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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
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 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
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