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 معلومات عامة 1
 

 36إن شركة أكسا للتأمين التعاوني )شركة مساهمة سعودية تأسست في المملكة السعودية السعودية( )"الشركة"( بموجب المرسوم الملكي رقم م/
 10في المؤرخ  192( )تاريخ البدء(. تأسست الشركة بموجب القرار الوزاري رقم ق/2008يوليو  1هـ )1429جمادى اآلخرة  27بتاريخ 

  1010271203( )تاريخ التأسيس(. إن الشركة مسجلة في المملكة السعودية بموجب سجل تجاري رقم 2009يونيو  3هـ )1430 جمادى اآلخرة
، المملكة 11421، الرياض 753(. إن العنوان المسجل للشركة هو ص. ب. 2009يوليو  13هـ )1430رجب  20صادر في الرياض بتاريخ 

 العربية السعودية.
 

الشركة في إجراء عمليات التأمين التعاوني واألنشطة المتعلقة بها، بما في ذلك أنشطة إعادة التأمين. تشمل خطوط األعمال الرئيسية يتمثل هدف 
 والحماية.تجاه الغير ، والحوادث والمسؤولية ة، والبحري، والممتلكات، والهندسيمركباتالتأمين الصحي، وال

 
للشركة في مزاولة أعمال التأمين التعاوني واألنشطة المتعلقة بها، بما في ذلك أنشطة إعادة التأمين بموجب نظام مراقبة  ةالرئيسياألنشطة تمثل ت

)"النظام"( والنظام األساسي للشركة واألنظمة األخرى المعمول بها في المملكة العربية السعودية. حصلت الشركة على التعاوني شركات التأمين 
ة النقد العربي السعودي "مؤسسة النقد" لمزاولة أعمال التأمين العام والطبي وإعادة التأمين في المملكة العربية السعودية ترخيص من مؤسس

(. بدأت الشركة مزاولة عمليات 2010يناير  26هـ )الموافق 1431صفر  11، الصادر بتاريخ 25/20101بموجب الترخيص رقم ت م ن/
على بعض المنتجات وموافقة مؤقتة ل( بعد الحصول على موافقة كاملة 2010فبراير  18هـ )الموافق 1431ربيع األول  4التأمين بتاريخ 

 لمنتجات المتبقية.على ا، حصلت الشركة على موافقة 2016 عاملمنتجات المتبقية. خالل ل
 
 
 أسس اإلعداد 2
 
 أساس العرض (أ)
 

"التقرير المالي األولي" المعتمد في المملكة العربية  34الدولي رقم  المحاسبة لمعيارأعدت المعلومات المالية األولية الموجزة للشركة طبقاً 
 السعودية.

 
عموماً  ال يتم عرض قائمة المركز المالي األولية الموجزة للشركة باستخدام التصنيف المتداول/ غير المتداول. ومع ذلك، تُصنف األرصدة التالية

األجل، وتكاليف اقتناء وثائق مؤجلة، واستثمارات، وموجودات حق االستخدام، وممتلكات ومعدات، وموجودات بأنها غير متداولة: ودائع طويلة 
 تداولة.غير ملموسة، والشهرة، ووديعة نظامية، والتزامات منافع الموظفين. يتم تصنيف جميع بنود القوائم المالية األخرى بصفة عامة على أنها م

 



 التعاونيشركة أكسا للتأمين 
 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول المعلومات المالية األولية الموجزة
 2020سبتمبر  30لفترتي الثالثة أشهر والتسعة أشهر المنتهيتين في 

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

13 

 )تتمة( أسس اإلعداد 2
 

 )تتمة( أسس العرض  )أ(
 

عمليات التأمين وعمليات المساهمين، كما تعرض المعلومات المالية بناًء حسابات منفصلة لدفاتر طبقاً ألنظمة التأمين السعودية، تحتفظ الشركة ب
. يتم ذات الصلةعلى ذلك. يتم تسجيل الموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصاريف العائدة بشكل واضح إلى أي من األنشطة في الحسابات 

 بل اإلدارة ومجلس إدارة الشركة.تحديد والموافقة على أساس توزيع المصاريف من العمليات المشتركة من ق
 

النقدية لعمليات التأمين وعمليات المساهمين والتي تُعرض في  والدخل الشامل والتدفقات ، والدخل ، إن القوائم األولية الموجزة للمركز المالي
لمتطلبات اإلرشادات الصادرة بموجب الالئحة التنفيذية من هذه المعلومات المالية تم تقديمها كمعلومات مالية إضافية وفقاً  53إلى  41الصفحات 

خل الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي. وتتطلب الالئحة التنفيذية الصادرة عن المؤسسة الفصل الواضح بين الموجودات والمطلوبات والد
والتدفقات النقدية  ، والدخل الشامل ، والدخل ،زة للمركز الماليوالمصاريف لعمليات التأمين وعمليات المساهمين. وعليه، فإن القوائم األولية الموج

اإلشارة إليه أعاله، تعكس فقط الموجودات والمطلوبات والدخل والمصاريف واألرباح أو  تالمعدة لعمليات التأمين وعمليات المساهمين كما تم
 الخسائر الشاملة لهذه العمليات.

 
المعتمد في المملكة العربية السعودية، يتم دمج أرصدة  34رقم الدولي المحاسبة لمعيار لموجزة للشركة وفقاً عند إعداد المعلومات المالية األولية ا

ا ومعامالت عمليات التأمين وعمليات المساهمين. إن األرصدة المتداخلة والمعامالت واألرباح أو الخسائر غير المحققة، إن وجدت، يتم حذفه
اسات المحاسبية المطبقة لعمليات التأمين وعمليات المساهمين موحدة بالنسبة للمعامالت واألحداث المشابهة في ظل بالكامل أثناء الدمج. إن السي

 الظروف المماثلة.
 
 أحكام وتقديرات وافتراضات محاسبية مؤثرة (ب)
 

والتقديرات واالفتراضات التي تؤثر على تطبيق السياسات يتطلب إعداد المعلومات المالية األولية الموجزة أن تقوم اإلدارة باستخدام األحكام 
 المحاسبية والمبالغ المسجلة للموجودات والمطلوبات والدخل والمصاريف. قد تختلف النتائج الفعلية عن هذه التقديرات.

 
طبيق السياسات المحاسبية للشركة والمصادر عند إعداد هذه المعلومات المالية األولية الموجزة، كانت األحكام الهامة التي اتخذتها اإلدارة في ت

 31نتهية في الرئيسية للتقديرات غير المؤكدة بما في ذلك سياسات إدارة المخاطر هي نفسها المطبقة على القوائم المالية السنوية كما في وللسنة الم
دة الُمفصح عنها في آخر قوائم مالية سنوية على خلفية . ومع ذلك، فقد قامت الشركة بفحص المصادر الرئيسية للتقديرات غير المؤك2019ديسمبر 

"(. لمزيد من التفاصيل، راجع أدناه. ستستمر اإلدارة في تقييم الموقف وإظهار أي تغييرات مطلوبة 19-)"كوفيد المستجد تفشي فيروس كورونا 
 في فترات إعداد التقارير المستقبلية.

 
. وقد أثر هذا التفشي أيًضا على منطقة بشكل سريع في كافة أنحاء العالم 19-مية تفشي كوفيد، أعلنت منظمة الصحة العال2020مارس  11في 

. 19-دول مجلس التعاون الخليجية بما في ذلك المملكة العربية السعودية. اتخذت الحكومات في جميع أنحاء العالم خطوات الحتواء انتشار كوفيد
 ود، وأصدرت توجيهات للتباعد االجتماعي وفرضت إغالق وحظر التجول على مستوى الدولة.قامت المملكة العربية السعودية بإغالق الحد

 
( في المملكة العربية السعودية وما ترتب على ذلك من تعطل لألنشطة االجتماعية 19-في إطار االستجابة النتشار فيروس كورونا المستجد )كوفيد

 عمليات الشركة واتخذت حزمة من التدابير االستباقية والوقائية من أجل ضمان: واالقتصادية، قامت إدارة الشركة بتقييم أثره على
 
 صحة وسالمة موظفيها. -
 استمرار حماية وسالمة أعمالها في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية. -
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 )تتمة( أسس اإلعداد 2
 
 )تتمة(أحكام وتقديرات وافتراضات محاسبية مؤثرة   (ب)
 

 فيما يلي األحكام والتقديرات المحاسبية المؤثرة في إعداد هذه المعلومات المالية األولية الموجزة:
 
 19-أثر كوفيد (1)
 

 مركباتاالحتياطيات التقنية لل
 

لجميع شركات التأمين في  2020مايو  8)"التعميم"( بتاريخ  189، أصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي التعميم رقم 19-لمواجهة جائحة كوفيد
ة المملكة العربية السعودية. من بين أمور أخرى، وجه التعميم تعليمات إلى شركات التأمين لتمديد فترة صالحية جميع وثائق التأمين الخاص

التجزئة الجديدة  مركباتب التجزئة الحالية لمدة شهرين باإلضافة إلى توفير شهرين من التغطية اإلضافية لجميع وثائق التأمين الخاصة مركباتب
  المكتتبة في غضون شهر واحد من تاريخ التعميم دون مقابل إضافي من حاملي الوثائق.

 
ا للتعميم ناقشت اإلدارة ، باالشتراك مع الخبير االكتواري المعين ، مجموعة متنوعة من العوامل الداخلية وخلصت إلى أن التمديد لمدة شهرين وفقً 

ركبات لألفراد الحالية هو تعديل لتلك الوثائق ، وبالتالي ، تم تعديل أنماط الربح لمركبات األفراد للوثائق المتأثرة بالتعميم في وثائق قطاع الم
مليون لاير سعودي في صافي أقساطها المكتسبة  11.5لتعكس شهرين إضافيين من فترة التغطية. ونتيجة لذلك ، شهدت الشركة انخفاًضا قدره 

. عالوة على ذلك ، أجرت اإلدارة اختبار القدرة االلتزامية باستخدام التقديرات الحالية للتدفقات 2020 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  التسعة ةلفتر
 النقدية المستقبلية بموجب عقود التأمين على المركبات لالفراد وخلصت إلى أن المستوى الحالي لالحتياطيات كان كافياً.

 
  للوثائق الجديدة الصادرة خالل شهر واحد من تاريخ التعميم، يتم استحقاق القسط خالل فترة التغطية، أي أربعة عشر شهًرا.بالنسبة 

 
 االحتياطيات التقنية الصحية

 
مواطنين السعوديين بناًء على تقييم اإلدارة، تعتقد اإلدارة أن قرار حكومة المملكة العربية السعودية بتحمل تكاليف العالج الطبي لكل من ال

، 2020سبتمبر  30. خالل فترتي الثالثة أشهر والتسعة أشهر المنتهيتين في 19-والمقيمين قد ساعد في الحد من أي تأثير سلبي لجائحة كوفيد
ى إلى انخفاض شهدت الشركة انخفاًضا في المطالبات الطبية المبلغ عنها )بشكل رئيسي مطالبات العالج االختيارية وغير المزمنة( مما أد

، شهدت الشركة زيادة في 2020يونيو  21المطالبات. ومع ذلك، وبعد تخفيف بروتوكوالت حظر التجول في المملكة العربية السعودية في 
تأثير الزيادة في المطالبات في التقدير الحالي للتدفقات النقدية التعاقدية  بعنايةإدارة الشركة درست المطالبات بما يتماشى مع توقعات إدارة الشركة. 

الختبار كفاية المطلوبات. بناًء على نتائج تقييم اإلدارة، كانت االحتياطيات التقنية  2020سبتمبر  30المستقبلية لعقود التأمين السارية كما في 
مبلغ إضافي في االحتياطيات التقنية الصحية للشركة لفترتي الثالثة أشهر والتسعة أشهر المنتهيتين الحالية للشركة كافية، وبالتالي لم يتم تسجيل أي 

  .2020سبتمبر  30في 
 

 موجودات مالية أخرى
 

ستثمارات على الموجودات المالية للشركة، أجرت الشركة تقييًما وفقًا لسياستها المحاسبية لال 19-لمواجهة أي أثر محتمل قد يكون لجائحة كوفيد
في المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق والموجودات المالية المصنفة كقروض وذمم مدينة، لتحديد ما إذا كان هناك دليل موضوعي على االنخفاض 

التأخر في  قيمة أصل مالي أو مجموعة من الموجودات المالية. وتشمل عوامل مثل الصعوبات المالية الجوهرية للمصدرين أو المدينين والتخلف أو
  السداد واحتمالية إفالس الُمصدر أو المدين أو الدخول في عمليات إعادة الهيكلة المالية األخرى، وما إلى ذلك.
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 )تتمة(أسس اإلعداد  2
 
 أحكام وتقديرات وافتراضات محاسبية مؤثرة )تتمة(  (ب)
 
 )تتمة( 19-أثر كوفيد (1)
 

المتاحة  بالنسبة لالستثمارات المتاحة للبيع، قامت الشركة بإجراء تقييم لتحديد ما إذا كان هناك انخفاض جوهري في القيمة العادلة لالستثمارات
تاحة للبيع و للبيع إلى أقل من التكلفة إلى جانب عوامل نوعية أخرى مثل االنخفاض المتواصل في القيمة العادلة لالستثمارات في حقوق الملكية الم

  تخلف عن سداد االئتمان في حالة استثمارات الدين المتاحة للبيع.حاالت أو وقوع  /
 

، لم يكن لها أي تأثير جوهري على نتائج الشركة المبلغ عنها لفترتي الثالثة أشهر 19-بناًء على هذه التقييمات، تعتقد الشركة أن جائحة كوفيد
 . وتواصل الشركة مراقبة الوضع عن كثب.2020تمبر سب 30والتسعة أشهر المنتهيتين في 

 
 المطلوبات الناتجة عن مطالبات بموجب عقود التأمين (2)
 

من مصادر  إن تقدير االلتزام النهائي الناشئ عن المطالبات المقدمة بموجب عقود التأمين هو التقدير المحاسبي األكثر أهمية للشركة. هناك العديد
أخذها في االعتبار عند تقدير االلتزام الذي ستدفعه الشركة بشكل نهائي لمثل هذه المطالبات. ينبغي إعداد تقديرات في نهاية عدم اليقين التي يجب 

طلوبات عنها. تقدر الم فترة التقرير لكل من التكلفة النهائية المتوقعة للمطالبات المبلغ عنها وللتكلفة النهائية المتوقعة للمطالبات المتكبدة وغير المبلغ
تقييم تقديرات عن المطالبات المعلنة غير المدفوعة باستخدام مدخالت التقييمات للقضايا الفردية المعلنة للشركة. في نهاية فترة التقرير، يتم إعادة 

 المطالبات للفترة السابقة للتأكد من كفاءتها ويتم إجراء التغييرات على المخصص.
 

المبلغ عنها هو تقدير للمطالبات التي من المتوقع أن يتم اإلبالغ عنها الحقًا لتاريخ قائمة المركز المالي  إن المخصص للمطالبات المتكبدة وغير
إلدارة في األولية الموجزة، والذي وقع فيه الحدث المؤمن قبل تاريخ قائمة المركز المالي األولية الموجزة. إن األسلوب الرئيسي المتبع من قبل ا

لبات المدرجة وللمطالبات المتكبدة غير المبلغ عنها يتمثل في استخدام الطرق السابقة لتسوية المطالبات للتنبؤ بطرق تسوية تقدير التكلفة للمطا
ة المطالبات المستقبلية. تم استخدام نطاق واسع من الطرق مثل طريقة تشين الدر، وطريقة بورنهوتر فيرغسون، وطريقة معدل الخسارة المتوقع

االكتوارين لتحديد المخصصات. كما يستخدم الخبير االكتواري النهج القطاعي بما في ذلك تحليل التكلفة لكل عضو في السنة  من قبل الخبراء
ط بالنسبة لخط التأمين الطبي. تشتمل هذه الطرق على عدد من االفتراضات مصرح عنها أو ضمنية والمتعلقة بقيم التسوية المتوقعة لها وأنما

 تسوية المطالبات.
  
 انخفاض قيمة األقساط وأرصدة إعادة التأمين المدينة والشهرة (3)
 

َ ل لشروط يتم تقدير للمبالغ غير القابلة للتحصيل من األقساط المدينة، إن وجدت، عندما يكون من غير المحتمل تحصيل كامل المبلغ المدين وفقا
الفردية، يتم إعداد هذا التقدير لكل مبلغ من المبالغ على حده. يتم تقييم المبالغ الغير جوهرية التي األصلية لوثيقة التأمين. بالنسبة للمبالغ الجوهرية 

  تأخر سدادها، فيتم تقييمها بشكل إجمالي ويتم تقدير مخصص لها وفقاً لفترة تأخر السداد والخبرة السابقة للشركة.
 

أساس القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المتوقع أن يدرها األصل. وفي حال كان المبلغ يتم تقدير القيمة القابلة لالسترداد من الشهرة على 
  المسترد أقل من القيمة الدفترية، يتم تحميل الفرق في قائمة الدخل األولية الموجزة كخسارة انخفاض في القيمة.

 
 انخفاض في قيمة االستثمارات المتاحة للبيع (4)
 

تثمارات المتاحة للبيع كاستثمارات منخفضة القيمة عندما يكون هناك انخفاض جوهري ومتواصل في القيمة العادلة بأقل من تعامل الشركة االس
اً تكلفتها أو عندما يكون هناك دليل موضوعي آخر على االنخفاض في القيمة. إن تحديد ما هو "انخفاض جوهري" أو "متواصل" يتطلب قدراً كبير

فة إلى ذلك، تقوم الشركة بتقييم عوامل أخرى، بما في ذلك التقلبات العادية في سعر السهم لالستثمارات المدرجة والتدفقات من التقدير. باإلضا
 النقدية المستقبلية وعوامل الخصم لالستثمارات غير المدرجة.
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 )تتمة(أسس اإلعداد  2
 
 موسمية العمليات  ( ج)
 

 عمليات التأمين للشركة.لم تطرأ أي تغيرات موسمية قد تؤثر على 
 
 السياسات المحاسبية الهامة 3
 

ة في إعداد إن السياسات المحاسبية والتقديرات واالفتراضات المستخدمة في إعداد هذه المعلومات المالية األولية الموجزة متوافقة مع تلك المستخدم
 ما هو موضح أدناه:، باستثناء 2019ديسمبر  31المعلومات المالية السنوية للسنة المنتهية في 

 
 المعايير والتعديالت والتفسيرات الجديدة غير المطبقة بعد من قبل الشركة 3-1
 

  "األدوات المالية" 9المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 
 

 39معيار المحاسبة الدولي والذي سيحل محل  9، نشر مجلس المعايير المحاسبية الدولية المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 2014في يوليو 
ئتمان "األدوات المالية: اإلثبات والقياس". يتضمن المعيار متطلبات تصنيف وقياسات جديدة للموجودات المالية، وإدخال نموذج خسارة انخفاض اال

الجديدة. وبموجب المعيار الدولي ، ومتطلبات محاسبة التحوط 39المتوقعة والذي سيحل محل نموذج الخسارة المتكبدة في معيار المحاسبة الدولي 
، سوف يتم قياس جميع الموجودات المالية إما بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة. يعتمد أساس التصنيف على نموذج العمل 9للتقرير المالي رقم 

للمطلوبات المالية فيما عدا  39اسبة الدولي رقم وخصائص التدفقات النقدية التعاقدية للموجودات المالية. يحتفظ المعيار بمعظم متطلبات معيار المح
ن الخاص في تلك المحددة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة حيث يتم اإلقرار بهذا الجزء من تغيرات القيمة العادلة المنسوبة إلى االئتما

توافق متطلبات محاسبة التحوط علی نحو أوثق مع ممارسات إدارة قائمة الدخل الشامل األولية الموجزة بدالً من قائمة الدخل األولية الموجزة. ت
 المخاطر واتباع منهج يقوم بشكل أكثر على المبادئ.

 
"عقود التأمين" التي تتناول النتائج  4، نشر مجلس معايير المحاسبة الدولي تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 2016في سبتمبر 

على شركات التأمين قبل نشر معيار المحاسبة القادم الخاص بعقود التأمين. تقدم التعديالت  9لمعيار الدولي للتقرير المالي رقم المحاسبية لتطبيق ا
لي خيارين لشركات التأمين: نهج التأجيل ونهج التركيب. يوفر نهج التأجيل للشركة، إذا كانت مؤهلة، مع إعفاء مؤقت من تطبيق المعيار الدو

. بينما يتيح نهج التركيب للشركة أن تزيل من الربح أو الخسارة 2022حتى تاريخ سريان معيار عقود التأمين الجديد أو عام  9لمالي رقم للتقرير ا
 آثار بعض عدم التطابق المحاسبي الذي قد يحدث قبل تطبيق معيار عقود التأمين الجديد.

 
. إن تأثير تطبيق المعيار الدولي 4التعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  إن الشركة مؤهلة وقد اختارت تطبيق نهج التأجيل بموجب

على المعلومات المالية للشركة سيأخذ بعين االعتبار، إلى حد كبير، مراعاة التفاعل مع معيار عقود التأمين الجديد. وعلى هذا  9للتقرير المالي رقم 
 .9ير اعتماد المعيار الدولي للتقرير المالي رقم النحو، ال يمكن إجراء تقييم كامل لتأث

 
 31، يجب الرجوع إلى القوائم المالية السنوية للسنة المنتهية في 9للحصول على تقييم مفصَّل ألثر تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 

 .2019ديسمبر 
 

  "عقود التأمين" 17المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 
 

. يسمح بالتطبيق المبكر إذا تم تطبيق 4، وسوف يحل محل المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 2023يناير  1ينطبق على الفترة التي تبدأ في أو بعد 
ثر على القوائم . تتوقع الشركة تأثيًرا جوهريًا على القياس واالفصاح عن التأمين وإعادة التأمين والذي سيؤ9المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 

 والدخل الشامل. قررت الشركة عدم التطبيق المبكر للمعيار الجديد. ،األولية الموجزة للمركز المالي والدخل
 

 31، يجب الرجوع إلى القوائم المالية السنوية للسنة المنتهية في 17للحصول على تقييم مفصَّل ألثر تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 
 .2019ديسمبر 
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 نقد وما يماثله 4
 

 يتكون النقد وما يماثله المدرج في قائمة المركز المالي األولية الموجزة مما يلي:
 

 
سبتمبر 30   

2020 
ديسمبر 31  

 2019 

   

  87,437 32,364 أرصدة ونقد لدى البنك

  147,403 444,084  أشهر من تاريخ اإليداع 3ودائع تستحق خالل 

 476,448 234,840 

 
، تم إيداع الودائع لدى بنوك محلية 2020سبتمبر  30ستثمار. كما في االدرجة ل ةائتماني اتيتم إيداع النقد لدى البنوك مع أطراف لديها تصنيف

ديسمبر  31) %4.10إلى  %0.45بنسبة تتراوح بين  إيرادات ماليةبفترات استحقاق أصلية أقل من ثالثة أشهر من تاريخ اإليداع، وقد حققت 
 ( سنوياً.%2.40إلى  1.90%: 2019

 
 صافيبال -تأمين مدينة معيدي أقساط وأرصدة  5
 

 
سبتمبر 30  

 2020 
ديسمبر  31  

2019 

   

 177,893 339,257   حاملو وثائق التأمين

 86  1,001  وسطاء ووكالء

 22,739  17,323 أطراف ذات عالقة

 35,254  21,399 معيدي التأمين ومؤمنين آخرين

 378,980  235,972 

 )45,537(  )47,451(  ناقصاً: مخصص ديون مشكوك في تحصيلها

   331,529 190,435 

 
 فيما يلي حركة مخصص الديون المشكوك في تحصيلها:

 

 
سبتمبر 30  

 2020 
ديسمبر  31  

2019 

   

 45,352 45,537  الرصيد في بداية الفترة / السنة

 185 1,914  مخصص الفترة/ السنة

 45,537 47,451  الرصيد في نهاية الفترة / السنة
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 استثمارات 6
 

 تصنف االستثمارات كاآلتي:
 

 
سبتمبر 30  

 2020 
ديسمبر 31  

 2019 

   عمليات التأمين

 477,511 617,157 متاحة للبيع

 78,805 78,797  محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق

 556,316 695,954 المجموع

   

   عمليات المساهمين

 189,765 211,546 متاحة للبيع

 60,000 60,000  حتى تاريخ االستحقاقمحتفظ بها 

 249,765 271,546 المجموع

   

 806,081 967,500 مجموع االستثمارات

 
ً ) 1,923,078 عدد 2020سبتمبر  30تتضمن االستثمارات المتاحة للبيع في سهماً( في شركة نجم  1,923,078: 2019ديسمبر  31سهما

 لخدمات التأمين )"نجم"( وهي مملوكة من قبل الشركة بقيمة ال شيء.
 

 فيما يلي حركة االستثمارات المتاحة للبيع:
 

 
 عمليات 
 التأمين

 عمليات 
 المجموع المساهمين

    

 667,276 189,765 477,511  2020يناير  1كما في 

 205,651 38,883 166,768 مشتريات

 )56,743(  )22,837(  )33,906(  استبعادات

 )339(  )85(  )254(  إطفاء العالوة

 1,065 184 881 زيادة الخصم

 )511(  )511(  - االنخفاض في القيمة

 12,304 6,147 6,157 التغيرات في القيم العادلة

 828,703 211,546 617,157  2020سبتمبر  30كما في 

 

 
 عمليات 
 التأمين

 عمليات 
 المجموع المساهمين

    

 593,395 178,264 415,131 2019يناير  1كما في 

 188,898 50,692 138,206 مشتريات

 )148,137(  )51,209(  )96,928(   استبعادات

 )172(  )56(  )116(   إطفاء العالوة

 1,362 185 1,177  زيادة الخصم

 )1,295(  )1,295(  - االنخفاض في القيمة

 33,225 13,184 20,041  التغيرات في القيم العادلة

 667,276 189,765 477,511 2019ديسمبر  31كما في 
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 )تتمة( استثمارات 6
 

 االستثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق:في حركة الفيما يلي 
 

 عمليات المساهمين عمليات التأمين 

 
سبتمبر 30   

2020 
ديسمبر  31  

2019 
سبتمبر 30   

2020 
ديسمبر  31  

2019 

     

 60,000 60,000 78,820 78,805 الرصيد االفتتاحي

 - - )15(  )8(   إطفاء العالوة

 60,000 60,000 78,805 78,797 الرصيد الختامي

 
 االحتياطيات التقنية 7

 
 واالحتياطياتصافي المطالبات القائمة  7-1

 
 يشتمل صافي المطالبات القائمة واالحتياطيات على ما يلي:

 

 
سبتمبر 30   

2020 
ديسمبر  31  

2019 

   

 310,627 349,760 مطالبات قائمة

 )50,623(  )62,277(  ناقصاً: القيمة القابلة للتحقق من استردادات الحطام والخردة

 287,483 260,004 

 700,963 798,878 عنها واحتياطيات أخرى غير المبلغالمطالبات المتكبدة 

 1,086,361 960,967 

   ناقصاً:

 )84,450(  )83,138(  حصة معيدي التأمين من المطالبات القائمة -

 )50,577(  )62,234(   عنها واحتياطيات أخرى غير المبلغمعيدي التأمين من المطالبات المتكبدة حصة  -

  )145,372(  )135,027( 

 825,940 940,989 صافي المطالبات القائمة واالحتياطيات

 
 الحركة في صافي أقساط تأمين غير مكتسبة 7-2
 

 تشتمل الحركة في أقساط غير مكتسبة على ما يلي:
 
2020سبتمبر  30   

 الصافي إعادة التأمين اإلجمالي 

    

 439,929 )19,261(  459,190  الفترةالرصيد كما في بداية 

 1,087,244 )114,188(  1,201,432 أقساط مكتتبة خالل الفترة

 )943,842(  97,374 )1,041,216(  أقساط مكتسبة خالل الفترة

 583,331 )36,075(  619,406 الرصيد كما في نهاية الفترة

 
2019ديسمبر  31   

 الصافي إعادة التأمين اإلجمالي 

    

 369,918 )18,275(  388,193  الرصيد كما في بداية السنة

 1,321,723 )88,054(  1,409,777 أقساط مكتتبة خالل السنة

 )1,251,712(  87,068 )1,338,780(  أقساط مكتسبة خالل السنة

 439,929 )19,261(  459,190  الرصيد كما في نهاية السنة
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 موجودات حق االستخدام ومطلوبات إيجارية 8
 

 
سبتمبر 30  

2020 
ديسمبر 31   

2019 

   مباني -موجودات حق االستخدام 

   التكلفة

 - 27,086 الرصيد كما في بداية الفترة / السنة

 27,086 - إضافات

 27,086 27,086 الرصيد كما في نهاية الفترة / السنة

   

   االستهالك المتراكم

 - )1,082(  الرصيد كما في بداية الفترة / السنة

 )1,082(  )2,221(  المحمل على الفترة / السنة

 )1,082(  )3,303(  الرصيد كما في نهاية الفترة / السنة

 26,004 23,783 صافي القيمة الدفترية

   

 التزام اإليجار
سبتمبر 30   

2020 
ديسمبر 31   

2019 

 3,183 3,183 خالل سنة واحدة

 12,732 12,732 أكثر من سنة حتى خمس سنوات

 12,732 9,549 أكثر من خمس سنوات

 25,464 28,647 

( 4,382) )3,825(  نفقات تمويل مستقبلية  

 24,265 21,639 مجموع المطلوبات اإليجارية

 
مليون لاير  1.1مبلغ  2020سبتمبر  30بلغت عقود اإليجار قصيرة األجل التي تم إنفاقها خالل فترتي الثالثة أشهر والتسعة أشهر المنتهيتين في 

مليون لاير سعودي  1.3: 2019سبتمبر  30مليون لاير سعودي، على التوالي )فترتي الثالثة أشهر والتسعة أشهر المنتهيتين في  3.7سعودي و
 مليون لاير سعودي، على التوالي(. 4.0و
 
 ارتباطات ومطلوبات محتملة 9
 
مليون لاير سعودي( في سياق العمل  5.8: 2019ديسمبر  31مليون لاير سعودي ) 25.3أصدرت الشركة عدة ضمانات بنكية بمبلغ  ( 1)

 االعتيادي.
 
تعمل الشركة في قطاع التأمين وتخضع لإلجراءات النظامية في سياق األعمال االعتيادية. في حين أنه من غير الممكن عمليا التنبؤ أو  ( 2)

القضائية(  لنتائج النهائية لجميع اإلجراءات النظامية المعلقة أو المهدد بها، فإن اإلدارة ال تعتقد أن مثل هذه اإلجراءات )بما في ذلك الدعاوىتحديد ا
 سيكون لها تأثير جوهري على نتائجها ومركزها المالي.

 
 تحديد القيمة العادلة والتسلسل الهرمي للقيمة العادلة 10

 
اس العادلة هي السعر الذي قد يستلم مقابل بيع أصل أو دفعه لتسوية التزام في معاملة نظامية بين مشاركي السوق بتاريخ القياس. ويستند قيالقيمة 

 القيمة العادلة على افتراض بأن العملية تتم إما:
 
 في السوق الرئيسي المتاح لألصل أو االلتزام؛ أو -
 واق منفعة لألصل أو االلتزام.في ظل غياب سوق رئيسي، في أكثر األس -
 

 وجزة.ال تختلف القيم العادلة لألدوات المالية في المركز المالي بشكل كبير عن قيمتها الدفترية المدرجة في المعلومات المالية األولية الم
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 )تتمة( تحديد القيمة العادلة والتسلسل الهرمي للقيمة العادلة 10
 

 تستخدم الشركة التسلسل الهرمي التالي لتحديد واالفصاح عن القيمة العادلة لألدوات المالية:
 

 : هي أسعار معلنة في أسواق نشطة للموجودات أو المطلوبات المشابهة التي تستطيع المنشأة الوصول إليها بتاريخ القياس.1المستوى 
 

: األسعار المدرجة في األسواق المالية النشطة لموجودات ومطلوبات مماثلة أو طرق تقييم أخرى يتم تحديد كافة مدخالتها الهامة وفق 2المستوى 
 في السوق. يمكن رصدهابيانات 

 
 في السوق. يمكن رصدها: طرق تقييم ال تستند أي من مدخالتها الهامة على بيانات 3المستوى 

 
دلة التالي القيم الدفترية والقيم العادلة للموجودات المالية والمطلوبات المالية، بما في ذلك مستوياتها في التسلسل الهرمي القيمة العا يوضح الجدول

التي لم يتم  ةبالنسبة لقياس األدوات المالية بالقيمة العادلة. وال يتضمن الجدول معلومات عن القيمة العادلة للموجودات المالية والمطلوبات المالي
 قياسها بالقيمة العادلة إذا كانت القيمة الدفترية مقاربة بشكل معقول للقيمة العادلة.

 

 القيمة العادلة  

 
 القيمة 

1المستوى  الدفترية 2المستوى   3المستوى    المجموع 

      

       2020سبتمبر  30

      

      )عمليات تأمين(موجودات مالية مقاسة بالقيمة العادلة 

      استثمارات متاحة للبيع

 511,237 - - 511,237 511,237 سندات حكومية -

 84,878 - - 84,878 84,878 سندات أخرى -

 21,042 - - 21,042 21,042 صناديق استثمار -

 617,157 617,157 - - 617,157 

      

      )عمليات مساهمين(موجودات مالية مقاسة بالقيمة العادلة 

      استثمارات متاحة للبيع

 123,865 - - 123,865 123,865 سندات حكومية -

 20,802 - - 20,802 20,802 سندات أخرى -

  8,170 - -  8,170  8,170 صناديق استثمار -

  58,709 - -  58,709  58,709 حقوق ملكية -

 211,546 211,546 - - 211,546 

 



 التعاونيشركة أكسا للتأمين 
 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول المعلومات المالية األولية الموجزة
 2020سبتمبر  30لفترتي الثالثة أشهر والتسعة أشهر المنتهيتين في 
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 القيمة العادلة  

 
 القيمة 

1المستوى  الدفترية 2المستوى   3المستوى    المجموع 

      

       2019ديسمبر  31

      

      موجودات مالية مقاسة بالقيمة العادلة )عمليات تأمين(

      استثمارات متاحة للبيع

 360,940 - - 360,940 360,940 سندات حكومية -

 95,166 - - 95,166 95,166 سندات أخرى -

 21,405 - - 21,405 21,405 صناديق استثمار -

 477,511 477,511 - - 477,511 

      

      موجودات مالية مقاسة بالقيمة العادلة )عمليات مساهمين(

      استثمارات متاحة للبيع

 98,372 - - 98,372 98,372 سندات حكومية -

 19,679 - - 19,679 19,679 سندات أخرى -

 9,208 - - 9,208 9,208 صناديق استثمار -

 62,506 - - 62,506 62,506 حقوق ملكية -

 189,765 189,765 - - 189,765 

 
االئتمان لديها لمعالجة المخاطر سريعة التغير والتطور التي تفرضها الظروف الحالية الناجمة عن جائحة عززت الشركة سياسات إدارة مخاطر 

. وتشمل فحص التركزات االئتمانية على درجة من الدقة على مستوى القطاع االقتصادي واإلقليمي 2كما هو موضح في اإليضاح رقم  19-كوفيد
 ناسبة عند اللزوم.والطرف المقابل، واتخاذ اإلجراءات الم

 
 معلومات قطاعية 11

 
جلس يتم تحديد قطاعات التشغيل لغرض التقارير القطاعية على أساس التقارير الداخلية حول مكونات الشركة والتي يتم فحصها بانتظام من قبل م

  أدائها.إدارة الشركة في مهمتها كرئيس تنفيذي التخاذ القرار من أجل توزيع الموارد للقطاعات وتقييم 
 

ً للشروط واألحكام التجارية العادية. تقاس إيرادات األطراف الخارجية المسجلة إلى مجلس ا إلدارة تتم المعامالت بين القطاعات التشغيلية وفقا
 لية.بطريقة متسقة مع ذلك في قائمة الدخل األولية الموجزة. تتكون موجودات ومطلوبات القطاعية من الموجودات والمطلوبات التشغي

 
ال تتضمن الموجودات القطاعية النقد وما يماثله، والودائع قصيرة األجل، وصافي أقساط وأرصدة إعادة التأمين المدينة، واالستثمارات، 
 والمصاريف المدفوعة مقدماً والموجودات األخرى، والودائع طويلة األجل، وموجودات حق االستخدام، والممتلكات والمعدات، والموجودات غير

تم إضافتها الملموسة، والمطلوب من عمليات المساهمين/ التأمين، والشهرة، والوديعة النظامية، واألرباح المستحقة على الوديعة النظامية. وعليه، ي
ائض في الموجودات غير الموزعة. ال تتضمن المطلوبات القطاعية المطالبات الدائنة والمصاريف المستحقة والمطلوبات األخرى، وتوزيع الف

ين، المستحق، وأرصدة إعادة تأمين دائنة، واألقساط المدفوعة مقدماً، والتزام اإليجار المطلوب إلى طرف ذي عالقة، والتزامات منافع الموظف
تم إضافتهم والزكاة وضريبة الدخل، والمطلوب إلى عمليات المساهمين/ التأمين، واألرباح المستحقة إلى مؤسسة النقد العربي السعودي. وبالتالي، ي

  إلى المطلوبات غير الموزعة.
 



 التعاونيشركة أكسا للتأمين 
 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول المعلومات المالية األولية الموجزة
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رئيس قسم التشغيل في القطاعات ذات الصلة، ويتم مراقبتها على  -ال يتم اإلبالغ عن هذه الموجودات والمطلوبات غير الموزعة إلى صانع القرار 
 أساس مركزي.

 
 تنقسم الشركة إلى وحدات أعمال على أساس منتجاتها وخدماتها ولديها القطاعات التشغيلية التالية:ألغراض إدارية، 

 
 مركباتال -
 الممتلكات والحوادث -
 الصحة -
 الحماية -
 

المعلومات يتم تقييم أداء القطاع على أساس الربح أو الخسارة والتي يتم قياسها، في بعض النواحي، بصورة مختلفة عن الربح أو الخسارة في 
 المالية األولية الموجزة.

 
 في حال نشأت أي معامالت بين القطاعات، يتم تحديد أسعار التحويل بين القطاعات التشغيلية على أسس تجارية بطريقة مماثلة للمعامالت مع

سيتم حذفها على مستوى المعلومات  األطراف األخرى. تشتمل إيرادات ومصاريف ونتائج القطاع على التحويالت بين القطاعات التشغيلية والتي
 المالية األولية الموجزة للشركة.

 
 
 



 شركة أكسا للتأمين التعاوني
 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول المعلومات المالية األولية الموجزة
 2020سبتمبر  30لفترتي الثالثة أشهر والتسعة أشهر المنتهيتين في 
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موع إيراداتها ومصاريفها وصافي دخلها لفترتّي الثالثة ومج 2019ديسمبر  31و 2020سبتمبر  30إن المعلومات القطاعية المقدمة إلى مجلس إدارة الشركة للقطاعات المفصح عنها لمجموع موجودات ومطلوبات الشركة في 
 مبينة كما يلي:  2019ديسمبر  31و 2020سبتمبر  30أشهر والتسعة أشهر المنتهيتين في 

 

 
 عمليات 
  التأمين

   2020سبتمبر  30
 المركبات )غير مراجعة(

 الممتلكات
 المجموع الحماية الصحة والحوادث

 عمليات 
 المساهمين

 المجموع 
  الكلي

        

         الموجودات

  36,075     -   36,075   730   3,737   31,608  -     حصة معيدي التأمين من األقساط غير المكتسبة

  83,138     -   83,138   3,666   109   75,786   3,577  حصة معيدي التأمين من المطالبات القائمة

عنها واحتياطيات  غير المبلغحصة معيدي التأمين من المطالبات المتكبدة 
 62,234 - 62,234 348 759 48,692 12,435 أخرى

  42,806     -   42,806   623   10,627   8,572   22,984  تكاليف اقتناء وثائق تأمين مؤجلة

  224,253     -   224,253   5,367   15,232   164,658   38,996  موجودات القطاع

  2,748,142  860,211   1,887,931      موجودات غير موزعة

 2,972,395   860,211   2,112,184       مجموع الموجودات

        

        المطلوبات وحقوق الملكية

  619,406     -   619,406   4,751   205,377   95,268   314,010  أقساط غير مكتسبة

  5,729     -   5,729   206   951   4,572  -    عمولة إعادة تأمين غير مكتسبة

  287,483     -   287,483   7,501   57,968   193,233   28,781  مطالبات قائمة

  798,878     -   798,878   18,410   69,363   206,521   504,584  المطالبات المتكبدة غير المبلغ عنها واحتياطيات أخرى

  1,711,496     -   1,711,496   30,868   333,659   499,594   847,375  مطلوبات القطاع

  1,260,899  860,211    400,688     مطلوبات وحقوق ملكية غير مخصصة

  2,972,395  860,211  2,112,184     مجموع المطلوبات وحقوق الملكية
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 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول المعلومات المالية األولية الموجزة
 2020سبتمبر  30لفترتي الثالثة أشهر والتسعة أشهر المنتهيتين في 
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 عمليات 
  التأمين

 المركبات )مراجعة( 2019ديسمبر  31
 الممتلكات
 المجموع الحماية الصحة والحوادث

 عمليات 
 المساهمين

 المجموع 
 الكلي

        

        الموجودات

 19,261 - 19,261 965 854 17,442 - حصة معيدي التأمين من األقساط غير المكتسبة

 84,450 - 84,450 )100(  )34(  80,389 4,195 حصة معيدي التأمين من المطالبات القائمة
عنها واحتياطيات  غير المبلغحصة معيدي التأمين من المطالبات المتكبدة 

 50,577 - 50,577 - - 28,768 21,809 أخرى

 29,665 - 29,665 794 11,309 5,015 12,547 تكاليف اقتناء وثائق تأمين مؤجلة

 183,953 - 183,953 1,659 12,129 131,614 38,551 موجودات القطاع

 2,333,186 746,006 1,587,180     موجودات غير موزعة

 2,517,139 746,006 1,771,133      مجموع الموجودات

        

        المطلوبات وحقوق الملكية

 459,190 - 459,190 6,628 167,361 64,352 220,849 أقساط غير مكتسبة

 3,511 - 3,511  269 179 3,063 - عمولة إعادة تأمين غير مكتسبة

 260,004 - 260,004 802 50,924 180,588 27,690 مطالبات قائمة

 700,963 - 700,963 17,224 64,868 165,881 452,990 عنها واحتياطيات أخرى غير المبلغالمطالبات المتكبدة 

 1,423,668 - 1,423,668 24,923 283,332 413,884 701,529 مطلوبات القطاع

 1,093,471 746,006 347,465     مطلوبات وحقوق ملكية غير مخصصة

 2,517,139 746,006 1,771,133     مجموع المطلوبات وحقوق الملكية

        
 



 شركة أكسا للتأمين التعاوني
 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول المعلومات المالية األولية الموجزة
 2020سبتمبر  30لفترتي الثالثة أشهر والتسعة أشهر المنتهيتين في 
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 عمليات 
  التأمين

مركباتال )غير مراجعة( 2020سبتمبر  30الثالثة أشهر المنتهية في لفترة   
 الممتلكات
 المجموع الحماية الصحة والحوادث

 عمليات 
 المساهمين

 المجموع 
  الكلي

        إيرادات
        إجمالي األقساط المكتتبة

        مباشرة -
  124,234  -  124,234     -   35,811   7,044   81,379  منشآت كبيرة -
  165,129   -  165,129   10,830  74,299   46,096   33,904  منشآت متوسطة -
  27,738   -  27,738   -     3,798   1,508   22,432  منشآت صغيرة -
  9,299   -  9,299   -     1,628   2,597   5,074  منشآت متناهية الصغر -
  57,697  -   57,697   -     257   118   57,322  التجزئة -

  5,557  -      5,557     -  -      5,557     -  إعادة التأمين -
 200,111   62,920   115,793   10,830   389,654  -  389,654  

        أقساط إعادة تأمين مسندة
( 1,000)  أجنبية -   (32,117 )    )338(   )7,188(   )40,643(  -    )40,643( 
( 1,564)     -  محلية -   -     -     )1,564(  -    )1,564( 

  (1,000 )   (33,681 )    )338(   )7,188(   )42,207(     -   )42,207( 

        
  347,447  -   347,447   3,642   115,455   29,239   199,111 صافي األقساط المكتتبة

( 17,059)  المكتسبةالتغيرات في األقساط غير    (1,724 )    )17,125(  2,007    )33,901(  -    )33,901( 
  5,970  -   5,970   467  )2,443(    7,946     -  التغيرات في حصة معيدي التأمين من أقساط تأمين غير مكتسبة

  319,516  -   319,516   6,116   95,887   35,461   182,052  صافي األقساط المكتسبة
  3,967  -   3,967   120   680   3,167     -   عموالت إعادة التأمين

  323,483 -      323,483   6,236   96,567   38,628   182,052  مجموع اإليرادات
 )تتمة(       
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 عمليات 
  التأمين

مركباتال )غير مراجعة( 2020سبتمبر  30المنتهية في لفترة الثالثة أشهر   
 الممتلكات
 المجموع الحماية الصحة والحوادث

 عمليات 
 المساهمين

 المجموع 
  الكلي

        
        تكاليف ومصاريف االكتتاب
  209,015  -   209,015   10,245   78,782   1,331  118,657   إجمالي المطالبات المدفوعة

( 490)  حصة معيدي التأمين من المطالبات المدفوعة  277    )973(   )6,829(  (8,015 )   -    )8,015( 

  201,000  -   201,000  3,416   77,809   1,608  118,167   صافي المطالبات والمنافع األخرى المدفوعة
650,11  القائمة المطالبات في التغيرات   8,291   )10(  1,702   21,633  - 21,633 
( 2,919)   304  القائمة المطالبات من التأمين معيدي حصة في التغيرات   246    )921(   )3,290( -   )3,290( 
( 487,14)  أخرى واحتياطيات عنها مبلغ وغير متكبدة مطالبات في التغيرات  23,411    )12,581(   )1,150(   )4,807( -  )4,807( 
 عنها المبلغ غير المتكبدة المطالبات من التأمين معيدي حصة في التغيرات

( 10,531)   6,609  أخرى واحتياطيات  40   266   )3,616( -  )3,616(  

 210,920 -  210,920  3,313   65,504   19,860  122,243  صافي المطالبات والمنافع األخرى المتكبدة
 27,560  -   27,560   1,879   7,470   5,327  12,884  تكاليف اقتناء وثائق التأمين

 238,480 -  238,480   5,192   72,974   25,187  135,127  مجموع تكاليف ومصاريف االكتتاب

        
 85,003  -   85,003  1,044   23,593   13,441  46,925  صافي دخل االكتتاب

 )تتمة(       
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 إيضاحات حول المعلومات المالية األولية الموجزة
 2020سبتمبر  30لفترتي الثالثة أشهر والتسعة أشهر المنتهيتين في 
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 عمليات 
 التأمين

مركباتال )غير مراجعة( 2020سبتمبر  30لفترة الثالثة أشهر المنتهية في   
 الممتلكات
 المجموع الحماية الصحة والحوادث

 عمليات 
 المساهمين

 المجموع 
  الكلي

        
        )مصاريف( إيرادات تشغيلية أخرى

( 22,230)  مصاريف عمومية وإدارية   (4,710 )    )11,709(   )751(   )39,400(   )517(   )39,917( 
  15,934  7,823  8,111  -        -     -     -  بالصافي –إيرادات أخرى 

( 22,230)  بالصافي -مجموع )المصاريف( اإليرادات التشغيلية األخرى    (4,710 )    )11,709(   )751(   )31,289( 7,306    )23,983( 
        

 61,020       الدخل قبل فائض التوزيع والزكاة وضريبة الدخلمجموع 
        

 )5,370(        الفائض العائد لعمليات التأمين

 55,650       مجموع الدخل للفترة العائد للمساهمين
        

  )4,250(       مصروف الزكاة
  )4,232(       مصروف ضريبة الدخل

  47,168        مجموع الدخل للفترة العائد للمساهمين   
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 2020سبتمبر  30لفترتي الثالثة أشهر والتسعة أشهر المنتهيتين في 

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

29 

 

 )تتمة( معلومات قطاعية 11   
 

 
 عمليات 
 التأمين

مركباتال )غير مراجعة( 2019سبتمبر  30لفترة الثالثة أشهر المنتهية في   
 الممتلكات
 المجموع الحماية الصحة والحوادث

 عمليات 
 المساهمين

 المجموع 
  الكلي

        إيرادات
        إجمالي األقساط المكتتبة

        مباشرة -
 204,167 - 204,167 - 58,044 - 146,123 منشآت كبيرة -
 129,648 - 129,648 2,584 48,283 55,904 22,877 منشآت متوسطة -
 5,089 - 5,089 - 4,326 155 608 منشآت صغيرة -
 2,181 - 2,181 - 1,854 66 261 منشآت متناهية الصغر -
 37,068 - 37,068 - 7,216 1,565 28,287 التجزئة -

  400  -   400  -  -   400  -  إعادة التأمين -
  198,156   58,090   119,723   2,584   378,553   -  378,553  

        أقساط إعادة تأمين مسندة
( 1,042)  أجنبية -   (27,089 )    )238(   )750(   )29,119(  -   )29,119( 
( 1,601)  -  محلية -   -  -   )1,601(  -   )1,601( 

  (1,042 )   (28,690 )    )238(   )750(   )30,720(  -   )30,720( 

        
  347,833  -   347,833   1,834   119,485   29,400   197,114  صافي األقساط المكتتبة

( 4,705)  المكتسبةالتغيرات في األقساط غير    (9,809 )    )30,237(  841    )43,910(  -   )43,910( 
  7,285  -   7,285     26 )635(    7,894  -  التغيرات في حصة معيدي التأمين من أقساط تأمين غير مكتسبة

  311,208  -   311,208   2,701   88,613   27,485   192,409  صافي األقساط المكتسبة
  2,936  -   2,936   363   159   2,414  -   عموالت إعادة التأمين

  314,144  -   314,144   3,064   88,772   29,899   192,409  مجموع اإليرادات
 )تتمة(       

 
  



 التعاونيشركة أكسا للتأمين 
 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول المعلومات المالية األولية الموجزة
 2020سبتمبر  30لفترتي الثالثة أشهر والتسعة أشهر المنتهيتين في 

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

30 

 

 )تتمة( معلومات قطاعية 11
 

 
 عمليات 
 التأمين

 المركبات )غير مراجعة( 2019سبتمبر  30لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 
 الممتلكات
 المجموع الحماية الصحة والحوادث

 عمليات 
 المساهمين

 المجموع 
  الكلي

        
        تكاليف ومصاريف االكتتاب
  226,964  -   226,964   2,475   70,231   7,077   147,181   إجمالي المطالبات المدفوعة

( 1,339)  المطالبات المدفوعةحصة معيدي التأمين من    (2,235 )    )614(  -   )4,188(  -   )4,188( 

  222,776  -   222,776   2,475   69,617   4,842   145,842   صافي المطالبات والمنافع األخرى المدفوعة
( 1,518)  التغيرات في المطالبات القائمة   (7,796 )    )3,616(   )1,076(   )14,006(  -   )14,006( 

  8,299  -   8,299   100   382   7,743   74  القائمةالتغيرات في حصة معيدي التأمين من المطالبات 
( 466)  التغيرات في مطالبات متكبدة وغير مبلغ عنها واحتياطيات أخرى   17,190   9,302    )574(  25,452   -  25,452  

 عنها المبلغ غير المتكبدة المطالبات من التأمين معيدي حصة في التغيرات
( 5,548)   1,313  أخرى واحتياطيات   -  -   )4,235(  -   )4,235( 

  238,286  -   238,286   925   75,685   16,431   145,245  صافي المطالبات والمنافع األخرى المتكبدة
  22,662  -   22,662   495   6,132   4,365   11,670  تكاليف اقتناء وثائق التأمين

  260,948  -   260,948   1,420   81,817   20,796   156,915  مجموع تكاليف ومصاريف االكتتاب
        

 53,196 - 53,196 1,644 6,955 9,103 35,494 صافي دخل االكتتاب

 )تتمة(       
 

  



 التعاونيشركة أكسا للتأمين 
 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول المعلومات المالية األولية الموجزة
 2020سبتمبر  30لفترتي الثالثة أشهر والتسعة أشهر المنتهيتين في 

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

31 

 

 )تتمة( معلومات قطاعية 11
 

 
 عمليات 
 التأمين

 المركبات )غير مراجعة( 2019سبتمبر  30الثالثة أشهر المنتهية في لفترة 
 الممتلكات
 المجموع الحماية الصحة والحوادث

 عمليات 
 المساهمين

 المجموع 
  الكلي

        
        )مصاريف( إيرادات تشغيلية أخرى

( 26,047)  مصاريف عمومية وإدارية   (3,717 )    )11,994(   )366(   )42,124(   )409(   )42,533( 
  13,915  4,683   9,232  - - - - بالصافي –إيرادات أخرى 

( 26,047)  بالصافي -مجموع )المصاريف( اإليرادات التشغيلية األخرى    (3,717 )    )11,994(   )366(   )32,892(  4,274    )28,618( 
        

 24,578       وضريبة الدخلمجموع الدخل قبل فائض التوزيع والزكاة 
        

 )2,029(        الفائض العائد لعمليات التأمين

  22,549       مجموع الدخل للفترة العائد للمساهمين
        

 )3,409(         مصروف الزكاة
 )1,829(         مصروف ضريبة الدخل

 17,311       مجموع الدخل للفترة العائد للمساهمين

        
  



 التعاونيشركة أكسا للتأمين 
 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول المعلومات المالية األولية الموجزة
 2020سبتمبر  30لفترتي الثالثة أشهر والتسعة أشهر المنتهيتين في 

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

32 

 

 )تتمة( معلومات قطاعية 11
 

 
 عمليات 
 التأمين

 المركبات )غير مراجعة( 2020سبتمبر  30لفترة التسعة أشهر المنتهية في 
 الممتلكات
 المجموع الحماية الصحة والحوادث

 عمليات 
 المساهمين

 المجموع 
  الكلي

        إيرادات
        إجمالي األقساط المكتتبة

        مباشرة -
  421,456    421,456  -   74,948   21,496   325,012  منشآت كبيرة -
  554,388  -  554,388   32,979   222,897   163,742   134,770  منشآت متوسطة -
  39,796  -  39,796  -  11,394   3,417   24,985  منشآت صغيرة -
  14,467  -  14,467  -  4,884   3,415   6,168  منشآت متناهية الصغر -
  162,844  -  162,844  -  16,470   912   145,462  التجزئة -

  8,481  -      8,481  - -     8,481     -  إعادة التأمين -
  636,397   201,463   330,593   32,979   1,201,432      -  1,201,432  

        أقساط إعادة تأمين مسندة
( 2,963)  أجنبية -   (77,779 )    )11,076(   )17,774(   )109,592(  -    )109,592( 
( 4,596)     -  محلية -      -     -   )4,596(  -    )4,596( 

  (2,963 )   (82,375 )    )11,076(   )17,774(   )114,188(     -   )114,188( 

        
  1,087,244   -   1,087,244   15,205   319,517   119,088   633,434  صافي األقساط المكتتبة

( 93,161)  التغيرات في األقساط غير المكتسبة   (30,916 )    )38,016(  1,877    )160,216(  -    )160,216( 
  16,814   -   16,814  )235(    2,883   14,166     -  التغيرات في حصة معيدي التأمين من أقساط تأمين غير مكتسبة

  943,842   -   943,842   16,847   284,384   102,338   540,273  صافي األقساط المكتسبة
  10,049   -   10,049   1,005   1,936   7,108     -   عموالت إعادة التأمين

  953,891  -      953,891   17,852   286,320   109,446   540,273  مجموع اإليرادات
 )تتمة(       

 
  



 التعاونيشركة أكسا للتأمين 
 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول المعلومات المالية األولية الموجزة
 2020سبتمبر  30لفترتي الثالثة أشهر والتسعة أشهر المنتهيتين في 

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

33 

 

 )تتمة( معلومات قطاعية 11
 

 
 عمليات 
 التأمين

مركباتال )غير مراجعة( 2020سبتمبر  30لفترة التسعة أشهر المنتهية في   
 الممتلكات
 المجموع الحماية الصحة والحوادث

 عمليات 
 المساهمين

 المجموع 
  الكلي

        
        تكاليف ومصاريف االكتتاب

  562,232  -   562,232   14,438   207,886   15,817  324,091  المطالبات المدفوعةإجمالي 
( 1,503)  حصة معيدي التأمين من المطالبات المدفوعة   (4,380 )    )2,596(   )8,462(   )16,941(  -    )16,941( 

  545,291  -   545,291   5,976   205,290   11,437  322,588  صافي المطالبات والمنافع األخرى المدفوعة
  27,479   -   27,479   6,699   7,044   12,645  1,091 القائمة المطالبات في التغيرات
  1,312  -   1,312  )3,766(   )143(    4,603  618 القائمة المطالبات من التأمين معيدي حصة في التغيرات
  97,915   -   97,915   1,186   4,495   40,640   51,594 أخرى واحتياطيات عنها مبلغ وغير متكبدة مطالبات في التغيرات

التغيرات في حصة معيدي التأمين من المطالبات المتكبدة غير المبلغ عنها 
( 19,924)   9,374 واحتياطيات أخرى    )759(   )348(   )11,657(  -    )11,657( 

  660,340  -   660,340   9,747   215,927   49,401  385,265  المتكبدةصافي المطالبات والمنافع األخرى 
  78,373  -   78,373   4,799   23,840   15,455  34,279 تكاليف اقتناء وثائق التأمين

  738,713 -      738,713   14,546   239,767   64,856  419,544 مجموع تكاليف ومصاريف االكتتاب
        

  215,178 -      215,178   3,306   46,553   44,590   120,729 صافي دخل االكتتاب
 )تتمة(       



 التعاونيشركة أكسا للتأمين 
 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول المعلومات المالية األولية الموجزة
 2020سبتمبر  30لفترتي الثالثة أشهر والتسعة أشهر المنتهيتين في 

 )جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(
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 )تتمة( معلومات قطاعية 11
 

 
 عمليات 
 التأمين

 المركبات )غير مراجعة( 2020سبتمبر  30لفترة التسعة أشهر المنتهية في 
 الممتلكات
 المجموع الحماية الصحة والحوادث

 عمليات 
 المساهمين

 المجموع 
  الكلي

        
        )مصاريف( إيرادات تشغيلية أخرى

( 69,062)  مصاريف عمومية وإدارية   (13,082 )    )36,352(   )2,154(   )120,650(   )1,264(   )121,914( 
  45,080  15,714   29,366  - - - - بالصافي –إيرادات أخرى 

( 69,062)  بالصافي –مجموع )المصاريف( اإليرادات التشغيلية األخرى    (13,082 )    )36,352(   )2,154(   )91,284(  14,450    )76,834( 
        

 138,344       مجموع الدخل قبل فائض التوزيع والزكاة وضريبة الدخل
        

 )12,389(        الفائض العائد لعمليات التأمين

 125,955       مجموع الدخل للفترة العائد للمساهمين
        

  )11,210(       مصروف الزكاة
  )9,611(       مصروف ضريبة الدخل

 105,134       مجموع الدخل للفترة العائد للمساهمين

 

  



 التعاونيشركة أكسا للتأمين 
 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول المعلومات المالية األولية الموجزة
 2020سبتمبر  30لفترتي الثالثة أشهر والتسعة أشهر المنتهيتين في 

 )جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(
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 )تتمة( معلومات قطاعية 11
 

 
 عمليات 
 التأمين

 المركبات )غير مراجعة( 2019سبتمبر  30المنتهية في لفترة التسعة أشهر 
 الممتلكات
 المجموع الحماية الصحة والحوادث

 عمليات 
 المساهمين

 المجموع 
  الكلي

        إيرادات
        إجمالي األقساط المكتتبة

        مباشرة -
 582,329 - 582,329 5,452 102,552 24,315 450,010 منشآت كبيرة -
 435,111 - 435,111 5,834 168,622 135,983 124,672 منشآت متوسطة -
 16,466 - 16,466 - 12,377 1,249 2,840 منشآت صغيرة -
 7,058 - 7,058 - 5,305 536 1,217 منشآت متناهية الصغر -
 129,541 - 129,541 - 30,159 4,008 95,374 التجزئة -

  2,967  -   2,967  -  -   2,967  -  إعادة التأمين -
  674,113   169,058   319,015   11,286   1,173,472   -  1,173,472  

        أقساط إعادة تأمين مسندة
( 1,888)  أجنبية -   (66,735 )    )3,306(   )2,688(   )74,617(  -   )74,617( 
( 2,574)  -  محلية -   -  -   )2,574(  -   )2,574( 

  (1,888 )   (69,309 )    )3,306(   )2,688(   )77,191(  -   )77,191( 

        
  1,096,281  -   1,096,281   8,598   315,709   99,749   672,225  صافي األقساط المكتتبة

( 91,518)  التغيرات في األقساط غير المكتسبة   (26,869 )    )51,014(   )994(   )170,395(  -   )170,395( 
  7,542  -   7,542   414   898   6,230  -  معيدي التأمين من أقساط تأمين غير مكتسبةالتغيرات في حصة 

  933,428  -   933,428   8,018   265,593   79,110   580,707  صافي األقساط المكتسبة
( 13)   عموالت إعادة التأمين   8,938   470   632   10,027   -  10,027  

  943,455  -   943,455   8,650   266,063   88,048   580,694  اإليراداتمجموع 
 )تتمة(       



 التعاونيشركة أكسا للتأمين 
 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول المعلومات المالية األولية الموجزة
 2020سبتمبر  30لفترتي الثالثة أشهر والتسعة أشهر المنتهيتين في 

 )جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(
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 )تتمة( معلومات قطاعية 11
 

 
 عمليات 
 التأمين

 المركبات )غير مراجعة( 2019سبتمبر  30لفترة التسعة أشهر المنتهية في 
 الممتلكات
 المجموع الحماية الصحة والحوادث

 عمليات 
 المساهمين

 المجموع 
  الكلي

        
        تكاليف ومصاريف االكتتاب
  661,029  -   661,029   4,508   214,050   28,707   413,764   إجمالي المطالبات المدفوعة

( 6,988)  حصة معيدي التأمين من المطالبات المدفوعة   (10,695 )    )1,458(   )296(   )19,437(  -   )19,437( 

  641,592  -   641,592   4,212   212,592   18,012   406,776   صافي المطالبات والمنافع األخرى المدفوعة
( 19,537)   740  التغيرات في المطالبات القائمة    )2,425(   )315(   )21,537(  -   )21,537( 

( 794)  القائمةالتغيرات في حصة معيدي التأمين من المطالبات    16,354   202    )100(  15,662   -  15,662  
  72,590  -   72,590  )920(    4,180   40,372   28,958  التغيرات في مطالبات متكبدة وغير مبلغ عنها واحتياطيات أخرى

المطالبات المتكبدة غير المبلغ عنها التغيرات في حصة معيدي التأمين من 
( 12,837)   8,533  واحتياطيات أخرى   -  -   )4,304(  -   )4,304( 

  704,003  -   704,003   2,877   214,549   42,364   444,213  صافي المطالبات والمنافع األخرى المتكبدة
  67,102  -   67,102   1,222   17,865   12,734   35,281  تكاليف اقتناء وثائق التأمين

  771,105  -   771,105   4,099   232,414   55,098   479,494  مجموع تكاليف ومصاريف االكتتاب
        

  172,350  -   172,350   4,551   33,649   32,950   101,200  صافي دخل االكتتاب
 )تتمة(       

 

  



 التعاونيشركة أكسا للتأمين 
 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول المعلومات المالية األولية الموجزة
 2020سبتمبر  30لفترتي الثالثة أشهر والتسعة أشهر المنتهيتين في 

 )جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(
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 )تتمة( قطاعيةمعلومات  11
 

 
 عمليات 
 التأمين

 المركبات )غير مراجعة( 2019سبتمبر  30لفترة التسعة أشهر المنتهية في 
 الممتلكات
 المجموع الحماية الصحة والحوادث

 عمليات 
 المساهمين

 المجموع 
  الكلي

        
        )مصاريف( إيرادات تشغيلية أخرى

( 77,854)  مصاريف عمومية وإدارية   (10,607 )    )35,607(   )1,075(   )125,143(   )1,259(   )126,402( 
  41,330   14,288   27,042  - - - - بالصافي -إيرادات أخرى 

( 77,854)  بالصافي -مجموع المصاريف التشغيلية األخرى    (10,607 )    )35,607(   )1,075(   )98,101(  13,029    )85,072( 
        

  87,278        مجموع الدخل قبل فائض التوزيع والزكاة وضريبة الدخل
        

 )7,425(         الفائض العائد لعمليات التأمين

  79,853        مجموع الدخل للفترة العائد للمساهمين
        

 )9,545(         مصروف الزكاة
 )6,490(         مصروف ضريبة الدخل

 63,818       الدخل للفترة العائد للمساهمينمجموع 



 التعاونيشركة أكسا للتأمين 
 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول المعلومات المالية األولية الموجزة
 2020سبتمبر  30لفترتي الثالثة أشهر والتسعة أشهر المنتهيتين في 

 )جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(
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 معامالت وأرصدة مع أطراف ذات عالقة 12
 

موظفي اإلدارة العليا في الشركة والشركات التي يكونون مالكاً رئيسيين فيها وتمثل األطراف ذات العالقة كبار المساهمين وأعضاء مجلس اإلدارة 
جوهري من قبلهم. يتم الموافقة على سياسات التسعير وشروط هذه نفوذ وأي منشآت أخرى مسيطر عليها أو تحت سيطرة مشتركة أو عليها 

ة أشهر المعامالت من قبل إدارة الشركة ومجلس إدارة الشركة. فيما يلي تفاصيل المعامالت الرئيسية مع األطراف ذات العالقة خالل فترتي الثالث
 ، واألرصدة ذات العالقة:2019و 2020سبتمبر  30والتسعة أشهر المنتهيتين في 

 

 
 فترة الثالثة أشهر المنتهية في 

سبتمبر 30  
ة أشهر المنتهية في فترة التسع  

سبتمبر 30  

 2020 2019 2020 2019 

     المساهمون الرئيسيون
 26,832 19,118 15,542 14,229 اجمالي األقساط من كبار المساهمين

كبار  أقساط إعادة التامين المسندة إلى
 41,351 75,577 16,873 23,620 المساهمين

عموالت إعادة التأمين من كبار 
 2,042 4,835 674 864 المساهمين

صافي المطالبات المدفوعة لكبار 
 9,632 9,225 2,961 3,653  المساهمين

حصة معيدي التأمين من إجمالي 
المطالبات المدفوعة لكبار 

 4,411 13,255 1,676 8,774 المساهمين
مصاريف تم تحميلها من قبل كبار 

 2,857 2,500 794 1,015 المساهمين

     
الشركات الخاضعة للسيطرة أو 

السيطرة المشتركة أو التي تمارس 
عليها األطراف ذات العالقة نفوذاً 

     جوهريا
إجمالي األقساط من أطراف أخرى 

 25,979 24,250 23,073 21,035 ذات عالقة
صافي المطالبات المدفوعة ألطراف 

 19,654 14,083 5,028 5,119 أخرى ذات عالقة
 

 خالل فترة التسعة أشهر هي على النحو التالي:العليا تعويضات موظفي اإلدارة 
 

 
 فترة الثالثة أشهر المنتهية في 

سبتمبر 30  
 فترة التسعة أشهر المنتهية في 

سبتمبر 30  

 2020 2019 2020 2019 

     

 8,084 7,318 2,134 2,384 رواتب ومنافع

 489 489 139 130 التزامات منافع الموظفين

 2,514 2,273 7,807 8,573 

 
مليون لاير  1.1مليون لاير سعودي و 0.4مبلغ  2020سبتمبر  30بلغت أتعاب مجلس اإلدارة لفترتي الثالثة أشهر والتسعة أشهر المنتهيتين في 

 مليون لاير سعودي(. 1.0مليون لاير سعودي و 0.3: 2019سبتمبر  30سعودي، على التوالي )فترتي الثالثة أشهر والتسعة أشهر المنتهيتين في 
 

ظام تتم المعامالت مع األطراف ذات العالقة بموجب شروط وأحكام تجارية. تخضع تعويضات موظفي اإلدارة العليا لشروط التوظيف وتتم وفقاً للن
 األساسي للشركة.
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 الزكاة وضريبة الدخل 13

 
 2009، أصدرت الهيئة العامة للزكاة والدخل )"الهيئة"( الربوط النهائية لضريبة الدخل والزكاة وضريبة االستقطاع للسنوات من 2014خالل 
محكمة االستئناف مليون لاير سعودي. قدمت الشركة اعتراضات على هذه الربوط اإلضافية لدى  11.6مع مطلوبات إضافية بمبلغ  2012حتى 

مليون  4.9قرارها بتخفيض المطلوبات اإلضافية بمبلغ  االبتدائية االستئناف محكمة. أصدرت العليا االستئناف محكمة، وبعد ذلك، أمام ةاالبتدائي
المطلوبات . وبناًء عليه قامت الشركة بتسوية االبتدائيةاالستئناف  محكمةحكم  العليا االستئناف محكمة، أيدت 2018سنة لاير سعودي، وفي 

  .2012حتى  2009اإلضافية للسنوات من 
 

مع مطلوبات إضافية  2015حتى  2013، أصدرت الهيئة الربوط النهائية لضريبة الدخل والزكاة وضريبة االستقطاع للسنوات من 2018خالل 
أن تلك الربوط. وقامت إدارة الشركة بإعادة مليون لاير سعودي متضمنة غرامات تأخير. قامت الشركة بتقديم اعتراض لدى الهيئة بش 17.2بمبلغ 

 االستئناف محكمةفي ضوء القرارات الصادرة عن  2015حتى  2013تقييم مطلوبات ضريبة الدخل والزكاة وضريبة االستقطاع للسنوات من 
، واقترحت على لجنة تسوية 2012حتى  2009االستئناف العليا بشأن الربوط النهائية الصادرة عن الهيئة للسنوات من ومحكمة  االبتدائية

مليون لاير سعودي كتسوية نهائية لتلك السنوات. ووافقت لجنة  15.9بمبلغ  2015حتى  2013النزاعات البديلة تسوية المطلوبات للسنوات من 
النهائية من الهيئة لتلك السنوات  تسوية النزاعات البديلة على التسوية المقترحة من الشركة، وبناًء عليه، حصلت الشركة على الشهادات الضريبية

 .2020سبتمبر  30خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في 
 

تم تسويتها من جانب الشركة. ومع  2015حتى  2009مليون لاير سعودي كغرامات تأخير للسنوات من  4.9كما أصدرت الهيئة فواتير بمبلغ 
ر اإلضافية على أساس أن الشركة قد قامت بتسديد جميع مطلوبات ضريبة الدخل والزكاة ذلك، طلبت الشركة الحقًا من الهيئة إلغاء هذه الفواتي
  وضريبة االستقطاع المتعلقة بالسنوات المذكورة أعاله.

 
 قيد الفحص حاليًا من قِبل الهيئة. 2019حتى  2016إن ربوط ضريبة الدخل والزكاة وضريبة االستقطاع للسنوات من 

 
  وديعة نظامية 14

 
من الالئحة التنفيذية لشركات التأمين الخاصة بمؤسسة النقد العربي السعودي، يجب على الشركة أن تحتفظ بوديعة نظامية ال  58لمادة رقم طبقا ل
 من رأس مالها المدفوع. يتم االحتفاظ بالوديعة النظامية لدى بنك سعودي وال يمكن سحبها إال بموافقة مؤسسة النقد. %10تقل 

 
 نظامياحتياطي  15

 
()ز( من الالئحة التنفيذية لشركات التأمين الصادرة من قبل مؤسسة النقد العربي 2) 70طبقا ألحكام النظام األساسي للشركة والمادة رقم 

دل من أرباحها السنوية، بعد تعديل الخسائر المتراكمة، إلى احتياطي نظامي حتى يعا %20السعودي، يجب على الشركة أن تحول ما ال يقل عن 
 من رأس مال الشركة المدفوع. إن هذا االحتياطي غير متاح للتوزيع على مساهمي الشركة حتى تصفيتها. %100هذا االحتياطي 

 
 احتياطي حصة األداء 16

 
في قدمت مجموعة أكسا )"المجموعة"( برنامج حصة األداء لموظفي شركات أكسا في جميع أنحاء العالم، والذي يهدف إلى مكافآتهم عن دورهم 

تحقيق أهداف المجموعة على المدى البعيد. تحفز هذه الخطة الموظفين من استكمال عدد معين من السنوات في الشركة، وذلك بالحصول على 
ويحق  أسهم في شركة أكسا سوسيته أنونيم )"أكسا أس ايه"( دون أي تكلفة على الموظفين. يتم إصدار هذه األسهم خارج المملكة العربية السعودية

فترة للموظفين الحصول عليها في تاريخ التسوية. تستند بعض أسهم شركة أكسا أس ايه على تحقق معايير األداء التي تحددها شركة أكسا أس ايه و
 استحقاق. تتحمل الشركة تكاليف هذه األسهم بموجب ترتيبات إعادة التحميل في المجموعة، وتدفع إلى أكسا أس ايه بشكل مباشر.
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 )تتمة(احتياطي حصة األداء  16

 
 0.09: 2019سبتمبر  30مليون لاير سعودي ) 0.45، قامت الشركة بإثبات تغيرات في احتياطي حصة األداء بمبلغ 2020سبتمبر  30كما في 

 1.02بأسهم األداء بمبلغ ، قامت الشركة بإثبات مصروف يتعلق 2020سبتمبر  30مليون لاير سعودي(. خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في 
 مليون لاير سعودي( في قائمة الدخل األولية الموجزة. 0.61: 2019سبتمبر  30مليون لاير سعودي )

 
 رأس المال 17

 
مليون لاير  500: 2019ديسمبر  31) 2020سبتمبر  30مليون لاير سعودي في  500بلغ رأس مال الشركة المصرح به والمصدر والمدفوع 

  لاير سعودي للسهم الواحد. 10مليون سهم( بمبلغ  50: 2019ديسمبر  31مليون سهم ) 50ن سعودي( مكّون م
 

 . يخضع المساهمون في الشركة للزكاة وضريبة الدخل.2019ديسمبر  31و 2020سبتمبر  30فيما يلي هيكل المساهمة بالشركة كما في 
 

 
  عدد األسهم

 )باآلالف(
 لاير سعودي

 )باآلالف(

   

 160,000 16,000 الخليج للتأمين ش.م.ب. )مقفلة(أكسا 

 90,000 9,000 أكسا ميديتارينين القابضة إس ايه

 250,000 25,000 الجمهور العام

 50,000 500,000 

 
  إدارة رأس المال 18

 تتمثل أهداف الشركة عند إدارة رأس المال فيما يلي:
 

من  3الحالي المدفوع متوافق مع المادة التقيد بمتطلبات رأس المال لشركات التأمين كما هو مبين في النظام. إن رأس مال الشركة  •
 النظام.

 الحفاظ على قدرة الشركة في االستمرار في العمل لكي تستطيع تقديم عوائد للمساهمين ومنافع ألصحاب الحقوق اآلخرين. •
  توفير عوائد مناسبة للمساهمين وذلك من خالل تسعير عقود التأمين بما يتناسب مع مستوى المخاطر. •
 

 من اللوائح التنفيذية، يجب على الشركة االحتفاظ بهامش مالءة مالية يعادل أعلى أي من الطرق الثالثة التالية: 66وفقا للمادة 
 

 مليون لاير سعودي. 200الحد األدنى لمتطلبات رأس المال  •
 هامش مالءة مالية لألقساط. •
 هامش مالءة مالية للمطالبات. •

 
-خالل تحليل السيناريوهات المختلفة كما هو مطلوب من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي، بتقييم األثر المحتمل لكوفيدقامت إدارة الشركة، من 

سب على هامش المالءة المالية للشركة من خالل إجراء اختبار الضغط للمتغيرات المختلفة مثل إجمالي نمو األقساط وزيادة تكلفة الموظفين ون 19
تاريخه ومخصصات األقساط القائمة وما إلى ذلك واألثر ذي الصلة على اإليرادات والربحية ونسب الخسارة والمالءة المالية. خسارة السنة حتى 

. ونظًرا 2020سبتمبر  30استنتجت إدارة الشركة أنه وبناًء على اختبار الضغط الذي تم إجراؤه، فإن هامش المالءة المالية للشركة مناسب في 
 ر وسريع التطور، ستواصل الشركة إعادة تقييم موقفها واألثر ذي الصلة على أساس منتظم.ألن الوضع متغي
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 شهرة من االستحواذ على محفظة تأمين 19

 
تمثل الشهرة المعترف بها عن طريق االستحواذ على محفظة تأمين وصافي موجودات شركة أكسا للتأمين السعودية. استلمت الشركة موافقة 

( على تحويل محفظة التأمين من شركة أكسا السعودية القابضة ذ.م.م. 2012أكتوبر  1هـ )الموافق 1433ذي القعدة  15النقد بتاريخ مؤسسة 
، استوفت الشركة شروط الدفع المفروضة من 2015مليون لاير سعودي. خالل  106.6)سابقاً شركة أكسا للتأمين السعودية( بمبلغ إجمالي قدره 

مليون لاير سعودي فيما يتعلق بالمبلغ المبدئي المدفوع لشركة أكسا  50.0نقد العربي السعودي واستلمت موافقة المؤسسة لسداد قبل مؤسسة ال
ً لذلك، تم ال تنازل عن السعودية القابضة ذ.م.م. وقد تم إثباته كشهرة تمثل الزيادة في المبلغ المدفوع وصافي الموجودات المستحوذ عليها. ووفقا

 مليون لاير سعودي والذي كان مسجالً كالتزام محتمل. 56.6المتبقي بمبلغ  الرصيد
 

 معلومات إضافية 20
 

  قائمة المركز المالي األولية الموجزة
 

)غير مراجعة( 2020سبتمبر  30  )مراجعة( 2019ديسمبر  31   

 

 عمليات 
 التأمين

عمليات 
 المجموع المساهمين

 عمليات 
 التأمين

عمليات 
 المجموع المساهمين

       الموجودات

 234,840 25,810 209,030  476,448  138,740  337,708 نقد وما يماثله

 613,521 239,166 374,355  471,195  218,256  252,939 ودائع قصيرة األجل
أقساط وأرصدة إعادة تأمين 

 190,435 - 190,435  331,529 -  331,529 بالصافي -مدينة 
حصة معيدي التأمين من 

 19,261 - 19,261  36,075 -  36,075 األقساط غير المكتسبة
حصة معيدي التأمين من 

 84,450 - 84,450  83,138 -  83,138 المطالبات القائمة
حصة معيدي التأمين من 

 غير المبلغالمطالبات المتكبدة 
 50,577 - 50,577  62,234 -  62,234 عنها واحتياطيات أخرى

تكاليف اقتناء وثائق تأمين 
 29,665 - 29,665  42,806 -  42,806 مؤجلة

 806,081 249,765 556,316  967,500  271,546  695,954 استثمارات
مصاريف مدفوعة مقدماً 

 17,188 - 17,188  24,260 -  24,260 وموجودات أخرى

 235,721 45,000 190,721  215,721  25,000  190,721 ودائع طويلة األجل

 26,004 - 26,004  23,783 -  23,783 موجودات حق االستخدام

 10,980 - 10,980  22,390 -  22,390  ممتلكات ومعدات

 12,151 - 12,151  8,647 -  8,647 موجودات غير ملموسة
مطلوب من المساهمين/ 

 86,815 86,815 -  100,945  100,945 - عمليات التأمين

 50,000 50,000 -  50,000  50,000 - الشهرة

 45,000 45,000 -  50,000  50,000 - وديعة نظامية
إيرادات مستحقة من وديعة 

 4,450 4,450 -  5,724  5,724 - نظامية

 2,517,139 746,006 1,771,133 2,972,395 860,211  2,112,184 مجموع الموجودات

 )تتمة(     
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 )تتمة( معلومات إضافية 20
 

 )تتمة( قائمة المركز المالي األولية الموجزة
 

)غير مراجعة( 2020سبتمبر  30  )مراجعة( 2019ديسمبر  31   

 

 عمليات 
 التأمين

 عمليات 
 المجموع المساهمين

 عمليات 
 التأمين

عمليات 
 المجموع المساهمين

       المطلوبات
مطالبات ومصاريف مستحقة 

 113,002 1,989 111,013 124,627 1,759  122,868 ومطلوبات أخرى

 20,091 - 20,091  26,605 -  26,605 فائض توزيع دائن

 27,294 - 27,294  44,496 -  44,496 أرصدة معيدي تأمين دائنة

 31,189 - 31,189  30,586 -  30,586 أقساط مدفوعة مقدماً 

 459,190 - 459,190  619,406 -  619,406 أقساط غير مكتسبة

 3,511 - 3,511  5,729 -  5,729 عمولة إعادة تأمين غير مكتسبة

 260,004 - 260,004  287,483 -  287,483 قائمة مطالبات
 المبلغ غير المتكبدة المطالبات

 700,963 - 700,963  798,878 -  798,878 أخرى واحتياطيات عنها

 24,265 - 24,265  21,639 -  21,639 مطلوبات إيجارية

 2,616 - 2,616  3,440 -  3,440 مطلوب إلى طرف ذي عالقة

 30,622 - 30,622  30,392 -  30,392 التزامات منافع الموظفين

 43,315 43,315 -  44,741  44,741 - الزكاة وضريبة الدخل
مطلوب إلى المساهمين/ 

 86,815 - 86,815  100,945 -  100,945 عمليات التأمين
  إيرادات مستحقة دائنة
 4,450 4,450 -  5,724  5,724 - يالسعود لمؤسسة النقد العربي

 1,807,327 49,754 1,757,573 2,144,691 52,224  2,092,467 مجموع المطلوبات

       

       حقوق الملكية

 500,000 500,000 - 500,000 500,000 - رأس المال

 49,298 49,298 - 70,325 70,325 - احتياطي نظامي

 1,489 1,489 - 1,943 1,943 - احتياطي حصة األداء

 139,083 139,083 - 223,190 223,190 - أرباح مبقاة
احتياطي القيمة العادلة 

 19,942 6,382 13,560 32,246 12,529 19,717 لالستثمارات

 709,812 696,252 13,560 827,704 807,987 19,717 مجموع حقوق الملكية

مجموع المطلوبات وحقوق 
 2,517,139 746,006 1,771,133 2,972,395 860,211 2,112,184 الملكية

       
 

  



 شركة أكسا للتأمين التعاوني
 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول المعلومات المالية األولية الموجزة
 2020سبتمبر  30لفترتي الثالثة أشهر والتسعة أشهر المنتهيتين في 

 )جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(
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 )تتمة( معلومات إضافية 20
 

 مراجعة(سبتمبر )غير  30قائمة الدخل األولية الموجزة لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 
 

 2020 2019 

 

 عمليات 
 التأمين

عمليات 
 المجموع المساهمين

 عمليات 
 التأمين

 عمليات 
 المجموع المساهمين

       إيرادات
       إجمالي األقساط المكتتبة

 378,153 - 378,153   384,097 -   384,097 مباشرة -
 400 - 400   5,557 -   5,557 إعادة التأمين -

 389,654 -  389,654 378,553 - 378,553 

       أقساط إعادة تأمين مسندة:
(40,643)  أجنبية -   -  (40,643)   (29,119 )  - (29,119 )  
(1,564)  محلية -   -  (1,564)   (1,601 )  - (1,601 )  

  (42,207)   -  (42,207)   (30,720 )  - (30,720 )  

 347,833 - 347,833 347,447 -   347,447 صافي األقساط المكتتبة
التغيرات في األقساط غير 

(33,901)  المكتسبة   - (33,901 )   (43,910 )  -  (43,910 )  
التغيرات في حصة معيدي 

 التأمين من أقساط تأمين غير
 5,970  -   5,970 مكتسبة

            
7,285  -  7,285  

 311,208 - 311,208 319,516 - 319,516 صافي األقساط المكتسبة
  2,936  -  2,936 3,967   -   3,967  عموالت إعادة التأمين

  314,144  -  314,144 323,483 - 323,483 مجموع اإليرادات
       
 )تتمة( 



 التعاونيشركة أكسا للتأمين 
 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول المعلومات المالية األولية الموجزة
 2020سبتمبر  30لفترتي الثالثة أشهر والتسعة أشهر المنتهيتين في 

 )جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(
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 )تتمة( معلومات إضافية 20
 

 )تتمة( سبتمبر )غير مراجعة( 30المنتهية في لفترة الثالثة أشهر  قائمة الدخل األولية الموجزة
 

 2020 2019 

 

 عمليات 
 التأمين

عمليات 
 المجموع المساهمين

 عمليات 
 التأمين

 عمليات 
 المجموع المساهمين

 
       تكاليف ومصاريف االكتتاب
  226,964  -  226,964  209,015 -   209,015  إجمالي المطالبات المدفوعة

التأمين من حصة معيدي 
(8,015)   المطالبات المدفوعة  - (8,015 )   (4,188 )  -  (4,188 )  

صافي المطالبات والمنافع 
  222,776  -  222,776    201,000 -   201,000  األخرى المدفوعة

( 14,006)  21,633 - 21,633  القائمة المطالبات في التغيرات  -  (14,006 )  
 معيدي حصة في التغيرات
(3,290)  القائمة المطالبات من التأمين   -  (3,290)    8,299  -  8,299  

 متكبدة مطالبات في التغيرات
 واحتياطيات عنها مبلغ وغير
( 4,807) أخرى  - (4,807 )   25,452  -  25,452  

التغيرات في حصة معيدي 
التأمين من المطالبات المتكبدة 

عنها واحتياطيات  غير المبلغ
(3,616) أخرى   - (3,616)    (4,235 )  -  (4,235 )  

صافي المطالبات والمنافع 
 238,286 - 238,286 210,920 -   210,920 األخرى المتكبدة

 22,662 - 22,662 27,560 -   27,560 تكاليف اقتناء وثائق التأمين

مجموع تكاليف ومصاريف 
 260,948 - 260,948   238,480 -   238,480 االكتتاب

 53,196 - 53,196   85,003 -   85,003 صافي دخل االكتتاب

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 شركة أكسا للتأمين التعاوني
 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول المعلومات المالية األولية الموجزة
 2020سبتمبر  30لفترتي الثالثة أشهر والتسعة أشهر المنتهيتين في 

 )جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(
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 )تتمة( معلومات إضافية 20
 

 )تتمة( سبتمبر )غير مراجعة( 30المنتهية في لفترة الثالثة أشهر  قائمة الدخل األولية الموجزة
 

 2020 2019 

 

 عمليات 
 التأمين

عمليات 
 المجموع المساهمين

 عمليات 
 التأمين

 عمليات 
 المجموع المساهمين

       

       )مصاريف( إيرادات تشغيلية أخرى
( 39,400)  مصاريف عمومية وإدارية   (517 )   (39,917 )   (42,124 )   (409 )   (42,533 )  

  13,915   4,683   9,232   15,934  7,823  8,111 بالصافي –إيرادات أخرى 
مجموع )المصاريف( اإليرادات 

 بالصافي -التشغيلية األخرى 
                 

(31,289 )  
                   

 7,306   
                

(23,983 )   (32,892 )   4,274   (28,618 )  

       
مجموع الدخل قبل فائض التوزيع 

  24,578   4,274   20,304  61,020 7,306 53,714 والزكاة وضريبة الدخل

       

(4,250) - مصروف الزكاة   (4,250)   -  (3,409 )   (3,409 )  

(4,232) - مصروف ضريبة الدخل   (4,232)   -  (1,829 )   (1,829 )  

( 1,176) 53,714 مجموع الدخل )الخسارة( للفترة  52,538  20,304  (964 )  19,340 

       
الفائض المحّول إلى عمليات 

( 48,344) المساهمين  48,344 - (18,275 )  18,275 - 

       
مجموع الدخل للفترة بعد تحويل 

 19,340  17,311   2,029  52,538 47,168 5,370 فائض عمليات التأمين

       
)معروضة باللاير ربحية السهم 

       السعودي للسهم(

 0.35 - - 0.94 - - ربحية السهم األساسية

 0.35 - - 0.94 - - ربحية السهم المخفضة

 



 شركة أكسا للتأمين التعاوني
 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول المعلومات المالية األولية الموجزة
 2020سبتمبر  30لفترتي الثالثة أشهر والتسعة أشهر المنتهيتين في 

 )جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(
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 )تتمة( معلومات إضافية 20
 

  سبتمبر )غير مراجعة( 30لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  قائمة الدخل الشامل األولية الموجزة
 

 2020 2019 

 

 عمليات 
 التأمين

 عمليات 
 المجموع المساهمين

 عمليات 
 التأمين

عمليات 
 المجموع المساهمين

       
مجموع الدخل للفترة بعد تحويل 

  19,340  17,311  2,029 52,538 47,168 5,370 فائض عمليات التأمين

       

       الدخل الشامل اآلخر:
بنود سيعاد تصنيفها لقائمة الدخل 

األولية الموجزة في الفترات 
       الالحقة

صافي التغير في القيمة العادلة 
 5,351 2,077 3,274 13,698 9,743 3,955 لالستثمارات المتاحة للبيع

 24,691 19,388 5,303 66,236 56,911 9,325 مجموع الدخل الشامل للفترة

 



 التعاونيشركة أكسا للتأمين 
 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول المعلومات المالية األولية الموجزة
 2020سبتمبر  30لفترتي الثالثة أشهر والتسعة أشهر المنتهيتين في 

 )جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(
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 )تتمة( معلومات إضافية 20
 

 سبتمبر )غير مراجعة( 30لفترة التسعة أشهر المنتهية في  قائمة الدخل األولية الموجزة
 

 2020 2019 

 

 عمليات 
 التأمين

 عمليات 
 المجموع المساهمين

 عمليات 
 التأمين

عمليات 
 المجموع المساهمين

       إيرادات
       إجمالي األقساط المكتتبة

 1,170,505 - 1,170,505  1,192,951  -   1,192,951 مباشرة -

 2,967 - 2,967 8,481  -  8,481 إعادة التأمين -

 1,201,432  -   1,201,432 1,173,472 - 1,173,472 

أقساط إعادة تأمين 
       مسندة

(109,592) أجنبية -    -  (109,592)    )74,617( -  )74,617( 

( 4,596) محلية -   -  (4,596 )   )2,574( -  )2,574( 

  (114,188 )   -  (114,188 )   )77,191( -  )77,191( 

  1,096,281 -  1,096,281 1,087,244  -    1,087,244 صافي األقساط المكتتبة
التغيرات في األقساط 

(160,216) غير المكتسبة    -  (160,216)   (170,395 )  -  )170,395( 
التغيرات في حصة 

التأمين من معيدي 
أقساط تأمين غير 

 7,542 - 7,542 16,814  -  16,814 مكتسبة

صافي األقساط 
 943,842  -  943,842 المكتسبة

                 
          

933,428  - 933,428  

  10,027 -  10,027 10,049  -  10,049  عموالت إعادة التأمين

  943,455 -  943,455 953,891  -  953,891 مجموع اإليرادات

 )تتمة( 



 التعاونيشركة أكسا للتأمين 
 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول المعلومات المالية األولية الموجزة
 2020سبتمبر  30لفترتي الثالثة أشهر والتسعة أشهر المنتهيتين في 

 )جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(
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 )تتمة( معلومات إضافية 20
 

 )تتمة( سبتمبر )غير مراجعة( 30المنتهية في لفترة التسعة أشهر  قائمة الدخل األولية الموجزة
 

 

)تتمة(           

 2020 2019 

 
 عمليات 
 التأمين

عمليات 
 المجموع المساهمين

 عمليات 
 التأمين

عمليات 
 المجموع المساهمين

       

       تكاليف ومصاريف االكتتاب

  661,029 -  661,029   562,232  -    562,232  إجمالي المطالبات المدفوعة
حصة معيدي التأمين من 

( 16,941)   المطالبات المدفوعة   -    (16,941 )  (19,437 )  -  )19,437( 
صافي المطالبات 

والمنافع األخرى 
  641,592 -  641,592 545,291  -  545,291  المدفوعة

 المطالبات في التغيرات
47972, القائمة   -  ,47972  (21,537 )  -  )21,537( 

 معيدي حصة في التغيرات
 المطالبات من التأمين
 15,662 - 15,662 1,312  -  1,312 القائمة

 متكبدة مطالبات في التغيرات
 عنها مبلغ وغير

  72,590 -  72,590 97,915  -  97,915 أخرى واحتياطيات
التغيرات في حصة معيدي 

التأمين من المطالبات 
عنها  غير المبلغالمتكبدة 

( 11,657)  واحتياطيات أخرى   -   (11,657 )  (4,304 )  -  )4,304( 

صافي المطالبات 
والمنافع األخرى 

  704,003 -  704,003 660,340  -  660,340 المتكبدة

  67,102 -  67,102   78,373  -    78,373 تكاليف اقتناء وثائق التأمين
مجموع تكاليف ومصاريف 

  771,105 -  771,105   738,713  -   738,713 االكتتاب

       

  172,350 -  172,350 215,178   - 215,178   صافي دخل االكتتاب

       



 التعاونيشركة أكسا للتأمين 
 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول المعلومات المالية األولية الموجزة
 2020سبتمبر  30لفترتي الثالثة أشهر والتسعة أشهر المنتهيتين في 

 )جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(
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 )تتمة( معلومات إضافية 20
 

 )تتمة( سبتمبر )غير مراجعة( 30لفترة التسعة أشهر المنتهية في  قائمة الدخل األولية الموجزة
 

 2020 2019 

 

 عمليات 
 التأمين

عمليات 
 المجموع المساهمين

 عمليات 
 التأمين

 عمليات 
 المجموع المساهمين

)مصاريف( إيرادات 
       تشغيلية أخرى

( 120,650)  مصاريف عمومية وإدارية   (1,264 )   (121,914 )  (125,143 )  (1,259 )  (126,402 )  

  41,330  14,288  27,042  45,080  15,714  29,366 بالصافي -إيرادات أخرى 
المصاريف مجموع 

التشغيلية األخرى، 
( 91,284) بالصافي  14,450  (76,834 )  (98,101 )  13,029  (85,072 )  

       
مجموع الدخل قبل فائض 

التوزيع والزكاة 
 87,278  13,029 74,249  138,344  14,450  123,894 وضريبة الدخل

       

( 11,210)  -  مصروف الزكاة  (11,210 )  -  (9,545 )   (9,545 )  

( 9,611)  -  مصروف ضريبة الدخل  (9,611 )  -  (6,490 )   (6,490 )  

مجموع الدخل )الخسارة( 
(6,371)   123,894 للفترة    117,523  74,249 (3,006 )  71,243 

          
الفائض المحّول إلى 
( 111,505) عمليات المساهمين  111,505   -  (66,824 )  66,824 - 

       
الدخل للفترة بعد مجموع 

تحويل فائض عمليات 
 71,243 63,818 7,425  117,523   105,134   12,389  التأمين

            
ربحية السهم )معروضة 
             باللاير السعودي للسهم(

 1.28 - - 2,10  -   -  ربحية السهم األساسية

 1.28 - - 2,10  -   -  ربحية السهم المخفضة

       
  



 شركة أكسا للتأمين التعاوني
 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول المعلومات المالية األولية الموجزة
 2020سبتمبر  30لفترتي الثالثة أشهر والتسعة أشهر المنتهيتين في 

 )جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(
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 )تتمة( معلومات إضافية 20
 

 سبتمبر )غير مراجعة( 30لفترة التسعة أشهر المنتهية في  قائمة الدخل الشامل األولية الموجزة
 

 2020 2019 

 

 عمليات 
 التأمين

 عمليات 
 المجموع المساهمين

 عمليات 
 التأمين

 عمليات
 المجموع المساهمين

       
تحويل مجموع الدخل للفترة بعد 

 71,243 63,818 7,425  117,523   105,134   12,389  فائض عمليات التأمين

       

       الدخل الشامل اآلخر:

       
بنود سيعاد تصنيفها لقائمة الدخل 

األولية الموجزة في الفترات 
       الالحقة

صافي التغير في القيمة العادلة 
  29,422  10,226  19,196 12,304  6,147  6,157  لالستثمارات المتاحة للبيع

 100,665 74,044  26,621  129,827   111,281   18,546  مجموع الدخل الشامل للفترة

 



 التعاونيشركة أكسا للتأمين 
 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول المعلومات المالية األولية الموجزة
 2020سبتمبر  30لفترتي الثالثة أشهر والتسعة أشهر المنتهيتين في 

 )جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(
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 )تتمة( معلومات إضافية 20
 

 ( مراجعة غير) سبتمبر  30 في المنتهية أشهر  التسعة لفترة  الموجزة األولية  النقدية  التدفقات قائمة
 

 2020 2019 

 
 عمليات 
 التأمين

عمليات 
 المجموع المساهمين

 عمليات 
 التأمين

عمليات 
 المجموع المساهمين

التدفقات النقدية من األنشطة 
       التشغيلية

مجموع الدخل قبل فائض التوزيع 
 87,278 13,029 74,249 138,344 14,450 123,894 والزكاة وضريبة الدخل

       
       تعديالت لبنود غير نقدية:

 2,827 - 2,827 4,434 - 4,434 استهالك ممتلكات ومعدات
 - - - 2,221 - 2,221 حق االستخدام أصلاستهالك 

 4,408 - 4,408 4,390 - 4,390 إطفاء موجودات غير ملموسة
 - - - 557 - 557 فائدة على التزام إيجار

 254 - 254 1,914 - 1,914  مشكوك في تحصيلهامخصص ديون 
زيادة الخصم على استثمارات متاحة 

( 881)  للبيع  (184 )  (1,065 )  (873 )  (145 )  (1,018 )  
إطفاء العالوة من استثمارات متاحة 

 158 41 117 339 85 254 للبيع
إطفاء العالوة على االستثمارات 

 11 - 11 8 - 8 المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق
خسارة انخفاض قيمة استثمارات 

 - - - 511 511 - متاحة للبيع
 610 610 - 1,028 1,028 - احتياطي حصة األداء

       
التغيرات في الموجودات والمطلوبات 

       التشغيلية:
 -أقساط وأرصدة إعادة تأمين مدينة 

( 143,008) بالصافي  - (143,008 ) (119,179 ) - (119,179 )  
حصة معيدي التأمين من األقساط 

( 16,814)  غير المكتسبة  - (16,814 )  (7,542 )  - (7,542 )  
حصة معيدي التأمين من المطالبات 

 15,662 - 15,662 1,312 - 1,312 القائمة
حصة معيدي التأمين من المطالبات 

عنها  غير المبلغالمتكبدة 
( 11,657) واحتياطيات أخرى  - (11,657 )   (4,304 )  - (4,304 )  

( 13,141) تكاليف اقتناء وثائق تأمين مؤجلة  - (13,141 )  (11,278 )  - (11,278 )  
 

 )تتمة(                        
  



 شركة أكسا للتأمين التعاوني
 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول المعلومات المالية األولية الموجزة
 2020سبتمبر  30لفترتي الثالثة أشهر والتسعة أشهر المنتهيتين في 

 )جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(
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 )تتمة( سبتمبر )غير مراجعة(  30التسعة أشهر المنتهية في  لفترة  الموجزة األولية النقدية  التدفقات قائمة
 

 2020 2019 

 
 عمليات 
 التأمين

عمليات 
 المجموع المساهمين

 عمليات 
 التأمين

عمليات 
 المجموع المساهمين

       
مصاريف مدفوعة مقدماً وموجودات 

( 7,072) - )7,072(  أخرى  (2,022 )  706 (1,316 )  

( 1,274) - وديعة نظاميةإيرادات مستحقة من   (1,274 )  - (1,027 )  (1,027 )  

( 230) 11,855 مستحقات ومطلوبات أخرى  11,625 16,189 (317 )  15,872 

( 5,876) - )5,876(  فائض توزيع مدفوع  (1,737 )  - (1,737 )  

( 3,455) 17,202 - 17,202 أرصدة معيدي تأمين دائنة  - (3,455 )  

( 603) - )603(  أقساط مدفوعة مقدماً   (6,053 )  - (6,053 )  

 170,395 - 170,395 160,216 - 160,216 أقساط غير مكتسبة

 384 - 384 2,218 - 2,218 عمولة إعادة تأمين غير مكتسبة

479,27 - 27,479 قائمة مطالبات  (21,537 )  - (21,537 )  
 عنها المبلغ غير المتكبدة المطالبات

915,97 - 97,915 أخرى واحتياطيات  72,590 - 72,590 

 1,503 - 1,503 824 - 824 مطلوب إلى طرف ذي عالقة

( 230) - )230(  التزامات منافع الموظفين  1,324 - 1,324 

( 19,394) - زكاة وضريبة دخل مدفوعة  (19,394 )  - (9,089 )  (9,089 )  
إيرادات مستحقة لمؤسسة النقد 

 1,027 1,027 - 1,274 1,274 - العربي السعودي

( 50,834) - 97,374 )97,374(  مطلوب من عمليات المساهمين  50,834 - 

 160,037 93,640 253,677 131,099 55,669 186,768 

( 557) - )557(  فائدة مدفوعة  - - - 

صافي النقد الناتج من األنشطة 
 186,768 55,669 131,099 253,120 93,640 159,480 التشغيلية
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 سبتمبر )غير مراجعة( )تتمة(  30لفترة التسعة أشهر المنتهية في   قائمة التدفقات النقدية األولية الموجزة
 

 2020 2019 

 
 عمليات 
 التأمين

عمليات 
 المجموع المساهمين

 عمليات 
 التأمين

 عمليات 
 المجموع المساهمين

التدفقات النقدية من األنشطة 
        االستثمارية

(,339305) إيداعات في ودائع قصيرة األجل    (138,744)    (444,083 )  (391,236 )  (123,456)   (514,692)   
  اتمتحصالت من استبعاد

 770,044 273,663 496,381  581,409   154,654   426,755 ودائع قصيرة األجل  

( 166,768) استثماراتشراء   (38,883 )   (205,651)   (87,333)   (16,189)   (103,522)   
متحصالت من استبعاد 

  100,631  43,580  57,051  56,743  22,837 33,906 استثمارات

( 30,000) - - - إيداع في ودائع طويلة األجل  (25,000)   (55,000)   
متحصالت من استبعاد ودائع 

  -  - -  20,000   20,000   -  طويلة األجل

(15,843)   شراء ممتلكات ومعدات    -   (15,843)   (1,836)   - (1,836)   

(887)   شراء موجودات غير ملموسة    -   (887)   (153 )  - (153 )  

صافي النقد )المستخدم في( 
(28,176)  الناتج من األنشطة االستثمارية    19,864   (8,312)   42,874  152,598  195,472 

       
التدفقات النقدية من األنشطة 

             التمويلية
العناصر الرئيسية لمدفوعات 

( 2,626) اإليجار   -  (2,626 )  (3,183 )  - (3,183 )  

(574)   -  تسويات -احتياطي حصة األداء    (574)   - (696 )  (696 )  

صافي النقد المستخدم في 
( 2,626) التمويليةاألنشطة    (574)   (2003, )  (3,183 )  (696 )  (3,879 )  

       
صافي الزيادة في النقد وما 

  378,361  207,571  170,790  241,608   112,930  128,678  يماثله

  46,064 -  46,064  234,840   25,810   209,030  نقد وما يماثله في بداية الفترة

  424,425  207,571  216,854  476,448  138,740  337,708 نهاية الفترةنقد وما يماثله في 

       

       غير نقدية: اضافيةمعلومات 
التغيرات في القيمة العادلة 
  29,422  10,226  19,196 12,304  6,147   6,157  لالستثمارات المتاحة للبيع
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