشييدالتأمين (كافة أخطار المقاولين) والذي يغطي فترة  ) أ(

وأعمال  وروالمحالت ووحدات الشقق ومباني المصانع والطرق والمباني والجسالمدنية كالمنازل 
 ،الصرف الصحي والخزانات

 
تشييد أو تركيب مصنع وآالت كمحطات الطاقة الفة أخطار التركيب) والذي يغطي فترة تأمين (كا ) ب(

وتكرير الزيت واالشغال الكيميائية واالسمنت واألساسات المعدنية أو أي منشأة تتضمن مصنع 
 وآالت.

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

 
المكتتب عليها بواسطة الشركة ضمن هذه الفئة بشكل فعلي للتأكد من وجود  الجوهريةلمخاطر يتم فحص ا

 الحماية ضد الحريق وإدارة المشاريع.األمن ومستوى كاٍف من 
 

 والحماية التأمين الصحي ٧-٢٠
 

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

 .والظروف الشخصية لحاملي الوثائقوالتكنولوجيا وذلك وفقاً لشروط تلك الوثيقة 
 

في  نو المعاليأ ث أو مرض وتعويض العضويغطي تأمين الحماية مخاطر الوفاة أو العجز الناتج عن حاد
 .حالة الفقدان

 
والذي تواجهه الشركة هو زيادة التكاليف الطبية عن ما هو والحماية إن الخطر الرئيسي للتأمين الصحي 

ية االكتتاب تتضمن إدارة متوقع أو زيادة المطالبات نتيجة ألحداث استثنائية كانتشار األوبئة. إن إستراتيج
ار العام لقبول المخاطر وتحمل مخاطر مقبولة وتحسين استراتيجيات ضمن اإلط التعرض للمخاطر وتركزها

عليهم وترتيبات تغطية  فين وموافقمعيدي تأمين معرو معالتأمين إعادة بين اسناد  الجمعإعادة التأمين عبر 
 التأمين الطبي. تإعادة تأمين. لدى الشركة إدارة مطالبات مركزية لمراقبة وإدارة مطالبااسناد 

 
 خاطر إعادة التأمينم ٨-٢٠

 
شركات التأمين األخرى، وبهدف خفض التعرض للمخاطر المالية الناشئة من  كغيرها منتقوم الشركة، 

 تدعم. االعتياديالمطالبات الكبيرة، بإبرام عقود مع أطراف أخرى ألغراض إعادة التأمين خالل سير العمل 
ات، وتسمح لإلدارة بإدارة التعرض للخسائر المحتملة التنوع الكبير في النشاط هاتفاقيات إعادة التأمين هذ

الناشئة عن المخاطر الكبيرة وتوفر إمكانية إضافية للنمو. يتم تفعيل جزء كبير من إعادة التأمين بموجب 
 الخسارة.  وعقود إعادة تأمين تتعلق بزيادةاالتفاقيات وعقود إعادة تأمين اختيارية 
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من حاالت عجز معيدي التأمين، تقوم الشركة بتقييم الوضع المالي  يةجوهرلخسائر  التعرض تقليلوبهدف 
مجلس اإلدارة. من فقط لمعيدي التأمين الذين تتعامل معهم. تتعامل الشركة مع معيدي التأمين المعتمدين 

 يتلخص المقياس بما يلي:
 
 ا هو محّدد في اللوائح التنفيذيةالوكاالت يجب أن ال يقل عن ملمعدل االئتمان من قبل الحد األدنى المقبول  أ )
 سمعة شركات إعادة التأمين ب)
 عالقة عمل حالية أو سابقة ج)
 

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

 
 وجسامتها طالباتتكرار الم ٩-٢٠

 
البيئية  واالضطرابات مثل العنف السياسي هناك عدة عوامل قد تؤثر على تكرار المطالبات وجسامتها

تقوم . المدنية، وما إلى ذلكوأعمال الشغب  ركيز المخاطروت والكوارث الطبيعية الجويةوواالقتصادية 
حداث ألللدى الشركة تعرض محدود ه. المبينة أعال اإلجراءاتالشركة بإدارة هذه المخاطر من خالل 

 باستخدام ترتيبات إعادة التأمين. الشغب  وأحداثكارثية ال
 

 القائمةاألعمال. يبين الجدول أدناه تركيز المطالبات  فئة حسبالتأمين مخاطر تركيز تراقب الشركة 
 :قائمة المركز الماليفي تاريخ كما األعمال  فئةواألقساط غير المكتسبة (من حيث النسبة المئوية) حسب 

 
 ٢٠١٢ ٢٠١٣ 
إجمالي  

المطالبات 
 القائمة

صافي 
المطالبات 
 القائمة

إجمالي 
األقساط غير 

 بةالمكتس

صافي 
غير األقساط 

 المكتسبة

إجمالي 
المطالبات 
 القائمة

صافي 
المطالبات 
 القائمة

إجمالي 
األقساط غير 

 بةالمكتس

صافي 
غير األقساط 
 بةالمكتس

         
 ٪٣ ٪٣ ٪١ ٪١ ٪٣ ٪٤ ٪٢ ٪٢ ث والمسؤوليةالحواد

 ٪١٠ ٪٩ ٪٢٨ ٪١٨ ٪١٣ ٪١١ ٪٤٧ ٪٣٧ مركباتال
 ٪٤ ٪١١ ٪٢١ ٪٤٢ ٪٤ ٪١٢ ٪٨ ٪٢٣ ممتلكاتال
 ٪٢ ٪٣ ٪١١ ٪٨ ٪٢ ٪٣ ٪٢ ٪٤ بحريال
 ٪٥ ٪٦ ٪١ ٪٧ ٪٣ ٪٤ ٪٧ ٪٦ يهندسال

 ٪٢ ٪٣ - - - - - - ىخرأ ةعام اتتأمين
 ٪٧١ ٪٦٢ ٪٣٧ ٪٢٢ ٪٧٣ ٪٦٣ ٪٣٢ ٪٢٦ يصحال
 ٪٣ ٪٣ ٪١ ٪٢ ٪٢ ٪٣ ٪٢ ٪٢ حمايةال
 ١٠٠ ٪١٠٠ ٪١٠٠ ٪١٠٠ ٪١٠٠ ٪١٠٠ ٪١٠٠ ٪١٠٠٪ 
 

الخاصة سياسة إعادة التأمين  وتضعتقوم الشركة بتقييم تركيز التعرض لمخاطر التأمين الفردية والتراكمية 
 للشركة.للحد من مثل هذه التعرضات إلى مستويات مقبولة بها 
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 ةيحساسال تحليل ١٠-٢٠
 

كافية. ومع ذلك، فإن هذه  ،بموجب عقود التأمين القائمة في نهاية السنة المطالبات المستحقةتعتقد الشركة أن 
يتم المالية.  القوائمالواردة في  المطالبات المستحقة عنتختلف المدفوعات الفعلية  وقد، مؤكدةالمبالغ ليست 
لتغيرات في لوحقوق المساهمين  وضريبة الدخل الزكاةقبل  دخل المساهمينر ذلك على أث أدناه تحليل

تحدد إن حساسية التغيرات في المطالبات بعد حسم إعادة التأمين . إعادة التأمين المطالبات المستحقة بعد حسم
 جميع االفتراضات األخرى.ثبات فئة من األعمال مع الحفاظ على بشكل منفصل لكل 

 
 حقوق المساهمين صافي دخل المساهمين 
 ٢٠١٢ ٢٠١٣ ٢٠١٢ ٢٠١٣ 
     

     ١٠أثر التغير في مطالبات مستحقة بواقع +
     

 ٨١  )٤٨٥( ٩١  )٥٤٢( الحوادث والمسؤولية
 )٣٫٠٩٢( )١٠٫٤٥٥( )٣٫٤٥٣( )١١٫٦٧٥( مركباتال
 )٢٫٤٧٥( )١٫٨٤٧( )٢٫٧٦٤( )٢٫٠٦٢( ممتلكاتال
 )١٫١٨٢( )٤٣٩( )١٫٣٢٠( )٤٩٠( بحريال
 )٨٧( )١٫٥٤٨( )٩٧( )١٫٧٢٩( هندسيال

 )٥( )٦٦( )٦( )٧٤( ىخرأ ةعام اتتأمين
 )٤٫١٣١( )٧٫١١٥( )٤٫٦١٤( )٧٫٩٤٥( يصحال
 )١٣٤( )٤٣٠( )١٥٠( )٤٨٠( حمايةال
 )١١٫٠٢٥( )٢٢٫٣٨٥()١٢٫٣١٣( )٢٤٫٩٩٧( 
 
 حقوق المساهمين صافي دخل المساهمين 
 ٢٠١٢ ٢٠١٣ ٢٠١٢ ٢٠١٣ 
     

     ١٠-ة بواقع أثر التغير في مطالبات مستحق
     

 )٨١( ٤٨٥ )٩١( ٥٤٢ الحوادث والمسؤولية
 ٣٫٠٩٢  ١٠٫٤٥٥ ٣٫٤٥٣  ١١٫٦٧٥ مركباتال
 ٢٫٤٧٥  ١٫٨٤٧ ٢٫٧٦٤  ٢٫٠٦٢ ممتلكاتال
 ١٫١٨٢  ٤٣٩ ١٫٣٢٠  ٤٩٠ بحريال
 ٨٧  ١٫٥٤٨ ٩٧  ١٫٧٢٩ هندسيال

 ٥  ٦٦ ٦  ٧٤ ىخرأ ةعام اتتأمين
 ٤٫١٣١  ٧٫١١٥ ٤٫٦١٤  ٧٫٩٤٥ صحيال
 ١٣٤  ٤٣٠ ١٥٠  ٤٨٠ حمايةال
 ١١٫٠٢٥  ٢٢٫٣٨٥ ١٢٫٣١٣  ٢٤٫٩٩٧ 
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٤٠ 

 تطور المطالبات ١١-٢٠
 
سنة متتالية كل ل هاغ عنبالتم اإللم يومتكبدة لمتكبدة المتراكمة، بما في ذلك مطالبات يلي المطالبات اما في

إن . غ المتراكمة المسددة حتى تاريخهباإلضافة إلى المبالتاريخ قائمة المركز المالي،  لوقوع الحادث كما في
ً م يقدمالتأمين  مطلوبات تطور  لقدرة الشركة على تقدير القيمة النهائية للمطالبات.  قياسا

 
ات والتطورات وذلك لحمايتها من المطالب الخاصة بهاالتأمين  ألعمالاحتياطيات كافية بتحتفظ الشركة 
ة المطالبات وتوقيت سدادها خالل سن ول لعدم التيقن بشأن مبلغفي العادة إيجاد حل. يتم المستقبلية السلبية

 واحدة.
 

 المجموع ٢٠١٣ ٢٠١٢ ٢٠١١ ٢٠١٠ ٢٠٠٩ ثسنة وقوع الحاد

       

 - ٤٨٥٫٤٩٠ ٣٤٠٫٥٣٦ ٣٤٦٫٨٠٧ ٢٨٤٫٥٠٢ ٣٦٧٫٥٠٢ ماليةالسنة الفي نهاية 

 - - ٣٥٧٫٤٦١ ٣٥٠٫٩٤٢ ٣٠٨٫٢٦٣ ٤٠٨٫٠٧١ واحدة بعد سنة

 - - - ٣٤٩٫٩٠٠ ٣١٥٫١٨٩ ٤٠٧٫٧٧٤ بعد سنتين

 - - - - ٣١٥٫٧٧٦ ٤٠٨٫٠٧٥ بعد ثالث سنوات

 - - - - - ٤٠٩٫٢٠٥ بعد أربع سنوات

 - - - - - - بعد خمس سنوات

       التقديرات الحالية

 ١٫٩١٧٫٨٣٢ ٤٨٥٫٤٩٠ ٣٥٧٫٤٦١ ٣٤٩٫٩٠٠ ٣١٥٫٧٧٦ ٤٠٩٫٢٠٥ المتراكمةللمطالبات    

       التسديدات المتراكمة

 )١٫٧٦٥٫٠٤١( )٣٥٩٫٧٣٢( )٣٤١٫٧٨٩()٣٤٧٫١٢٢( )٣١٠٫٥١٢( )٤٠٥٫٨٨٦( تى تاريخهح  

 االلتزامات المعترف بها

 حتى تاريخه   

 

٣٫٣١٩ 

 

٥٫٢٦٤ 

 

٢٫٧٧٨ 

 

١٥٫٦٧٢ 

 

١٢٥٫٧٥٨ 

 

١٥٢٫٧٩١ 

 ١٫٧٩٦      ٢٠٠٨االحتياطي المتعلق بعام 

 يتم مطالبات متكبدة ولم 

 عنها االبالغ   

      

١٥٨٫١٩٥ 

 ٣١٢٫٧٨٢      وع االحتياطيمجم
 

 مخاطر اإلطار التنظيمي ١٢-٢٠
 
فقط  تحددتخضع عمليات الشركة إلى المتطلبات التنظيمية في المملكة العربية السعودية. مثل هذه األنظمة ال  

ل الموافقة ومراقبة األنشطة ولكنها أيضاً تفرض حدوداً معي ال لتقلي ة رأس الم ل كفاي ة مث خطر التخلف عن ن
ي  غير متوقعة عند نشوءها. التزاماتلسداد أو اإلعسار من جانب شركات التأمين ولتمكنهم من استيفاء أي ا ف

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

 المخاطر المالية ١٣-٢٠
 

للبيع  ةمتاح اتواستثمار يماثلهنقد وما  فيبالشركة  األساسيةالمالية والمطلوبات  الموجودات تتلخص
طرف ذي عالقة ومستحقات ومطلوبات وذمم مدينة من  مدينةتأمين  وأرصدةوأقساط ووديعة نظامية 

 أخرى.



 شركة أكسا للتأمين التعاوني
 (شركة مساهمة سعودية)

 
  إيضاحات حول القوائم المالية

 ٢٠١٣ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 
   )جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(

٤١ 

ومخاطر االئتمان  معدل العمولةإن المخاطر الرئيسية الناشئة من األدوات المالية للشركة هي مخاطر 
مجلس اإلدارة بمراجعة  والمعينة من قبل المراجعةتقوم لجنة . ومخاطر سعر السوق ومخاطر السيولة

 ن هذه المخاطر والتي تتلخص أدناه:موإقرار السياسات إلدارة كل 
 

 مخاطر االئتمان ١٤-٢٠
 

تكبد  مما يؤدي إلى على الوفاء بالتزماتهداة مالية ألطرف ما  مقدرةدم عمخاطر االئتمان هي مخاطر 
 الطرف اآلخر لخسارة مالية.

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

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

سمعة ائتمانية بنوك ذات  التعامل فقط معالمعدومة. كذلك فإن الشركة تقلل من مخاطر االئتمان من خالل 
 .جيدة

 
حدود ائتمان لكل وكيل والوسطاء من خالل وضع  المتعلقة بالوكالءمخاطر االئتمان  للحد منتسعى الشركة 

 الشركة. فيمخاطر االئتمان ل هامةلمدينة القائمة. ال توجد هناك تركزات ومراقبة الذمم ا ووسيط
 
 االئتمان لمخاطر الحد األقصى للتعرض 
غ ٢٠١٣ديسمبر  ٣١المالية كما في  موجوداتهايتمثل في  حد الشركة األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان   بملب

 .ودي)مليون لایر سع ٦٨٢: ٢٠١٢ديسمبر  ٣١( مليون لایر سعودي ٧٨٧
 

ي   ا ف الي للشركة كم  ةالمعرض ٢٠١٢و  ٢٠١٣ديسمبر  ٣١يعرض الجدول أدناه عناصر قائمة المركز الم
 لمخاطر االئتمان:

 
        ٢٢٠١       ٣٢٠١  

 
 موجودات عمليات التأمين 
  ٧٤٫١١٨   ١٧١٫٦٠٥   يماثلهنقد وما  
  ٦١٫١٤٢   ٢٦٫٥٤١   قصيرة األجل ودائع 
  ١٠٦٫٢٩١   ١٣٠٫٥٨٢   صافي -مدينة ن تأميأقساط وأرصدة  
  ٢٢٫٠٩٦   ٨٫٣٩٢   ذمم مدينة من أطراف ذات عالقة 
  ٩٢٫٧١٤   ٦٢٫٨٠٤   حصة معيدي التأمين من مطالبات قائمة 
 ١٫٦٨٥   ٤٫٥٤٥   موجودات أخرى 
  ٥٤٫٥١٤   ٨٦٫٩٤٢   استثمارات متاحة للبيع 
  -   ٧٥٫٠٠٠   استثمارات محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق 
  ٧٫٥٠٠   ٧٫٥٠٠   طويلة األجل ودائع 
    ٤٢٠٫٠٦٠   ٥٧٣٫٩١١  

 
 
 
 
 
 
 



 شركة أكسا للتأمين التعاوني
 (شركة مساهمة سعودية)

 
  إيضاحات حول القوائم المالية

 ٢٠١٣ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 
   )جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(

٤٢ 

 المساهمينموجودات  
  ٣٢٥   ٨٩١   يماثلهنقد وما  
  ١٣٨٫٨١٩   -   قصيرة األجل ودائع 
 ٣٫٠٨٧   ١٫٢٠٨   موجودات أخرى 
  ٦٣٫٠٨٥   ٧٤٫٣١٤   للبيع ةمتاح اتاستثمار 
  ٣٦٫٢٥٠   ٥٦٫٢٥٠   ودائع طويلة األجل 
 -   ٦٠٫٠٠٠   استثمارات محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق 
  ٢٠٫٠٠٠   ٢٠٫٠٠٠   وديعة نظامية 
    ٢٦١٫٥٦٦   ٢١٢٫٦٦٣  

 
  ٦٨١٫٦٢٦   ٧٨٦٫٥٧٤   المجموع 

 
الجدول أدناه معلومات بشأن التعرض لمخاطر االئتمان للشركة من خالل تصنيف األصول وفقا لتصنيف يقدم  

ةعتبر تن للشركة من األطراف المقابلة. واالئتما ى ت فئ تثمار أعل تم تصنيف الموجودات  صنيفاالس ممكن. ي
 .غير منخفض القيمةولكن  متأخر السداد) أو قبول(م ةة غير استثماريكفئاالستثمار  فئةالتي تقع خارج نطاق 

 
 ٢٠١٣ديسمبر  ٣١كما في  الموجودات المالية لعلميات التأمين 

 
  ةستثمارياالر غي الفئة  
  

 يةاالستثمار الفئة
 
 مقبول

ولكن  متأخر السداد
 القيمة غير منخفض

 
 المجموع

     
 ١٧١٫٦٠٥ - - ١٧١٫٦٠٥ يماثله نقد وما

 ٢٦٫٥٤١ - - ٢٦٫٥٤١ ودائع قصيرة األجل
 ١٣٠٫٥٨٢ ٢٩٫٩٢٨ ١٠٠٫٦٥٤ - صافي - مدينةإعادة تأمين وأرصدة أقساط 

 ٨٫٣٩٢ - ٨٫٣٩٢ - قةذمم مدينة من أطراف ذات عال
 ٦٢٫٨٠٤ - ٦٢٫٨٠٤ - مطالبات قائمة منحصة معيدي التأمين 

 ٤٫٥٤٥ - ٤٫٥٤٥ - موجودات أخرى
 ٨٦٫٩٤٢ - - ٨٦٫٩٤٢ استثمارات متاحة للبيع

     استثمارات محتفظ بها حتى 
 ٧٥٫٠٠٠ - - ٧٥٫٠٠٠ تاريخ االستحقاق   

 ٧٫٥٠٠ - - ٧٫٥٠٠ طويلة األجل ودائع
     
 ٥٧٣٫٩١١ ٢٩٫٩٢٨ ١٧٦٫٣٩٥ ٣٦٧٫٥٨٨ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 شركة أكسا للتأمين التعاوني
 (شركة مساهمة سعودية)

 
  إيضاحات حول القوائم المالية

 ٢٠١٣ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 
   )جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(

٤٣ 

 ٢٠١٢ديسمبر  ٣١كما في لعمليات التأمين  المالية وجودات الم 
 
  ةستثمارياالغير الفئة   
  

 يةاالستثمار الفئة
 
 مقبول

ولكن  متأخر السداد
 القيمة غير منخفض

 
 المجموع

     
 ٧٤٫١١٨ - - ٧٤٫١١٨ نقد وما يماثله
 ٦١٫١٤٢ - - ٦١٫١٤٢ ألجلودائع قصيرة ا

  صافي - مدينةإعادة التأمين وأرصدة أقساط 
- 

 
٨١٫١٤٩ 

 
٢٥٫١٤٢ 

 
١٠٦٫٢٩١ 

 ٢٢٫٠٩٦ - ٢٢٫٠٩٦ - ذمم مدينة من أطراف ذات عالقة
 ٩٢٫٧١٤ - ٩٢٫٧١٤ - مطالبات قائمة منحصة معيدي التأمين 

 ١٫٦٨٥ - ١٫٦٨٥ - موجودات أخرى
 ٥٤٫٥١٤ - - ٥٤٫٥١٤ استثمارات متاحة للبيع

 ٧٫٥٠٠ - - ٧٫٥٠٠ طويلة األجل ودائع
     
 ٤٢٠٫٠٦٠ ٢٥٫١٤٢ ١٩٧٫٦٤٤ ١٩٧٫٢٧٤ 

 
 ٢٠١٣ديسمبر  ٣١كما في  لمساهمينل المالية وجوداتالم 

 
  ةستثمارياالغير  الفئة  
 الفئة 

 يةاالستثمار
 
 مقبول

متأخر السداد ولكن 
 غير منخفض القيمة

 
 المجموع

     
 ٨٩١ - - ٨٩١ نقد وما يماثله

 - - - - ودائع قصيرة األجل
 ١٫٢٠٨ - ١٫٢٠٨ - موجودات أخرى

 ٧٤٫٣١٤ - - ٧٤٫٣١٤ استثمارات متاحة للبيع
 ٦٠٫٠٠٠ - - ٦٠٫٠٠٠ استثمارات محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق

 ٥٦٫٢٥٠ - - ٥٦٫٢٥٠ ودائع طويلة األجل
 ٢٠٫٠٠٠ - - ٢٠٫٠٠٠ وديعة نظامية

     
 ٢١٢٫٦٦٣ - ١٫٢٠٨ ٢١١٫٤٥٥ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 شركة أكسا للتأمين التعاوني
 (شركة مساهمة سعودية)

 
  إيضاحات حول القوائم المالية

 ٢٠١٣ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 
   )جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(

٤٤ 

 ٢٠١٢ديسمبر  ٣١المالية كما في  لمساهمينالمالية ل وجوداتالم 
 
  ةستثمارياالغير  الفئة  
  

 يةاالستثمار الفئة
 
 مقبول

متأخر السداد ولكن 
 غير منخفض القيمة

 
 المجموع

     
 ٣٢٥ - - ٣٢٥  يماثله نقد وما

 ١٣٨٫٨١٩ - - ١٣٨٫٨١٩ ودائع قصيرة األجل
 ٣٫٠٨٧ - ٣٫٠٨٧ - موجودات أخرى

 ٦٣٫٠٨٥ - - ٦٣٫٠٨٥ استثمارات متاحة للبيع
 ٣٦٫٢٥٠ - - ٣٦٫٢٥٠ ودائع طويلة األجل

 ٢٠٫٠٠٠ - - ٢٠٫٠٠٠ وديعة نظامية
     
 ٢٦١٫٥٦٦ - ٣٫٠٨٧ ٢٥٨٫٤٧٩ 

 
 مخاطر السيولة ١٥-٢٠

 
ً باسم مخاطر التمويل،  ي مخاطر الصعوبة التي تواجهها شركة ما في هومخاطر السيولة، يشار إليها أيضا

للوفاء بااللتزامات المرتبطة بعقود التأمين. يمكن أن تنتج مخاطر السيولة عن عدم القدرة على  األموالتوفير 
بيع أصل مالي بسرعة بسعر مقارب لقيمته العادلة. تراقب اإلدارة متطلبات السيولة بشكل منتظم وتتأكد من 

الشركة سيولة كافية، وبالتالي ال تلجأ للقروض  لدىالتزامات عند نشوئها.  ةللوفاء بأيكافية  سيولةتوفر 
 .االعتياديخالل سير العمل 

 
 .من تاريخ قائمة المركز الماليواحدة نة تستحق معظم المطلوبات المالية للشركة خالل س

 
.  ٢٠١٢و  ٢٠١٣ديسمبر  ٣١في كما  المخصومةيلخص الجدول أدناه استحقاقات االلتزامات التعاقدية غير 

المبالغ في قائمة  تساوي المبالغ في الجدول فإن، تحمل عموالت طلوباتم يوحيث أن الشركة ليس لديها أ
 المركز المالي:

 
 المجموع شهر ١٢أكثر من  شهر ١٢أقل من  
 ٢٠١٢ ٢٠١٣ ٢٠١٢ ٢٠١٣ ٢٠١٢ ٢٠١٣ 

       مطلوبات عمليات التأمين
 ٣٦٫٥٤٨ ٣٩٫١٦٥ - - ٣٦٫٥٤٨ ٣٩٫١٦٥ ةدائنأرصدة معيدي تأمين 

 ٢١٥٫٨٣٨ ٣١٢٫٧٨٢ - - ٢١٥٫٨٣٨ ٣١٢٫٧٨٢ مطالبات قائمة
 ٣٥٫٥١٨ ٥١٫٣٥٥ - - ٣٥٫٥١٨ ٥١٫٣٥٥ مستحقات ومطلوبات أخرى

 ٤٩٫٧٣٠ - - - ٤٩٫٧٣٠ -ذي عالقة ذمم دائنة إلى طرف
 ١٥٫٨٧٥ ١٦٫٤٩٥ ١٥٫٨٧٥ ١٦٫٤٩٥ - - مكافاة نهاية الخدمة للموظفين

 ٣٥٣٫٥٠٩ ٤١٩٫٧٩٧ ١٥٫٨٧٥ ١٦٫٤٩٥ ٣٣٧٫٦٣٤ ٤٠٣٫٣٠٢ 
       مطلوبات المساهمين

 ١٫٣٧٨ ١٫٠٢٠ - - ١٫٣٧٨ ١٫٠٢٠ ومطلوبات أخرىمستحقات 
 ٣٥٤٫٨٨٧ ٤٢٠٫٨١٧ ١٥٫٨٧٥ ١٦٫٤٩٥ ٣٣٩٫٠١٢ ٤٠٤٫٣٢٢ 

 



 شركة أكسا للتأمين التعاوني
 (شركة مساهمة سعودية)

 
  إيضاحات حول القوائم المالية

 ٢٠١٣ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 
   )جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(

٤٥ 

 مخاطر سعر السوق ١٦-٢٠
 

 لألداة الماليةللتدفقات النقدية المستقبلية القيمة العادلة  المتعلقة بتقلباتمخاطر المخاطر سعر السوق هي 
، سواء تلك العمولة أو مخاطر العملة) أسعار(فيما عدا الناتج عن مخاطر  نتيجة التغيرات في أسعار السوق
المالية  األدواتالمالية، أو ُمصدرها، أو عوامل تؤثر على جميع  لألداةالتغيرات سببها عوامل محددة 

قتصر مخاطر السوق من ت أدوات الشركة المالية غير معرضة لمخاطر السوق. المتداولة في السوق. إن
خالل االستثمار في الشركات التي لديها تصنيف ائتماني جيد. وباإلضافة إلى ذلك يتم مراقبة العوامل 

 .الرئيسية التي تؤثر على السوق، بما في ذلك األداء التشغيلي والمالي للشركة
 

 العملةمخاطر ١-١٦-٢٠
 
محدود بالدوالر األمريكي الذي هو مربوط باللایر السعودي.  ن تعرض الشركة لمخاطر العمالت األجنبيةإ

 .جوهريتعتقد اإلدارة بأن مخاطر العملة على الشركة غير 
 

 مخاطر معدل العمولة٢-١٦-٢٠
 

ستقبلية أو على على الربحية الم معدل العمولةمن احتمالية تأثير التغيرات في  معدل العمولةتنشأ مخاطر 
والودائع  الودائع ألجلب فيما يتعلق معدل العمولةالقيم العادلة لألدوات المالية. تتعرض الشركة لمخاطر 

قصيرة األجل والودائع طويلة األجل واالستثمارات المتاحة للبيع واالستثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ 
ليس لدى  معدل العمولة.رات في الل مراقبة التغيمعدل العمولة من خ. تحد الشركة من مخاطر االستحقاق

 الشركة مطلوبات تحمل فوائد.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 شركة أكسا للتأمين التعاوني
 (شركة مساهمة سعودية)

 
  إيضاحات حول القوائم المالية

 ٢٠١٣ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 
   )جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(

٤٦ 

 هي كما يلي: ٢٠١٢و  ٢٠١٣ديسمبر  ٣١معدل العمولة الفعلي الستثمارات الشركة واستحقاقاتها كما في 
 

    تحمل عموالت ٢٠١٣
  

 
 اقل من سنة

 
٥ - ١ 

 سنوات

 
 ٥أكثر من 
 سنوات

معدل 
عمولة ال

 يلالفع

  
ال تحمل 
 عموالت

 
 المجموع

        
        عمليات التأمين
 ١٧١٫٦٠٥ -  ٪١٫٣٠ - - ١٧١٫٦٠٥ نقد وما يماثله

 ٢٦٫٥٤١ -  ٪١٫٣٠ - - ٢٦٫٥٤١ ودائع قصيرة األجل
 ٨٦٫٩٤٢ -  ٪٣٫٨٨ - - ٨٦٫٩٤٢ استثمارات متاحة للبيع
        استثمارات محتفظ بها

 ٧٥٫٠٠٠ -  ٪٣٫٣٤ ٧٥٫٠٠٠ - - ستحقاقحتى تاريخ اال   
 ٧٫٥٠٠ -  ٪١٫٨٢ - ٧٫٥٠٠ - طويلة األجل ودائع
 ٣٦٧٫٥٨٨ -   ٧٥٫٠٠٠ ٧٫٥٠٠ ٢٨٥٫٠٨٨ ٢٠١٣ديسمبر  ٣١
        

        عمليات المساهمين
 ٨٩١ -  ٪١٫٣٠ - - ٨٩١ نقد وما يماثله

 - -  ٪١٫٣٠ - - ٢٨٧ ودائع قصيرة األجل
 ٧٤٫٣١٤ -  ٪٣٫٨٨ - - ٧٤٫٣١٤ بيعاستثمارات متاحة لل

        استثمارات محتفظ بها
 ٦٠٫٠٠٠ -  ٪٣٫٢١ ٦٠٫٠٠٠ - - حتى تاريخ االستحقاق   

 ٥٦٫٢٥٠ -  ٪٢٫٤٠ - ٥٦٫٢٥٠ - ودائع طويلة األجل
 ٢٠٫٠٠٠ -  ٪٠٫٧٩ - - ٢٠٫٠٠٠ وديعة نظامية

 ٢١١٫٤٥٥ -   ٦٠٫٠٠٠ ٥٦٫٢٥٠ ٩٥٫٢٠٥ ٢٠١٣ديسمبر  ٣١
 

    ل عموالتتحم ٢٠١٢
  

 
 اقل من سنة

 
٥ - ١ 

 سنوات

 
 ٥أكثر من 
 سنوات

معدل 
العمولة 

 يلعالف

  
ال تحمل 
 عموالت

 
 المجموع

        
        عمليات التأمين
 ٧٤٫١١٨ -  ٪٠٫٩٨ - - ٧٤٫١١٨ نقد وما يماثله

 ٦١٫١٤٢ -  ٪١٫٥ - - ٦١٫١٤٢ ودائع قصيرة األجل
 ٥٤٫٥١٤ -  ٪٢٫٥ - - ٥٤٫٥١٤ استثمارات متاحة للبيع

 ٧٫٥٠٠ -  ٪٢٫٠٠ - ٧٫٥٠٠ - طويلة األجل ودائع
 ١٩٧٫٢٧٤ -   - ٧٫٥٠٠ ١٨٩٫٧٧٤ ٢٠١٢ديسمبر  ٣١
        

        عمليات المساهمين
 ٣٢٥ -  ٪٠٫٩٨ - - ٣٢٥ نقد وما يماثله

 ١٣٨٫٨١٩ -  ٪١٫٥ - - ١٣٨٫٨١٩ ودائع قصيرة األجل
 ٦٣٫٠٨٥ -  ٪٢٫٦ - - ٦٣٫٠٨٥ استثمارات متاحة للبيع

 ٣٦٫٢٥٠ -   - ٣٦٫٢٥٠ - ودائع طويلة األجل
 ٢٠٫٠٠٠ -  ٪٠٫٧٤ - - ٢٠٫٠٠٠ وديعة نظامية

 ٢٥٨٫٤٧٩ -   - ٣٦٫٢٥٠ ٢٢٢٫٢٢٩ ٢٠١٢ديسمبر  ٣١



 شركة أكسا للتأمين التعاوني
 (شركة مساهمة سعودية)

 
  إيضاحات حول القوائم المالية

 ٢٠١٣ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 
   )جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(

٤٧ 

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

وحقوق المساهمين الحتمال معقول في  ليات الشاملة للمساهمينقوائم العمحساسية مدى يعرض الجدول أدناه 
 مع ثبات كافة المتغيرات األخرى: الشركةودائع  علىالتغيرات في معدل عمولة 

 
 أثره على صافي الدخل مدى التغير العملة

  ٢٠١٢ ٢٠١٣ 
    

 ١٫٩٦٣  ٢٫٨٩٥  نقطة أساس ٥٠+  لایر سعودي
 )١٫٩٦٣( )٢٫٨٩٥( نقطة أساس ٥٠  - لایر سعودي

 
 السعرمخاطر ٣-١٦-٢٠

 
في التقلبات التي تطرأ على قيمة األداة المالية نتيجة للتغيرات في أسعار السوق فيما لو  سعرالتتمثل مخاطر 

كانت هذه التغيرات تعود لعوامل محددة لالوراق المالية بمفردها أو الجهة التى اصدرتها أو عوامل تؤثر 
 لمتداولة في السوق.ة اعلى جميع األوراق المالي

 
التغيرات في أسعار األسهم  عكسبالتكلفة حيث يتم مسجلة  مدرجةغير أسهم لدى الشركة استثمارات في 

 الدخل. قائمة على مما سيؤدي الى التأثير قيمتهانخفاض عند عند بيع االستثمار أو والتي سوف تنعكس فقط 
 

 مخاطر رأس المال إدارة ١٧-٢٠
 

 ركة عند إدارة رأسمالها بما يلي:تتلخص أهداف الش
 

نظام. إن رأس مال الشركة الحالي الالتقيد 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  

 حاب الحقوق اآلخرين.ألص
 

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

من  أي أعلى مالءة مالية يعادل، يجب على الشركة االحتفاظ بهامش اللوائح التنفيذيةمن  ٦٦وفقا للمادة 
 الطرق الثالثة التالية : 

 
  مليون لایر سعودي ٢٠٠ رأس المال لمتطلبات األدنىالحد • 
 مالءة مالية لألقساطهامش • 
  مالءة مالية للمطالباتهامش • 
 

المالءة ٪) من هامش ٦٤: ٢٠١٢٪ (٧٥هو  ٢٠١٣ديسمبر  ٣١للشركة كما في  المالءة الماليةإن هامش 
 .المطلوب المالية

 
 



 شركة أكسا للتأمين التعاوني
 (شركة مساهمة سعودية)

 
  إيضاحات حول القوائم المالية

 ٢٠١٣ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 
   )جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(

٤٨ 

 للموجودات والمطلوبات المالية القيمة العادلة ١٨-٢٠
 

 مة التي يتم فيها تبادل أصل أو تسوية التزام بين أطراف راغبة في ذلك وتتم بنفس شروط التعاملهي القي
 لشركة ال تختلف بشكل جوهري عن قيمتها الدفترية.لألدوات المالية لن القيمة العادلة إ. االعتيادية

 
مستحقة  وإيراداتواستثمارات  أقساط وأرصدة تأمين مدينةو يماثلهتتكون موجودات الشركة المالية من نقد وما 

 .  مستحقة ذمم دائنة ومصاريفومطلوبات مالية تتألف من 
 

 والتسلسل الهرمي للقيمة العادلةتحديد القيمة العادلة 
 

 تحديد واإلفصاح عن القيمة العادلة لألدوات المالية:لتستخدم الشركة التسلسل الهرمي التالي ل
 

 (أي دون تعديل أو إعادة تعبئة). مثيلةطة لموجودات أو مطلوبات أسعار متداولة في أسواق نش: ١مستوى 
 

تقييم أخرى والتي  أساليبأو مشابهة : أسعار متداولة في أسواق نشطة لموجودات ومطلوبات ٢مستوى 
 هامة على أساس مالحظة بيانات السوق. لمدخالتجميعها  تستند

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

 
على أساس  ٢٠١٢و  ٢٠١٣ديسمبر  ٣١ها العادلة كما في جدول أدناه األدوات المالية بقيميعرض ال

 التسلسل الهرمي للقيمة العادلة:
 
 المجموع ٣مستوى  ٢مستوى  ١مستوى  
٣٢٠١     

     استثمارات متاحة للبيع:
 ٨٦٫٩٤٢ - - ٨٦٫٩٤٢ عمليات التأمين

 ٧٤٫٣١٤ - - ٧٤٫٣١٤ عمليات المساهمين
     

     تاريخ االستحقاق: استثمارات محتفظ بها حتى
 ٧٥٫٠٠٠ - - ٧٥٫٠٠٠ عمليات التأمين

 ٦٠٫٠٠٠ - - ٦٠٫٠٠٠ عمليات المساهمين
 

٢٠١٢     
 استثمارات متاحة للبيع:

 عمليات التأمين
 

٥٤٫٥١٤ 
 
- 

 
- 

 
٥٤٫٥١٤ 

 ٦٣٫٠٨٥ - - ٦٣٫٠٨٥ عمليات المساهمين

 
 
 



 شركة أكسا للتأمين التعاوني
 (شركة مساهمة سعودية)

 
  إيضاحات حول القوائم المالية

 ٢٠١٣ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 
   )جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(

٤٩ 

 السهم يةربح - ٢١
 

صافي بتقسيم  ٢٠١٢و  ٢٠١٣ديسمبر  ٣١في  للسنتين المنتهيتينالسهم األساسي والمخفض  يةربح تم احتساب
 .تلك السنوات خالل المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمةعلى  لهذه السنواتلمساهمين ربح ا

 
 محتملةالتزامات  - ٢٢

 
 التزامات محتملة مستحقة للبائع

بناء على تعليمات مؤسسة مبلغ  مقابل)، حصلت الشركة على محفظة التأمين من البائع ١( إيضاحورد في كما 
بعد استيفاء شروط معينة تمليها مؤسسة النقد والتي تشمل، من بين أمور  إال المبلغالنقد. ال يمكن تسوية هذا 

 أخرى، ما يلي:
 
 ،األدنى من رأس المال مطلوب والحدال المالءة الماليةهامش  الحفاظ على• 
 ،ألرباح المحققة في السنة الحالية٪ من ا٥٠ إلى تصل كحد أقصىلسداد عملية التقييد • 
 من االرباح المبقاة،أو في سنة الخسارة  التسويةتقييد • 
 .وضع قيود على الفترة المالية التي يمكن أن يتم فيها دفع المقابل• 
 

اإلدارة أن  تعتقد، الشركة المستقبليةأعمال وخطط عاله، األداء المالي الشروط المذكورة أ أخذا في االعتبار
 مليون لایر سعودي ١٠٦٫٥٧ البالغ المقابل. وبناء عليه، تم اإلفصاح عن المقابل لن تكون مطالبة بتسديدالشركة 
خالل  ماليقائمة مركز في تاريخ كل  المقابلإعادة تقييم الظروف لتسوية ب اإلدارة ستقوم. ولكن محتمل كالتزام

 ، إذا لزم األمر.كمطلوب تقيده، وسوف السدادفيها الفترة التي يمكن أن يتم 
 

 اتضمان
مليون لایر  ١٫٨ضمانات بالمقابل بمبلغ التزام محتمل على شكل ، لدى الشركة ٢٠١٣ديسمبر  ٣١كما في 

مقابل ضمان بنكي قدمته شركة يوسف بن أحمد كانو ل. ل. سي (كانو)، طرف ذي عالقة، سعودي صدرت إلى 
 عن الشركة. الخارجية نيابةالشؤون وزارة كانو لدى 

 



 شركة أكسا للتأمين التعاوني
 ية)(شركة مساهمة سعود

 
 إيضاحات حول القوائم المالية

 ٢٠١٣ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 
 )جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(

 
 

٥٠ 

 القطاعية التقارير - ٢٣
 

 :٢٠١٣ديسمبر  ٣١المنتهية في ة للسنعمليات التأمين 
 
         يعام والطبال                

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

٢٠١٣ 
  ٧٧٥٫٥٩٦  ١٧٫٧٣٦  ٧٥٧٫٨٦٠  ٢٨٢٫٦٢٩  ٢٫٢٧٨  ٢٥٫٨٧٩  ٤٠٫٩١٤  ٦٦٫٢٢٢  ٣١٧٫٥٨٨  ٢٢٫٣٥٠   إجمالي اقساط مكتتبة

 ً  )١٠٤٫٤٥١(  )٣٫٥٥٨( )١٠٠٫٨٩٣(  )٣٫٨١٠(  )٢٣٢(  )١٦٫٣٠٤(  )٥٤٥٫٢١(  )٦٢٥١٫٦(  )٧٤٧(  )٦٫٥٨٤(  مسندة إعادة تأمينأقساط : ناقصا
  ٦٧١٫١٤٥   ١٤٫١٧٨   ٦٥٦٫٩٦٧   ٢٧٨٫٨١٩   ٢٫٠٤٦   ٩٫٥٧٥   ١٩٫٣٦٠   ١٤٫٥٦٠   ٣١٦٫٨٤١   ١٥٫٧٦٦   صافي أقساط مكتتبة

  )٢٧٫٠٩٣(  )٢٨٠(  )٢٦٫٨١٣(  )٦١٢٢٫١(  ٩١   ١٫٩٦٧  ٢٥٤  )١٫١٥٤(  )٧٫٥١٩(  ١٫٧٠٩  تغيرات في اقساط غير مكتسبة
  ٦٤٤٫٠٥٢   ١٣٫٨٩٨   ٦٣٠٫١٥٤   ٢٥٦٫٦٥٨   ٢٫١٣٧   ١١٫٥٤٢   ١٩٫٦١٤   ١٣٫٤٠٦   ٣٠٩٫٣٢٢   ١٧٫٤٧٥   صافي أقساط مكتسبة
  ١٣٫٨٧٣   ٣٧٢   ١٣٫٥٠١   ٥٨٦   -   ٠٠٧٫١   ٤٫٦١٩   ٦٫٣٧٦    -   ٩١٣   عموالت إعادة تأمين

 
  ٦٥٧٫٩٢٥   ١٤٫٢٧٠   ٦٤٣٫٦٥٥   ٢٥٧٫٢٤٤   ٢٫١٣٧   ١٢٫٥٤٩   ٢٤٫٢٣٣   ١٩٫٧٨٢   ٣٠٩٫٣٢٢   ٨٨١٨٫٣   مجموع اإليرادات

 
  ٥٠٩٫٣٤٦  ١٣٫٢٤٣  ٤٩٦٫١٠٣  ١٩٤٫٦٧٩  ١١٩  ٤٫٢٨١  ٢١٫٩٢٢  ٨٢٫٨٥١  ١٨٩٫٢٩٨  ٢٫٩٥٣  إجمالي مطالبات مدفوعة

 ً   )٩٧٫٧٧٥(  )٥٫١١٤(  )٩٢٫٦٦١(  )٣٫٨٧٠(  -  )٨١٫٦١(  )١٣٫٣٨٩(  )٧٣٫٦٦٤(  )١٦(  )١٠٤(  حصة معيدي التأمين: ناقصا
  ٤١١٫٥٧١   ٨٫١٢٩   ٤٠٣٫٤٤٢   ١٩٠٫٨٠٩   ١١٩   ٢٫٦٦٣   ٨٫٥٣٣   ٩٫١٨٧   ١٨٩٫٢٨٢   ٢٫٨٤٩   صافي مطالبات مدفوعة

  ٥٤١٢٦٫٨   ٣٫٠٠٤   ١٢٣٫٨٥٠   ٣١٫٧٥٤   ٤٥١   ٥٫٥٦٦   )١٫٤٦٠(  ٣٫١٦٣   ٨٢٫٣٩٣  ١٫٩٨٣  تغيرات في مطالبات قائمة
  ٥٣٨٫٤٢٥   ١١٫١٣٣   ٥٢٧٫٢٩٢   ٢٢٢٫٥٦٣   ٥٧٠   ٨٫٢٢٩   ٧٫٠٧٣   ١٢٫٣٥٠   ٢٧١٫٦٧٥   ٤٫٨٣٢   صافي مطالبات متكبدة

  ٣٤٫٧٢٩   ٢٫٣٦٥   ٣٢٫٣٦٤   ١٣٫٧٩٢   ٢٠٦   ٣٫٠٢٤   ٣٫٢٥٨   ٥٫٨٠٨   ٤٫١٨٩   ٢٫٠٨٧   تكاليف اكتتاب وثائق تأمين
  ٥٢٫١٣١   ١٫١٩٧   ٥٠٫٩٣٤   ١٨٫٢١٧   ٨٨   ٢٫٠٠٦   ٢٫٨٧١   ٤٫٢٩٨   ٢١٫٦٨٨   ١٫٧٦٦   رواتب إدارية وتشغيلية

  ٢٦٫٤٣٤   ٦٠١   ٢٥٫٨٣٣   ٩٫٢٤٠   ٤٤   ١٫٠١٧   ١٫٤٥٦   ٢٫١٨٠   ١١٫٠٠٠   ٨٩٦   مصاريف عمومية وإدارية أخرى
 

  ٦٥١٫٧١٩   ١٥٫٢٩٦   ٦٣٦٫٤٢٣   ٨١٢٫٢٦٣   ٩٠٨   ١٤٫٢٧٦   ١٤٫٦٥٨   ٢٤٫٦٣٦   ٣٠٨٫٥٥٢   ٩٫٥٨١   مجموع التكاليف والمصاريف
 
  ٦٫٢٠٦                    فائض من عمليات التأمينال

  ٤٫٨٠٥                    إيرادات عموالت
  ١١٫٠١١                    عمليات التأمين الفائض منصافي 

  )٩٫٩١٠(                   فائض عمليات التأمينالمخصص للمساهمين من 
 

  ١٫١٠١                   نتائج عمليات التأمين بعد تخصيص الفائض صافي



 شركة أكسا للتأمين التعاوني
 ية)(شركة مساهمة سعود

 
 إيضاحات حول القوائم المالية

 ٢٠١٣ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 
 )جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(

 
 

٥١ 

 )تتمة( القطاعية التقارير - ٢٣
 

 :٢٠١٢ديسمبر  ٣١المنتهية في  للسنةعمليات التأمين 
 
         يالعام والطب               

  المجموع           تأمينات             الحوادث    
  االجمالي     حماية      المجموع    صحي     عامة أخرى   الهندسي     البحري النقل  ممتلكات     تمركبا     والمسؤولية   

٢٠١٢ 
  ٤٦٠٫٤٨٦   ١٥٫١٢٤    ٤٤٥٫٣٦٢   ٢٣٩٫٤٩٠   ٣٫٦٦٩   ٢٧٫٤٥٨   ٣٧٫٣٨٦   ٥٦٫٧٧٦   ٥٧٫١٣١   ٢٣٫٤٥٢   إجمالي اقساط مكتتبة

 ً   )٩٦٫٣٦٧(  )٨٨٧٫٣(  )٩٢٫٤٨٠(  )٥٫١٨٤(  )٧١٩(  )١٥٫٦٧٣(  )١٦٫٩٨٣(  )٤٦٫٢٨٩(  )٩٣٠(  )٦٫٧٠٢(  مسندة إعادة تأمينأقساط : ناقصا
  ٣٦٤٫١١٩   ١١٫٢٣٧   ٣٥٢٫٨٨٢   ٢٣٤٫٣٠٦   ٢٫٩٥٠   ١١٫٧٨٥   ٢٠٫٤٠٣   ١٠٫٤٨٧   ٥٦٫٢٠١   ١٦٫٧٥٠   صافي أقساط مكتتبة

  )٥٫٣١٣(  )٥٧(  )٥٫٢٥٦(  )١٫٦١١(   ٦٥٥   )١٠(  ٢٧   ٣٢٩   )٣٫٨٩٢(  )٧٥٤(  تغيرات في اقساط غير مكتسبة
  ٣٥٨٫٨٠٦   ١١٫١٨٠   ٣٤٧٫٦٢٦   ٢٣٢٫٦٩٥   ٣٫٦٠٥   ١١٫٧٧٥   ٢٠٫٤٣٠   ١٠٫٨١٦   ٥٢٫٣٠٩   ١٥٫٩٩٦   صافي أقساط مكتسبة
  ١٢٫٨٨٠   -   ١٢٫٨٨٠   ٢٣٤   ١٧   ٨٨٨   ٣٫٧٩١   ٧٫٢٦١    ١٧   ٦٧٢   عموالت إعادة تأمين

 
  ٣٧١٫٦٨٦   ١٨٠٫١١   ٣٦٠٫٥٠٦   ٢٣٢٫٩٢٩   ٣٫٦٢٢   ١٢٫٦٦٣   ٢٤٫٢٢١   ١٨٫٠٧٧   ٥٢٫٣٢٦   ١٦٫٦٦٨   مجموع اإليرادات

 
  ٣٤٧٫٣٦٣   ٧٫١٨٤   ٣٤٠٫١٧٩   ٢١٢٫١٨٦   ١٫١٨٩    ١٠٫٥٨٩   ٨٫٦٠٢   ٦٥٫٣٠٤   ٤١٫١٨٤   ١٫١٢٥   إجمالي مطالبات مدفوعة

 ً   )٧٢٫٩٧٤(  )٨٠٥(  )٧٢٫١٦٩(  )٥٫١٣٣(  )٩٦(  )١٫٣١٥(  )٤٫٥٠٢(  )٥٦٫٢٠٧(  )٤٫٨٠١(  )١١٥(  حصة معيدي التأمين: ناقصا
  ٢٧٤٫٣٨٩   ٦٫٣٧٩   ٢٦٨٫٠١٠   ٢٠٧٫٠٥٣   ١٫٠٩٣   ٩٫٢٧٤   ٤٫١٠٠   ٩٫٠٩٧   ٣٦٫٣٨٣   ١٫٠١٠   صافي مطالبات مدفوعة

  )٦٫٧١٠(  )٫٧٢١٢(  )٩٣٫٩٨(  )٢٫٣٨٣(  )٢٫٠٩١(  ٣٫٠٣١   ٣٨٠   ٤٫٩٣٤   )٧٫٢٢٣(  )٦٣٧(  تغيرات في مطالبات قائمة
  ٢٦٧٫٦٧٩   ٣٫٦٥٨   ٢٦٤٫٠٢١   ٢٠٤٫٦٧٠   )٩٩٨(   ١٢٫٣٠٥   ٤٫٤٨٠   ١٤٫٠٣١   ٢٩٫١٦٠   ٣٧٣   صافي مطالبات متكبدة

  ٣٣٫١٩٥   ١٫٣٨٧   ٣١٫٨٠٨   ١٣٫٣٨٠   ٥١٩   ٢٫٦٥٠   ٢٫٨٤٨   ٥٫٥٨٢   ٤٫٩٠٥   ١٫٩٢٤   تكاليف اكتتاب وثائق تأمين
  ٤٣٫٧٢٥   ١٫٤٠٩   ٤٢٫٣١٦   ٢٠٫٤٢٣   ٣١٢   ٢٫٩٥٧   ٣٫٤٩٠   ٥٫٨٢٧   ٦٫٥٨٢   ٢٫٧٢٥   ليةرواتب إدارية وتشغي

  ٢٣٫١٣٥   ٩١٦   ٢٢٫٢١٩   ٨٫٧٧٣   ١٧٩   ١٫٨٠٩   ٢٫١٢٧   ٣٫٦٥٤   ٤٫٠٨٥   ١٫٥٩٢   مصاريف عمومية وإدارية أخرى
 

  ٣٦٧٫٧٣٤   ٧٫٣٧٠   ٣٦٠٫٣٦٤   ٢٤٧٫٢٤٦   ١٢   ٩٫٧٢١١   ١٢٫٩٤٥   ٢٩٫٠٩٤   ٤٤٫٧٣٢   ٦٫٦١٤   مجموع التكاليف والمصاريف
 
 ٣٫٩٥٢                    فائض من عمليات التأمينال

  ١٫٦٢٠                     إيرادات عموالت
 ٥٫٥٧٢                    فائض من عمليات التأمينالصافي 

  )٥٫٠١٥(                  المخصص للمساهمين من فائض عمليات التأمين
 

  ٥٥٧                   عمليات التأمين بعد تخصيص الفائضنتائج صافي 
  

 



 شركة أكسا للتأمين التعاوني
 ية)(شركة مساهمة سعود

 
 إيضاحات حول القوائم المالية

 ٢٠١٣ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 
 )جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(

 
 

٥٢ 

 )تتمة( القطاعية التقارير - ٢٣
 

  ٢٠١٣ديسمبر  ٣١المركز المالي لعمليات التأمين كما في  
 

           يالعام والطب              
  المجموع          تأمينات             الحوادث   
  االجمالي    حماية      المجموع    صحي     عامة أخرى   الهندسي     النقل البحري  ممتلكات     مركبات     لمسؤوليةوا   

٣٢٠١ 
 موجودات عمليات التأمين

  ٦٢٫٨٠٤  -  ٦٢٫٨٠٤  ١٫٧٧٥  )٢١٠(  ٢٫٧٩٢  ٧٫٤٥٦  ٥٠٫٩٨٣  )٢٣٦(  ٢٤٤  حصة معيدي التأمين من مطالبات قائمة
  ٢٧٫١٨٨   ٥٢٩  ٢٦٫٦٥٩  -  -  ٢٫٨٨٧  ٢٫٧٣٤  ١٨٫٢٨٩  ١٥  ٢٫٧٣٤  تأمين من أقساط غير مكتسبةحصة معيدي ال

  ١٦٫٧٠٧   -  ١٦٫٧٠٧  ٩٫٩٨٧  ٢٢  ٧٢٩  ٣٧٨  ٣٫١٣٢  ١٫٨٠١  ٦٥٨  تكاليف اكتتاب وثائق تأمين مؤجلة
  ٥٣٧٫١٣٩                     موجودات غير موزعة

  ٦٤٣٫٨٣٨                     مجموع موجودات عمليات التأمين
 

 مطلوبات عمليات التأمين
  ٢١٠٫٨٤٠   ٤٫٥٦٥  ٢٠٦٫٢٧٥  ١٣٣٫٥٣٨  ٣٤٨  ٨٫٨٥٤  ٦٫٠٠٣  ٢٥٫٣٩١  ٢٣٫٦٦٤  ٨٫٤٧٧  اقساط غير مكتسبة

  ٣١٢٫٧٨٢   ٤٫٨٠٣  ٣٠٧٫٩٧٩  ٨١٫٢٢٤  ٥٢٩  ٢٠٫٠٨٢  ١٢٫٣٥٨  ٧١٫٦٠٧  ١١٦٫٥١٦  ٥٫٦٦٣  مطالبات قائمة
  ٥٫٠٩٧   ٣٠٨  ٤٫٧٨٩  ٩٠٩  -  ٢٣٤  ٧٧٣  ٢٫٥١٠  -  ٣٦٣  تأمين مؤجلةعموالت معيدي 

  ١١٤٫٥٣٢                     مطلوبات غير موزعة
  ٦٤٣٫٢٥١                     مجموع مطلوبات عمليات التأمين

 
 

 



 شركة أكسا للتأمين التعاوني
 ية)(شركة مساهمة سعود

 
 إيضاحات حول القوائم المالية

 ٢٠١٣ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 
 )جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(

 
 

٥٣ 

 )تتمة( القطاعية التقارير - ٢٣
 

  ٢٠١٢ديسمبر  ٣١المركز المالي لعمليات التأمين كما في  
 
           يطبالعام وال              

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

٢٠١٢ 
 موجودات عمليات التأمين

  ٩٢٫٧١٤  ١٫٥٢٢  ٩١٫١٩٢   ١٫١٥٠   )٥٣٨(  ١٤٫٣٧٦   ٤٫٨٧٩   ٦٣٫٩٩٣   ٣٫٧٣٠   ٣٫٦٠٢   ن مطالبات قائمةحصة معيدي التأمين م
  ٢٤٫٠٢٥  ١٨٥   ٢٣٫٨٤٠   -   ٨٦٤   ٣٫٧٢٤   ٢٫٦٢١   ١٤٫٦٦٩   ٢٢   ١٫٩٤٠   حصة معيدي التأمين من أقساط غير مكتسبة

  ١٤٫٨٩١  ٣٥٨  ١٤٫٥٣٣   ٩٫٠٣٩   )  ١٢٦(  ٩٩٢   ٨١٨   ١٫٣٢٩   ١٫٦٥٠   ٨٣١   تكاليف اكتتاب وثائق تأمين مؤجلة
  ٤٠٨٫٥٢٩                    موجودات غير موزعة

  ٥٤٠٫١٥٩                    مجموع موجودات عمليات التأمين
 

 مطلوبات عمليات التأمين
  ١٨٠٫٥٨٤  ٣٫٩٣٤   ١٧٦٫٦٥٠   ١١١٫٦٥٧   ٤٫٥٨٧   ١١٫٦٨٥   ٦٫١٠٠   ٢٠٫٥٩١   ١٦٫١٥٢   ٥٫٨٧٨   اقساط غير مكتسبة

  ٢١٥٫٨٣٨  ٣٫٠١٩   ٢١٢٫٨١٩   ٤٧٫٢٨٦   )٤٧٩(   ١٥٫٣٤٥   ١٨٫٠٧٩   ٩١٫٦٣١   ٣٨٫٢٦٣   ٢٫٦٩٤   مطالبات قائمة
  ٥٫٢٦٣  ٥٦٣   ٤٫٧٠٠   ٩٠٩   ١٤٠   ٦٦٠    ٧٤٧   ١٫٧٧٢   -   ٤٧٢  مؤجلةمعيدي تأمين  عموالت

  ١٣٧٫٦٧١                    مطلوبات غير موزعة
  ٥٣٩٫٣٥٦                    مجموع مطلوبات عمليات التأمين

 
 أرقام مقارنة – ٢٤

 
 .تم إعادة تصنيف بعض مبالغ السنة المقارنة لتتماشى مع عرض السنة الحالية

 
 تاريخ اعتماد القوائم المالية  - ٢٥

 
 .٢٠١٤ برايرف ٢٤القوائم المالية بتاريخ  هذه إدارة الشركة مجلس اعتمد
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