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تقرير مجلس اإلدارة
للسنة المالية المنتهية
في  13ديسمبر 6132
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on the

Eye

يسر مجلس إدارة الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني أن يقدم التقريرر السرن ا الريا ي اري النترا
المالية للشركة و إنجازاتها .مرفقًا معها الق ا م الماليرة المدققرة مرن مراععري الاسرا ا
و كي ي إم عي الف زان والسدحان ) مبينًا فيها اإليضاحا
ويتضمن التقرير أهم التا را

و النتا

البسرام والنمرر

المالية للسنة المنتهية فري  13ديسرمبر 6132م.

المالية  ,و األنشاة التنفييية و اإلفصرا حسر

اللر ا

و األنممرة

الصادرة من هيئة الس ق المالية المادة رقم  ) 31من ق اعرد التسرجيل واردرا والمرادة  )9مرن ر ارة
ح كمة الشركا

المعم ل ها في المملكة العر ية السع دية.

 .3مقدمة عن الشركة:
تأسست الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني الخليجية العامرة ) كشرركة مسراهمة سرع دية م عر
قرار وزارة التجرارة والصرناعة رقرم /36ق ,وتراري  31ماررم 3313هرر الم اف
م ع

السجل التجارا رقم  3111392261وتراري  9صرفر 3313هرر الم افر

 1ينراير 6131م) وسرجلت
 62ينراير 6131م) والمجردد

تاري 3312/3/39هر.
تم الترخيص للشركة لمزاولة أعمال التأمين في المملكة العر ية السع دية وفر
م ع

المرس م الملكي الكريم رقم م 52/تاري  2ذا الاجة 3369هر الم اف

مجلس ال زراء رقم  122تاري  1ذا الاجة 3369هر الم اف

أنممرة الترأمين التعراوني
 1ديسمبر 6115م) وقرار

 3ديسرمبر 6115م) .حصرلت الشرركة علرى

ترخيص مزاولة أعمال التأمين في المملكة العر ية السع دية من مؤسسة النقد العر ري السرع دا سراما)
تاري  61ر يع األول 3313هر الم اف

 2مارس 6131م) .وعدد الترخيص تاري 3311/1/39هر ولمدة ثالث

سن ا .كما حصلت الشركة على تجديد التأهيل تجديد التأهيل السن ا) من األمانة العامة لمجلس الضمان
الصاي التعاوني تاري 3312/33/31هر الم اف

6132/9/13م.

تهدف الخليجية العامة إلى مزاولة أعمال التأمين والخدما
م ع

المتعلقة ها التي تتضمن أعمال إعرادة الترأمين

نمام الشركة ووفقًا للق انين واألنممة المعمر ل هرا فري المملكرة العر يرة السرع دية  .والشرركة

ممل كة نسبة  %11مرن قبرل مسراهمين سرع ديين و  %11مرن قبرل كرركا

خليجيرة ممل كرة مرن قبرل

مساهمين سع ديين و نسبة  %31إكتتاب عام  .وتم إدرا الشركة في س ق األوراق المالية فري المملكرة
العر ية السع دية تداول).
أ رمت الخليجية العامة إتفاقية مع الشرركة السرع دية العامرة للترأمين التعراوني كرركة مسراهمة ارينيرة
مقفلة) وكركة الخلي التعاوني للترأمين الماردودة كرركة مسراهمة ارينيرة مقفلرة) والتري م عبهرا ترم
الم افقة على مبلغ الشهرة

اقع  )12,62ملي ن ريال سع دا  ،وتم تا يل كرال المافمترين فري  39مراي

6136م عد الاص ل على م افقة مؤسسة النقد العر ي السع دا.
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يبلغ عدد أسهم الخليجية العامة)  61.111.111سهم عشرون ملي ن سهم ) وذلر

قيمرة أسرمية  31ريرال

للسهم ال احد وتم طر  5.111.111سهم ثمانية ماليين سهم ) في س ق األسهم السع دا و الترالي يبلرغ
رأسمال الخليجية العامة)  611.111.111ريال سع دا مئتا ملي ن ريال سع دا ) مدف عة الكامل.
الخليجية العامة) الر يسية:

 .6نشاطا

نشاط الخليجية العامة) الر يسي يتمثل في ما نصت عليه المادة الثالثة من النمام األساسي للشرركة وفقرًا
ألحكام نمام مراقبة التأمين التعاوني ور اته التنفييية واألنممرة والق اعرد السرارية فري المملكرة العر يرة
السع دية مزاولة أعمال التأمين التعاوني العام أن اعره المختلفرة وعلرى سربيل المثرال ر الاصرر الترأمين
الهندسي وتأمين المركبا
من منتجا

وتأمين الاري

والممتلكا

والتأمين البارا والتأمين الصاي التعراوني وغيرهرا

التأمين األخرى.

ساهمت أنشاة التأمين المختلفة الشركة في تاقي
 13ديسمبر 6132م السنة المالية 36كهرًا) حس
البيان ألف ريال سع دا )

إيرادا

لر الخليجية العامة) خالل السنة المنتهية فري

الجدول اآلتي -:

إعمالي األقساط المكتتبة
األقساط المعاد تأمينها

التأمين الصاي
13,391

التأمين العام
661,226

المجم ع
622,326

)32,939

)312,113

)366,291

صافي األقساط المكتتبة

33,213

331,593

316,326

الت يير في األقساط الماتجزة

2,191

5,665

33,135

صافي األقساط المستاقة

61,223

362,339

332,151

إعادة التأمين

-

62.152

62,152

المدف عة

11.323

323.231

393.211

)62.151

)22.912

)96.122

31.153

55.215

99.166

)3.122

)31.313

)33.351

9.165

12.311

53.512

133

66.135

61.369

-

)6.539

)6.539

31.666

21.599

25.363

319
)2.119
3.633

9.232
)32.313
66.162

9.962
)23.151
62.622

إيرادا

عم ر

إعمالي الماالبا

حصة معيدا التأمين من الماالبا
صافي الماالبا

المدف عة

الت يير في الماالبا
صافي الماالبا

المدف عة

ال ير مدف عة صافي

المتكبدة

احتياطي خسارة أقساط
صافي نتا
إيرادا

اركتتاب

أخرى

المصاريف التش يلية و اإلدارية
عجز) فا ض عمليا

التأمين
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,42,6 %61

224,22 %4,

 .1قرارا


الخليجية العامة) المهمة وت قعاتها المستقبلية والمخاطر التي قد ت اعهها-:

قرارا

الخليجية العامة) المهمة التي حدثت خالل عام 6132م:

 -3أعلنت الخليجيرة العامرة عرن دعر ة مجلرس اإلدارة السرادة المسراهمين لاضر ر إعتمراع
الجمعية العامة العادية و المنعقد تراري 3311/13/15هرر الم افر 6132/13/35م .إلعرادة
إنتخاب أعضاء مجلس اإلدارة.
 -6أعلنت الخليجيرة العامرة تراري 3311/13/19هرر الم افر 6132/13/39م عرن عردم أنعقراد
أعتماع الجمعية العامة العادية واليا كان تاري 3311 /13/15هرر الم افر 6132/13/35م
وذل نمرًا لعردم إكتمرال النصراب القران ني ،وعليره فقرد تقررر تأعيرل الجمعيرة والردع ة
إلعتماع ثاني .
 -1أعلنت الخليجية العامة تاري  3311/13/35الم اف 6132/13/65م عن دع ة مجلس إدارة
الخليجية العامة السادة المساهمين لاض ر أعتماع الجمعية العامة العادية المررة الثانيرة)
اليا عقد تاري 3311/12/15هر الم اف

6132/16/31م.

 -3أعلنت الخليجية العامة تاري 3311/12/19هرر الم افر 6132/6/35م عرن م افقرة السرادة
المساهمين تراري 3311/12/15هرر الم افر 6132/16/31م علرى نترا أعتمراع الجمعيرة
العامة العادية والتي عقد تاري 3311/12/15هر الم اف 6132/16/31م وهي كاآلتي-:
أور ً  :أعادة أنتخاب أعضاء مجلس األدارة ولمدة ثالث سن ا وهم -:
 .3عمال ن عبدهللا الد اغ  -ر يس مجلس األدارة
 .6سع د ن عبدالعزيز السليمان نا ر يس مجلس األدارة
 .1مامد ن فاروق تمر
 .3مامد علي إخ ان
 .2ماعد ن ضياءالدين كريم
 .2مامد حسني عزيل
 .1سامي ن فؤاد اراوا
 .5طاهر ن مامد عقيل
 .9مامد زاهر ن صال الدين المنجد
 .31ع د ن م سى الالبي
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ثانيًا  :إعازة األعمال التي قام ها مجلس اإلدارة من تاري إنتهاء دورتهم حتى تاري إنعقاد الجمعية.
ثالثًا  :إختيار أعضاء لجنة المراععة ومدة عض يتهم وأسل ب عمل اللجنة حس
الرا عة عشر من ر اة ح كمة الشركا وهم -:
أ -ماعد ضياء الدين فضل كريم ر يس اللجنة )
ب -عاصم دانش عض لجنة المراععة
 -مامد داغستاني عض لجنة المراععة

الفقررة ب) مرن المرادة

را عا ً :إختيار أعضاء لجنة التركياا والمكافأ ومدة عض يتهم وأسل ب عمل اللجنة حس
من المادة الخامسة عشر من ر اة ح كمة الشركا وهم -:
أ -عمال ن عبدهللا الد اغ ر يس لجنة التركياا والمكافأ )
ب -مامد زاهر المنجد عض لجنة التركياا والمكافأ
 مامد ن فاروق تمر عض لجنة التركياا والمكافأث -إيهاب ن ي سف لنجاوا عض لجنة التركياا والمكافأ

الفقرة ب)

 -2أعلنت الخليجية العامة تاري 3311/13/63هرر الم افر 6132/13/13م عرن أسرتالمها ير م
تاري 3311/13/35هر الم اف 6132/13/65م خااب مؤسسة النقد العر ي رقم خص ص
إيقرراف صررالحية إصرردار أو تجديررد وثررا تررأمين المركبررا وذلر إعتبررارًا مررن ير م األحررد
3311/3/63هر الم اف  6132/13/13م وذل سب حص ل مخالفرا لننممرة والتعليمرا
الخاصة إصدار ت ايا تأمينية للمركبا .
 -2أعلنت الخليجية العامة تراري 3311/12/33هرر الم افر 6132/16/61م عرن أسرتالمها ير م
تاري 3311/12/31هر الم اف 6132/16/66م خااب مؤسسة النقد العر ي السع دا رقم
 113111122326المؤرخ تاري 3311/12/31هر الم اف 6132/16/66م والمتضرمن السرما
للشركة قب ل مكتتبين عردد فري ترأمين المركبرا و الترالي إصردار وتجديرد وثرا ترأمين
المركبا

اعتبارًا من ي م اإلثنين 3311/12/31هر الم اف

 6132/16/66م.

 -1أعلنت الخليجية العامرة تراري 3311/11/11هرر والم افر 6132/13/33م أن عضر مجلرس
األدارة األستاذ سامي فؤاد اراوا مستقل) قد تقدم إستقالته مرن منصربه الرى مجلرس
األدارة تاري 6132/13/33م وقد تم قب ل ارستقالة تراري 6132/13/33م علرى أن تسررا
األستقالة إعتبارًا من تاري 6132/13/33م و أن سب ارستقالة كان ناءً على طلبه.
 -5أعلنت الخليجيرة العامرة تراري 3311/11/33هرر الم افر 6132/13/63م أن عضر مجلرس
األدارة األستاذ مامد علي حسن إخر ان مسرتقل) قرد تقردم إسرتقالته مرن منصربه إلرى
مجلس األدارة تاري 6132/13/63م وقد تم قب ل األستقالة تراري 6132/13/63م علرى أن
تسرا األستقالة أعتبارًا من تاري 6132/13/63م و أن سب ارستقالة كان ناءً على طلبه.
 -9أعلنت الخليجية العامة تاري 3311/11/63هر الم اف 6132/13/65م عن عدم تجديد أتفاقية
التأمين الابي مع مجم عة كركا الجفرالي والتري تنتهري تراري  6132/13/11م  ،وتقردر
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األقساط السن ية لإلتفاقية ا الي  33ملي ن ريال سع دا  ،ما يعرادل حر الي  %33مرن
إعمالي أقساط التأمين المكتتبة للعام 6132م ،وكان مت قع أن يكر ن لهرا أثررًا ماليرًا سرلبيًا
على األداء المالي للشركة لعام  6132م.
 -31أعلنررت الخليجيررة العامررة ترراري  3311/15/31هررر الم افر 6132/12/31م اسررتالمها ترراري
 3311/5/19هر خااب مؤسسرة النقرد العر ري السرع دا رقرم  113111155313المتضرمن
م افقررة المؤسسررة علررى تعيررين األسررتاذ إيهرراب ررن ي سررف لنجرراوا عضر مجلررس إدارة
مستقل) على أن تك ن عض يته مرتباة عض ية مجلس اإلدارة الاالية .وسر ف يعرر
هيا التعيين على أول اعتماع للجمعية العامة إلقراره.
 -33أعلنت الخليجية العامة تراري 3311/19/11هرر الم افر 6132/12/15م عرن دعر ة مجلرس
إدارة الشررركة الخليجيررة العامررة للتررامين التعرراوني السررادة المسرراهمين لاض ر ر أعتمرراع
الجمعية العم مية العادية السادسة .تاريرر 3311/19/32هر الم اف 6132/12/61م.
 -36أعلنت الخليجية العامرة تراري 3311/19/32هرر الم افر 6132/12/63م عرن عردم إنعقراد
أعتماع الجمعية العامة العادية واليا كان تاري 6132/12/61م وذل نمررًا لعردم إكتمرال
النصاب القان ني ،وعليه فقد تقرر تأعيل الجمعية والدع ة رعتماع ثاني.
 -31أعلنت الخليجية العامة تراري 3311/31/39هرر الم افر 6132/11/63م عرن دعر ة مجلرس
إدارة الشررركة الخليجيررة العامررة للتررامين التعرراوني السررادة المسرراهمين لاض ر ر أعتمرراع
الجمعية العم مية العادية السادسرة اإلعتمراع الثراني) تاريررر 3311/33/12هرر الم افر
6132/15/15م.
 -33أعلنت الخليجية العامرة تراري 3311/33/12هرر الم افر 6132/15/19م عرن نترا أعتمراع
الجمعية العامة العادية اإلعتماع الثاني) وهي -:
أور ً :الم افقة على ما ورد في تقرير مجلس اإلدارة عن الفترة المنتهية في 6132/36/13م.
ثانيًا :الم افقة على الق ا م المالية للعام المالي المنتهي في 6132/36/13م.
ثالثًا :الم افقة على تقرير مراق

الاسا ا

عن العام المالي 6132/36/13م.

را عًا :الم افقة على تعيين مراقبي الاسا ا من ين المركاين من قبل لجنرة المراععرة
كي ي ام عي الف زان والسدحان  ،و البسام والنمر المااسرب ن المتارالف ن) لمراععرة
الق ا م المالية للعام المالي 6132م والبيانا

المالية الر ع سن ية وتاديد أتعا هما.

خامسًا :الم افقة على تركري األسرتاذ /إيهراب رن ي سرف لنجراوا عضر مجلرس اإلدارة
مستقل) لعض ية مجلس اإلدارة حتى نهاية الدورة الاالية خلفًا لعضر ية ارسرتاذ /سرامي
فؤاد اراوا واليا تقدم استقالته تاري 6132/13/33م.
سادسًا :الم افقة على األعمال والعق د التي ستتم ين الشركة و ين ر يس مجلس اإلدارة
األستاذ  /عمال ن عبد هللا الد اغ مجم عة الد اغ ) والترخيص لها لعام قادم  ،علمرًا رأن
التعامال التي حدثت في عام 6132م كانت أقساط تأمين مكتتبة  5.396ألف ريال اإلضافة
إلى العق د التي تمت ين الخليجية العامة وس يك رب التي تمتلر مجم عرة الرد اغ حصرة
من األسهم طرف ذا عالقة عض مجلس اإلدارة) مبلرغ  3.111الرف ريرال خرالل العرام
6132م.
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سا عًا :الم افقة على األعمال والعق د التي ستتم ين الشركة و ين عضر مجلرس اإلدارة
األستاذ  /سع د ن عبدالعزيز السليمان مجم عة رورك والترخيص لها لعرام قرادم  ،علمرًا
أن التعامال التي حدثت في عام 6132م كانت عبرارة عرن أقسراط ترامين مكتتبرة 6.632
ألف ريال.
ثامنًا :الم افقة على األعمال والعق د التي ستتم رين الشرركة و رين عضر مجلرس اإلدارة
األستاذ  /مامد ن فاروق تمر مجم عة تمر والترخيص لها لعام قادم  ،علمًا أن التعامال
الترري حرردثت فرري عررام 6132م كانررت عبررارة أقسرراط تررأمين مكتتبررة  31.329الررف ريررال.
الخاصرة الشرركة الخليجيرة العامرة للترأمين

تاسعًا :الم افقة على ر اة ح كمة الشرركا
التعاوني والمعدلة لعام 6132م ).
عاكرًا :الم افقة على الل ا الداخلية للجان مجلس اردارة واسل ب عمرل اللجران ودليرل
عمل لجنة المراععة.
الاررادا عشررر :إ ررراء ذمررم أعضرراء مجلررس اإلدارة عررن أعمررالهم خررالل عررام 6132م .
الثاني عشر :الم افقة على صرف مبلغ  )3.621.111ريال ملي ن وما تان وست ن ألف ريال
مكافأة ألعضاء مجلرس اإلدارة عرن العرام المرالي 6132م .وفقرًا لرنص المرادة  )31مرن
النمام األساسي للشركة.
 -32أعلنت الخليجية العامة تاري 3311/33/39هر الم اف 6132/15/66م عن إسرتالمها م افقرة
تجديد التأهيرل إعرادة التأهيرل) للشرركة لردى األمانرة العامرة لمجلرس الضرمان الصراي
التعاوني لمدة ثالث سن ا اعتبارًا من تاري 3311/33/31هر الم اف 6132/15/61م ،وذل
م ع

خاا ها رقم  /6115/1213ص) تاري 3311/33/39هر الم اف

6132/15/66م.

 -32أعلنت الخليجية العامة تاري 3315/11/11هر الم اف 6132/36/12م عرن أسرتالمها تراري
3315/11/12هر الم اف 6132/36/12م خااب مؤسسة النقد العر ي السع دا والمتضرمن
الم افقة النها يرة علرى منتجرا الترأمين التاليره ترأمين تلرف المخرزون فري المسرت دعا
المبردة  -تأمين علرى األعهرزة والمعردا ارلكترونيرة  -ترأمين كافرة األخارار للمقراولين -
تررأمين عميررع أخاررار التركيرر  -تررأمين ماررال المجرر هرا  -تررأمين عميررع مخرراطر
المج هرا  -تأمين خسا ر األر ا الناتجة عن تعال اآلر  -تأمين تعارل اآلر  -ترأمين
الشان البارا  -تأمين النقرل البررا والباررا  -ترأمين ضرد مخراطر الرزوارق واليخر
التأمين على دن ومكا ن القارع الباريرة  -ترأمين تع يضرا العراملين  -ترأمين تجهيرزا
وآليا المقاولين  -تأمين الاري  -تأمين مسئ لية مخراطر الشران والتفريرغ  -ترأمين ضرد
عميع مخاطر الممتلكا ) - (LM-7تأمين ضد عميع مخاطر الممتلكرا ) - (ABIترأمين ضرد
عميع مخاطر الممتلكا

الضرر المادا والخسارة التبعية(  -تأمين النقل البارا المفتر

-

تأمين نقل الشاحنا .
 -31أعلنت الخليجية العامة تاري 3315/11/32هر الم اف 6132/36/33م عرن أسرتالمها تراري
3315/11/33هررر الم افر 6132/36/31م خارراب مؤسسررة النقررد العر رري السررع دا رقررم
 153111165932والمتضمن الم افقة النها ية على يع منت تأمين السفر.
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الت قعا

المستقبلية:
تسعى الشركة الخليجية العامة إلى تا ير منتجاتها في سر ق الترأمين وتماكريًا مرع رييتهرا وخارة
عملها لمدة ثالث سن ا


تعتزم:

السعى إلى خفرض الخسرا ر العاليرة فري ترأمين المركبرا

والرتخلص مرن الاسرا ا

ذا

المخاطر العالية.


زيادة يع منتجا
التأمين لدى كرا





المجتمع السع دا و انتشار ثقافة التأمين.

اعتماد يع عض المنتجا
ارعراءا



التأمين شكل عرام مثرل ترأمين الممتلكرا

نتيجرة زيرادة الر عي لمفهر م

عن طري

الم قرع اإللكترونري للشرركة ممرا يسرهل الكثيرر مرن

ويعزز مكانة الشركة في الس ق التأمينية.

إستعادة أعمال مر اة نسبيا فُقد
إستقااب عمالء الشركا

سا قًا.

الص يرة والمت ساة والاص ل علرى م قرع تنافسري فري هرية

الفئة.


زيادة فروع وإنشاء نقاط يع في عدد من ماافما

المملكة .

-1أ -المخاطر الاالية:
إن الخار مالزم لنشاط كركا

التأمين شكل عام وأن الشركة تقر م رإدارة منتجرا

الترأمين مرن

خالل عملية التاديد المستمر والقياس والمراقبة ناءًا على حدود المخاطر و على ض ا ط أخرى .إن
عملية إدارة المخاطر تعتبر حرعة النسبة رستمرارية الشركة في تاقي
الشركة يك ن مسؤور ً عن حار

التعر

األر ا

و كل كخص داخل

للخارر المتعلقرة مسرؤولياته أو مسرؤولياتها .إن سياسرة

الشركة هي مراقبة مخاطر العمل من خالل عمل خاة إستراتيجية.
هيكلة إدارة المخاطر:
مجلس إدارة الشركة:
إن مجلررس إدارة الشررركة مسررؤول عررن نهرر إدارة المخرراطر و عررن الم افقررة علررى ق اعرردها
وإسترتيجياتها.
إدارة المخاطر:
هي اإلدارة المعنية إدارة المخاطر التي ت اعهها الشركة ضمن قا ليتها لم اعهرة المخراطر المارددة
مسبقًا و اإل الغ المستمر عن فاعليتها في إدارة المخاطر.
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اإلدارة العليا:
اإلداره العليا هري المسرؤوله عرن العمليرا

الي ميره لتاقير

األهرداف اإلسرتراتيجية ضرمن قا ليتهرا

للمخاطر الماددة مسبقًا.
و فيما يلي ملخص للمخاطر التي ت اعهها الشركة والاريقة التي يتم ها تقليل تل

المخاطر من قبرل

اإلدارة التنفييية :
 .3المخاطر المالية:
األداة الر يسية للشركة هي المدي نية الناكئة عن عق د التأمين ،إعادة التأمين ،النقد و النقد المعرادل
اإلستثمار من إيداعا

اإلحتياطية القان نية) ،الماالبا

المرا اة ،اإليداعا

القا مة الناتجة من إعادة

التأمين و ال سااء ،و الناتجة من حملة عق د التأمين العمالء أصااب العق د) و أص ل أخرى معينة
و دي ن.
المخاطر الر يسية الناعمة عن األدوا
ومخاطر تبادل العمال

المالية للشركة هي مخاطر الس ق ومخاطر أسعار العمر ر

األعنبية ومخاطر اإل تمان ومخاطر السي لة .يراعع مجلس اإلدارة السياسريا

الخاصة إدارة هية المخاطر و من ثم ي اف

عليها ويتم تلخيصها فيما يلي:

مخاطر الس ق:
أدى تقل

وانخفا

دور أساسري فري أسرعار الترأمين

أسعار البترول خالل السنة الماضية في لع

يع منتجاتها حيث تم عدم تجديد عض العق د للمشاريع الهندسية و التالي عدم التأمين عليهرا وعلرى
الممتلكا

وعلى التأمين الابي لم ظفي هية الشركا

مما كان له األثر السلبي في قااع التأمين .

مخاطر س ق األسهم:
تتعر

الشركة لمخاطر الس ق فيما يخص إستثماراتها .و تدار مخاطر الس ق عن طري

في الصنادي

ذا

السمعة الجيردة و التري تافر

المتا عة المستمرة للتا را

متن عرة وعرن طرير

في أس اق األسهم و السرندا  .اإلضرافة إلرى ذلر  ،فإنرة ترتم متا عرة

الع امل الر يسية التي تؤثر على حركرا
والمالي للشركا

اإلسرتثمارا

فري ماراف

اإلسرتثمار

سر ق األسرهم والسرندا

المستثمر فيها.
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متضرمنة تاليرل ارداء التشر يلي

مخاطرالعمال :
تتعر

الشركة لمخاطر أسعار العم ر

أكهر و حتى خمس سن ا

على ودا عها .تستخدم الشركه ال دا ع الماققة خالل ثالثة

على التر الي إسرتثناء ال دا رع المقيردة والتري تتالر

أن تافر

وفقرًا

ألنممة المملكة العر ية السع دية دون أن تاصل الشركة على أا عم لة .و تق م اإلدارة الاد من
مخاطر أسرعار العمر ر
العمال

لرندوا

مراقبرة الت يررا

الماليرة األخررى وذلر

فري أسرعار العمر ر

المسيارة على أدواتها المالية.

مخاطر اإل تمان:
تسعى الشركة للاد من مخاطر ا تمانها المتعلقة رالعمالء وذلر
اإل تمان ومراقبرة الماالبرا

القا مرة صر رة مسرتمرة لتقليرل تعرر

المعدومة .وتق م الشركة تقردير مخصرص إنخفرا
اإلضافة إلى المخصصا

إتبراع السياسرة الخاصرة ضربط
الشرركة لمخراطر الردي ن

معرين أو ماردد) لكرل حالرة علرى حردى.

المعينة ،حيث أن الشركة تق م عمل مافمة مخصص إضرافي ،و التري

تقدر على أساس عماعي نًاء على أعمار أقساط اليمم المدينة المستاقة .وتسعى الشركة للاد
من مخاطر ا تمانها المتعلقة راألطراف األخررى وذلر
الايبة .كما يتم إعادة التأمين مع أطراف أخرى ذا
التركيز عن طري

إتباع السياسا

من قبل مجلس اإلدارة و كيل

تصنيف ا تماني مرتفع ويرتم إسرتبعاد مخراطر

الت عهية فيما يتعل
تخضع لمراععا

عرن طرير

اإليرداع رالبن ك ذا

السرمعة

ادود األطراف األخرى الماددة كرل سرنة

منتممة .في تاري كرل تقرير،كمرا تقر م اإلدارة

تقييم اإلستاقاق ار تماني إلعادة التأمين و تاديث إستراتيجية كرراء إعرادة الترأمين والتأكرد مرن
وع د در

مناسبة لإلنخفا

.

مخاطر السي لة:
مخاطر السي لة هي المخاطر التي ت اعهها الشركة فري تر فير األمر ال الالزمرة لل فراء التعهردا
المتعلقة إلتزاماتها المالية عنرد إسرتاقاقها .ترتم مراقبرة متالبرا
التأكد من ت فر األم ال السا لة الكافية لل فاء أا إلتزاما

السري لة كرهريًا ،وتقر م اإلدارة

حال نش ها.

 .6مخاطر التأمين:
تتمثل المخاطر الر يسية التي ت اعهها الشركة في أن الماالبا
القيمة الدفترية إللتزاما
ت اف

المست يا

الفعلية والمزايا المدف عة تزيد عن

التأمين .و تتم مراقبة مخاطر التأمين إنتمرام مرن قبرل الشرركة لضرمان

مع نااقا

التردد المخاط لها أو المت قعة) .و تكتت
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الشركة شركل ر يسري

في التأمين الابي والمركبا

والممتلكا

والترأمين الهندسري والترأمين الباررا ومخراطر الار ادث

شكل عام.
تتاسن ت يرا
من المااف

المخاطر وذل

ت زيع مخاطر الخسا ر على مافمة كبرى من عق د التأمين حيث أنها

األكثر تن عًا و عرن طرير

المتعلقة ها و إستخدام ترتيبا

ارختيرار والتابير

الارير إلسرتراتيجية اإلكتتراب والتعليمرا

إعادة التأمين.

تمركز المخاطر:
تراق

الشركة تمركز مخاطر التأمين شركل ر يسري مرن خرالل درعرة النشراط .ويكمرن التمركرز

الر يسيي في تأمين المركبا  .و ما أن الشركة تعمل في المملكرة العر يرة السرع دية ،فرإن كافرة
مخاطر التأمين تم تدوينها في المملكة العر ية السع دية.
مخاطر الماالبا :
تسرتخدم الشرركة خبيرر ترأمين مسرتقل يقر م فارص دورا لنمراذ ماالبرا
الماالبا

ت قعا

الماالبا

وكيل

التأكد من أن إحتياطيا

الماالبا

الشرركة و إسرقاط

السن ية الم لقة كافية.

 .1مخاطر إعادة التأمين:
ولتقليل تعرضها لخسا ر كبيرة نتيجة إعسار إعرادة الترأمين ،تقر م الشرركة تقيريم ال ضرع المرالي
لمعيدا التأمين ومتا عة التركيز على مخاطر ار تمان التي قد تنشأ في مناط
نشراطا
والتعليما

ع رافية متشا هه أو

أو خر اص ارقتصرادية لمعيردا الترأمين .و يرتم اختيرار معيردا الترأمين وفر

الع امرل

التالية و الماددة من قبل إدارة الشركه.

و تتلخص هيه المعايير في اآلتي:
أ ( الاد األدنى لتصنيف ار تمان المقب ل من قبرل وكرار
اليا يج

التصرنيف المعتررف هرا مثرل  ) S&Pو

أن ر يقل عن .BBB

ب) سمعة كركا

إعادة تأمين معينة.

( عالقة العمل الاالية والسا قة مع معيدا التأمين.
إضافة إلى ذل  ،تق م الشركة إعراء مراععة تفصريلية للقر ة الماليرة والخبررا
واألداء التاريخي ،حيثما يقتضي الاال ،وماا قة ذل
الشركة قبل الم افقة على تبادل عمليا

مع قا مة المتالبا

إعادة التأمين.
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اإلداريرة والفنيرة

الماددة سلفًا من إدارة

معيدا التأمين الصادرة او المنتهيه؟ المتنازل عنهرا ؟ ر تعفري الشرركة مرن التزاماتهرا

إن اتفاقيا

تجاه حملة ال ثا

ونتيجة ليل

اصرتها مرن الماالبرا

تبقى الشركة ملتزمة تجاه حملة ال ثرا

القا مة المعاد التأمين عليها القردر الريا لرم تقر م ره كرركة إعرادة الترأمين التزاماتهرا م عر
اتفاقيا

إعادة التأمين.

 .3إدارة رأس المال:
تدير الشرركة مافمرة رأسرمالها  611.111.111مئترا ملير ن ريرال عرن طرير
مست يا

تقيريم الرنقص رين

رأس المرال المدرعرة والمال رة علرى أسراس منرتمم .ترتم التعرديال

رأس المال المتداول على ضر ء الت يررا

علرى مسرت يا

فري أوضراع السر ق وخر اص المخراطر فري أنشراة

الشركة.
 .2المخاطر المستقبلية:
نمرا لابيعة أعمال الخليجية العامرة) فرإن إدارة المخراطر مخصصرة لدراسرة و تاليرل وإدارة عردة
مخاطر تات مسؤوليتها مرتباة نشاطها؟ مثل مخاطر التأمين و إعادة التأمين و المخراطر التشر يلية
والمخاطر الخارعية مثل مخاطر الس ق و مخاطر تي يب أسعار العمال

اإلضافة إلى إدارة األصر ل

والخص م .و من المخاطر التي واعهتها الخليجية العامة) خالل العرام 6132م ،والمت قرع أن ت اعههرا
في المستقبل تتضمن اآلتي على سبيل المثال ر الاصر:
 -3التاديا
 -6التاديا

القاسية في أوضاع الس ق للمنافسة.
الخاصة التاصيل سب

األوضاع اإلقتصادا.

 -1مادودية الق ى العاملة الم ه ة و ذا
 -3تاديا

الخبرة في الس ق.

إمكانية إحتفاظ الشركة الم ظفين السع ديين ذوا المؤهال

 -2التاكم في  Overbillingو اإلحتيال خص ص الماالبا .
 -2مخاطر الزكاة المرتباة مااف
 -1حماية البيانا
 -5أزما
 -9تقل

و المعل ما

اإلستثمار ط يلة األعل.

و التي تتضمن الهجما

إدارية و إمكانية تخاي األزما .
أسعار البترول.
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اإللكترونية؟

والمهارا

المال ة.

أعمالها والرس ما

–3أص ل وخص م الخليجية العامة) ونتا

البيانية في  13ديسمبر 6132م .

أ .قا مة المركز المالي األص ل):
كما في
 13ديسمبر 6132
ألف ريال سع دا

كما في
 13ديسمبر 6132
ألف ريال سع دا

كما في
 13ديسمبر 6133
ألف ريال سع دا

كما في
 13ديسمبر 6131
ألف ريال سع دا

كما في
 13ديسمبر 6136
ألف ريال سع دا

البيان

نقد و ما يعادله

65.939

323.936

19.191

395.513

362.312

ودا ع المرا اة

351.111

11.115

333.111

1

أقساط مدينة ،صافي

26.161

29.911

53.561

315.122

316.331

حصة معيدا التأمين من أقساط التأمين غير المكتسبة

13.119

23.111

21.325

11.952

22.311

21.233

331.532

51.111

313.115

316.216

تأمين مؤعلة

2.261

1.992

5.165

5.321

1.226

مال ب من معيدا التأمين

31.922

31.513

32.223

32.519

63.111

-

-

-

-

22.519

66.133

35.611

32.262

33.122

33.251

-

21.233

1

65.992

3.111

3.192

6.151

1.163

2.362

استثمارا

مدرعة قيمتها العادلة في قا مة الدخل

11.132

13.232

13.923

69.162

62.961

استثمارا

مقتناة حتى تاري ارستاقاق

3.961

3.961

2.132

2.921

1.961

م ع دا

أخرى

639

-

1

1

6.291

مال ا

من عمليا

11.369

-

32.262

-

22.911

كهرة

12.621

12.621

12.621

12.621

12.621

وديعة نمامية

61.111

61.111

61.111

61.111

61.111

212.231

222.933

263.522

251.639

215.232

حصة معيدا التأمين من الماالبا
تكاليف وثا

مال ب من إطراف ذا

عالقة

مصاريف مدف عة مقدما ًوم ع دا
مال ب من عمليا
أثاث وتجهيزا

القا مة

أخرى

حملة األسهم

و معدا

التأمين

مجم ع األص ل
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ب .قا مة المركز المالي الخص م وحق ق المساهمين):
كما في
 13ديسمبر 6132
ألف ريال سع دا

كما في
 13ديسمبر 6132
ألف ريال سع دا

كما في
 13ديسمبر 6133
ألف ريال سع دا

كما في
 13ديسمبر 6131
ألف ريال سع دا

كما في
 13ديسمبر 6136
ألف ريال سع دا

أقساط تأمين غير مكتسبة

11.561

336.619

315.191

311.616

332.121

مخصص عجز أقساط

3.321

1.912

519

1.112

616

313.921

399.123

335.161

613.113

393.511

2.521

9.635

9.122

9.611

5.262

11.213

21.312

26.226

23.691

13.331

11.369

-

32.262

-

22.911

9.262

31.611

36.522

32.221

32.112

61.211

36.262

31.563

5.212

31.221

5.193

2.121

2.121

6.613

3.121

1.122

6.165

3.511

6.621

2.112

36.261

9.393

2.312

2.611

33.362

639

-

-

-

-

-

21.233

-

65.992

-

-

-

-

2.113

-

-

-

9.513

36.129

12.621

مجم ع الخص م

119.521

391.226

332.232

393.299

395.913

رأس المال

611.111

611.111

611.111

611.111

611.111

إحتياطي نمامي

3.236

3.236

3.236

-

-

أر ا مدورة  /خسا ر متراكمة)

2.592-

62.121-

2.225

33.351-

61.159-

مجم ع حق ق المساهمين

392.111

312.619

615.631

352.261

319.233

مجم ع الخص م وحق ق المساهمين

212.231

222.933

263.522

251.639

215.232

البيان

ماالبا

قا مة

دخل العم ر

المؤعلة

مال ب إلى معيدا ووسااء التأمين
مال ب إلى عمليا

المساهمين

مال ب إلى حملة ال ثا
مصاريف مستاقة و مال ا
فا ض مجمع من عمليا

أخرى

التأمين

مصاريف مستاقة و مال ا

أخرى

زكاة مستاقة
العا د من استثمارا

في ودا ع نمامية
التأمين

مال ا

إلى عمليا

مال ا

إلى أطراف ذا

عالقة

مال ا

إلى أطراف ذا

عالقة متعلقة الشهرة
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2013
الخصوم

حقوق المساهمين

نقد وما يعادله

أصول غير ثابتة

أصول ثابتة

4%
36%

29%

17%

14%

2016

2015
نقد و ما يعادله

مجموع حقوق المساهمين

مجموع الخصوم
3%

أصول غير ثابته

أصول ثابته

أصول غير ثابتة

مجموع الخصوم

أصول ثابته

نقد ومايعادله

11%

13%

22%

38%

38%

37%
0%

37%

0.1%
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مجموع حقوق المساهمين

 -2التاليل الج رافي إليرادا

الخليجية العامة)-:

تناصر أعمال الخليجية العامة) في المملكة العر ية السع دية فقط ور ت عد لديها أا فروع خارعية أو كركا

تا عة لها.

250,000,000

22.4%
200,000,000

150,000,000

التأمين الطبي
التأمين العام

78%
18%
82%

18%

100,000,000

50,000,000

82%
-

الشرقية

الوسطى
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الغربية

الج هرية في النتا

 -2الفروقا

التش يلية األلف ريال سع دا) -:
السنة المنتهية في  13ديسمبر

السنة المنتهية في  13ديسمبر

6132

6132

63.915

)61.192

-

إعمالي األقساط المكتتبة

622.326

123.932

92.193-

األقساط المعاد تأمينها

)366.291

)351.212

21.952-

صافي األقساط المكتتبة

316.326

313.613

15.519-

الت يير في األقساط الماتجزة

33.135

)6.231

-

صافي األقساط المستاقة

332.151

325.123

63.953-

62.152

11.311

1.151-

53.512

331.525

29.111-

)6.539

1.321

-

61.369

61.531

3.333-

25.363

63.129

33.126

9.962

6.231

1156

)23.151

)23.113

132-

62.622

)63.316

-

البيان
نتا

إيرادا

التش يلية

العمليا

إعادة التأمين

عم ر

صافي الماالبا

المتكبدة

عكس) احتياطي خسارة أقساط
مصاريف عم ر
صافي نتا
إيرادا

اركتتاب

أخرى

المصاريف التش يلية و اإلدارية
عجز) فا ض عمليا

التأمين

الر

في 6132م إلى اإلنخفا

يع د سب

تاقي

إستثمارا

المساهمين و إستثمارا

الشركة اإليضا أنه ر ت عد فروقا

حملة ال ثا
ع هرية النتا

في الماالبا

الفرق

المتكبدة و إرتفاع األر ا الماققرة مرن

أضافة إلى اإلنخفا

فري األحتياطيرا

الفنيرة.كمرا تر د

التش يلية مقارنة ت قعاتها ال ير معلنة.

 -1المعايير المااسبية المتبعة للق ا م المالية -:
وفقًا ألحكام وأنممة هيئة الس ق المالية الصادرة تاري  3369/5/62هر الم اف

 6115/5/61م واليا ينص

على إصدار الق ا م المالية وفقًا للمعايير الدولية للتقارير الماليرة  ، )IFRSتؤكرد الشرركة الخليجيرة العامرة
للتأمين التعاني أنه قد تم إعداد الق ا م المالية وفقًا للمعايير الدولية للتقارير الماليرة  )IFRSولريس وفقرًا
للمعايير المااسبية للهيئة السع دية للمااسبين القان نيين .
 -5الشركا

التا عة ونشاطاتها الر يسية والدولة المال الر يس لعمليتها والدولة مال تأسيسها-:

تقر الخليجية العامة) أنه ر ت عد لديها أا كركا

تا عة لها داخل أو خار المملكة.
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الدين الصادرة لكل كركة تا عة-:

 -9تفاصيل عن األسهم وأدوا

تقر الخليجية العامة) أنه ر ت عد لديها أا أسهم أو أدوا

دين للشركا

التا عة لها " .لعدم وع د كرركا

تا عة لها "
الخليجية العامة) في ت زيع األر ا -:

 -31سياسا

أوضات المادة الرا عة وارر ع ن من النمام األساسي للشركة الخليجية العامة على سياسرة الشرركة فري
ت زيع أر ا للمساهمين على النا التالي -:
-1
-2
-3

إستثناء قيمة الزكاة وضريبة الدخل المقررة.
تجني

 )%61من صافي األر ا لتك ن أحتياطي نمامي ،ويج ز للجمعية العامة العادية وقف هيا

التجني

متى لغ ارحتياطي الميك ر إعمالي رأس المال المدف ع.
للجمعية العامة العادية ناء على اقترا من مجلرس اإلدارة تجنير

يا

األر ا السن ية لتك ن احتياطي إضافي يخصص ألا غر
-4
-5

ي زع من الباقي عد ذل
ي زع الباقي عد ذل

نسربة مئ يرة مرن صرافي

تادده الجمعية العامة.

دفعه أولى للمساهمين ر تقل عن  )%2من رأس المال المدف ع.

على المساهمين

صرفه حصرة مرن األر را أو يار ل إلرى حسراب األر را

المبقاة .
-6

يج ز قرار من مجلس اإلدارة ت زيع أر ا دورية تخصم من األر ا السن ية المارددة فري الفقررة
 )3من المادة رقم  )33النمام األساسري للشرركة وفقرا للق اعرد المنممرة لريل
الجها

والصرادرة مرن

المختصة.

 -33وصف لمصلاة في فئة األسهم ذا

األحقية في التص يت تع د لنكخاص-:

تقر الخليجية العامة) أنه ر ت عد أا ت يرا

في حق ق التص يت وذل

ألنها لم تبلغ من أحد المسرتثمرين

غير أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيييين وأزواعهم وأوردهم القصر أا ت يير في مصرلاة متعلقرة فئرة
األسهم ذا

األحقية في التص يت خالل السنة المالية الاالية األخيرة.

 – 36وصف مصلاة وحق ق خيار وحق ق اكتتاب تع د ألعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيييين-:
ارسم

داية السنة
عدد األسهم

عمال عبد هللا الد اغ
سع د عبد العزيز السليمان
مامد فاروق تمر
ماعد ضياء الدين كريم
مامد زاهر صال الدين المنجد
مامد علي حسن إخ ان

*)

1.113.111
1.113.111
253.321
3.111
3.111
6.111

عدد
أدوا
الدين
1
1
1
1
1
1

نهاية السنة
عدد األسهم
1.113.111
1.113.111
523.311
3.111
3.111
6.111
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عدد
أدوا
الدين
1
1
1
1
1
1

صافي
الت يير

نسبة
الت يير

1
1
211
1
1

%1
%1
%)1.13 -

%1
%1
%1

3.111
3.111
3.111
3.111
3.111

مامد حسنى عزيل
سامي فؤاد اراوا

**)

طاهر مامد عمر عقيل
ع د م سى الالبي
إيهاب ي سف لنجاوا

3.111
1
3.111
3.111
3.111

1
1
1
1
1

1
3.1111
1
1

1
1
1
1
1

%1
 %)311%1
%1
%1

*) استقال تاري  6132/13/63م.
**) استقال تاري  6132/13/33م.

تقر الخليجية العامة) أنه ر يمتل
 -31المعل ما

المدراء التنفيييين أا أسهم في الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني.

المتعلقة أا قرو

على الخليجية العامة)-:

تقر الخليجية العامة) أنه ر ي عد لديها أا قرو

نكية أو قرو

من كركا

أخررى

تم يلية أو قررو

كما في  13ديسمبر 6132م .
 – 33وصف لفئا

وأعداد أدوا

الدين القا لة للتا يل إلى أسهم -:

تقر الخليجية العامة) أنه ر ي عد لديها أدوا

ح

دين قا لة للتا يل إلى أسهم أو حق ق خيار أو ميكرا

اكتتاب أو حق ق مشا هة أصدرتها أو مناتها الشركة خالل السنة المالية المنتهية في  13ديسمبر 6132م.
 -32وصف رسترداد أو كراء أو إل اء من عان

الخليجية العامة) ألا من أدوا

تقر الخليجية العامة) أنها لم تق م إسترداد أو كراء أو إل اء ألا أدوا

دين قا لة لالسترداد-:

دين قا له لإلسترداد خرالل السرنة

المالية المنتهية في  13ديسمبر 6132م.
 -32عدد إعتماعا
 ) 2إ عتماعا

مجلس اإلدارة التي عقد

خالل الفترة من ا يناير 6132م إلى  13ديسمبر 6132م كانت

وتفاصيل سجل حض ر األعضاء عن كل إعتماع وت اري عقد اإلعتماعا
ارسم

35
يناير

31
فبراير

62
ا ريل

61
ي ني

31
اكت ر

63
ن فمبر

كارتي-:

عدد
اإلعتماعا

نسبة
الاض ر

عمال عبد هللا الد اغ













2

سع د عبد العزيز السليمان



×

×





×

1

%311
%21

مامد فاروق تمر

×

×



×



×

6

%11

ماعد ضياء الدين كريم
مامد زاهر صال الدين المنجد













2







×





2

%311
%51

×

×

-

-

-

-

1

%1









×



2

%51





-

-

-

-

6

%11

مامد علي حسن إخ ان
مامد حسنى عزيل
سامي فؤاد اراوا

6

3
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طاهر مامد عمر عقيل
ع د

م سى الالبي

إيهاب ي سف لنجاوا

1

3







×





2

%51





×







2

%51

-

-

-







1

%21

 3تم إستقالة األستاذ مامد علي حسن إخ ان في  6132/13/63م.
 6تم إستقالة األستاذ سامي فؤاد اراوا في  6132/13/33م.
 1تم تعيين األستاذ ع د

م سى الالبي في  6132/36/19م.

 3تم تعيين األستاذ إيهاب ي سف لنجاوا في  6132/13/63م.

 – 31المعل ما

الج هرية التي تتعل

أا عقد تك ن الخليجية العامة) طرفًا فيها و ت عد أو كانت ت عد

فيه مصلاة ع هرية ألحد أعضاء مجلس اإلدارة أو الر يس التنفييا أو المدير المالي-:
عض مجلس اإلدارة
ارسم
سع د السليمان
مجم عة رورك
عمال الد اغ
مجم عة الد اغ
مامد تمر
مجم عة تمر
المجم ع

ن ع العقد
ليصة تأمين
ليصة تأمين
ليصة تأمين

قيمة العقد ألف ريال سع دا)
3.662
9.136
33.511
66.111

وتم اقرارها ضمن الجمعية العم مية تاري  3311/33/12هر الم اف
35ر تقر الخليجية العامة) أنه ر ت عد أا ترتيبا

أو اتفاقرا

مدة العقد
سن ا
سن ا
سن ا

 6132/15/15م.

أ رمرت تنرازل م عبهرا أحرد أعضراء مجلرس

اإلدارة أو أحد كبار التنفيييين عن أا راتبًا أو تع يض مالي.
 -39تقر الخليجية العامة) أنه ر ت عد أا ترتيبا

أو اتفاقا

أ رمت تنازل م عبها أحد المساهمين عن أا

حق ق في األر ا .
 -61يان قيمة المدف عا

النمامية المستاقة لسداد الزكاة والمدف عا

البيان
مؤسسة النقد العر ي السع دا
مجلس الضمان الصاي التعاوني
مصلاة الزكاة والدخل مستاقة )
التأمينا ارعتماعية
اإلعمالي
 -المستا

المستاقا

الاك مية-:

كما في  13ديسمبر 6132م ريال سع دا )
3,336
132
2.333
3.212
5.311

لمؤسسة النقد العر ي السع دا يمثل تكاليف الرقا رة واإلكرراف والتري تسردد كرل ر رع سرنة

خالل فترة  63ي م من تاري استاقاقه.
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 -المستا

لمجلس الضمان الصاي يمثرل تكراليف الرقا رة واإلكرراف والتري تسردد عرن كرل سرنه ماليرة

سا قة.
ارعتماعية عن السنة المالية المنتهية في  13ديسمبر 6132م.

 -المستا

من التأمينا

 -المستا

لمصلاة الزكاة والدخل ويمثرل أحتيراطي الزكراة عرن السرنة الماليرة المنتهيرة فري  13ديسرمبر

6132م.
 -63تقر الخليجية العامة) أنه لم يتم تخصيص أحتياطي نمامي ولم يرتم إنشراء أا إسرتثمارا

أو ررام

أخرى.
 -66تقر الخليجية العامة) ما يلي -:
 -3إن سجال

الاسا ا

أعد

الشكل الصاي .

 -6إن نمام الرقا ة الداخلية أعد على أسس سليمة ونٌفي فاعلية.
 -1إنه ر ي عد أا ك

ييكر شأن قدرة الشركة على م اصلة نشاطها في مجال التأمين.

 -61تقر الخليجية العامة) أنه لرم يتضرمن تقريرر المااسر

القران ني أا تافمرا

علرى القر ا م الماليرة

السن ية عن الفترة المنتهية في  13ديسمبر 6132م.
 -63أوصت لجنة المراععة الى مجلس اردارة تعيين المراعع القان ني كي ي ام عي الف زان والسدحان
والسادة البسام والنمر وتمت الم افقة على هيا التعيين مرن الجمعيرة العم ميرة المنعقردة تراري -33-12
3311هر الم اف

 6132-15-15م .كما لم ي عد تعار

شأن تعيين مراعع حسا ا

الشركة وعزلة وتاديد اتعا ة وتقييم أدا ه أو تعيين المراعع الداخلي.

كما لم ي صي مجلس إدارة الشركة ت يير المااس
 – 62أسماء الشركا

ين لجنرة المراععرة و رين قررارا

مجلرس اردارة

القان ني قبل إنتهاء فترة تعيينه.

المساهمة التي يك ن عض مجلس اردارة الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني

عض ًا في مجالس إدارة كركا
ارسم
عمال عبد هللا الد اغ
سع د عبد العزيز السليمان
مامد فاروق تمر
ماعد ضياء الدين كريم
مامد زاهر الدين المنجد
مامد علي حسن إخ ان )3

أخرى -:
3
البار األحمر
ارسمنت العر ية
مجم عة فتياي
مجم عة فتياي

6
المصافي
البار األحمر
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1
ال از
و التصنيع األهلية

المجم ع
3
6
1
3
1
1

مامد حسنى عزيل
سامي فؤاد اراوا

البار األحمر
-

)6

طاهر مامد عمر عقيل

المملكة القا ضة
-

ع د م سى الالبي
إيهاب ي سف لنجاوا

ميريل لينش المملكة
العر ية السع دية *)
-

داية لتم يل
المنازل *)
-

 )3إستقال األستاذ مامد علي حسن إخ ان في  6132/13/63م.
 )6إستقال األستاذ سامي فؤاد اراوا في  6132/13/33م.
*) كركة مساهمة مقفلة

 -62تك ين مجلس اإلدارة وتصنيف أعضايه-:
أ) األعضاء ال ير تنفيييين-:
عض مجلس إدارة غير تنفييا
نعم
نعم
نعم
نعم

ارسم
عمال عبد هللا الد اغ
سع د عبد العزيز السليمان
مامد فاروق تمر
مامد حسنى عزيل
ب) األعضاء المستقلين-:

عض مجلس إدارة مستقل
نعم
نعم
نعم
نعم
نعم
نعم
نعم

ارسم
مامد زاهر صال الدين المنجد
مامد علي حسن إخ ان )3
سامي فؤاد اراوا )6
طاهر مامد عمر عقيل
ماعد ضياء الدين كريم
م سى الالبي )1
ع د
إيهاب ي سف لنجاوا )3
 )3تم إستقالة األستاذ مامد علي حسن إخ ان في  6132/13/32م.
)6
)1

تم إستقالة األستاذ سامي فؤاد اراوا في  6132/13/33م.
تم تعيين ارستاذ ع د

ن م سي الالبي

 )3تم تعيين ارستاذ إيهاب ن ي سف لنجاوا
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3
1
1
1
1

اللجان الفرعية المنبثقة من مجلس اإلدارة و مهماتها-:

 -61وصف رختصاصا

أ) أعضاء لجنة المراععة -:
خالل الفترة من ا يناير 6132م إلى  13ديسمبر 6132م تم عقد  )31إ عتماعرا
األعضاء عن كل إ عتماع ت اري عقد ارعتماعا
ارسم

كارتي-:

31/13

32/16

35/13

12/16











عض اللجنة /عاصم
دانش )6



×







×

عض اللجنة  /مامد
حسن داغستاني )1

-

-

-

-





ر يس اللجنة /ماعد
ضياء الدين كريم )3

وتفاصريل سرجل حضر ر

32/31

19/33

35/36

اإلعمالي

نسبة
الاض ر





31

%311

×

1

%11



2

%21

15/12

63/11

63/15



















 )3تمت الم افقة على تعيين األستاذ ماعد ضياء الدين كريم ر يسًا للجنة المراععة في 6132/11/11م
 )6تم قب ل عض ية األستاذ عاصم دانش عض لجنة المراععة في  6132/12/11م.
 )1تمت الم افقه على تعيين األستاذ مامد حسن داغستاني عض لجنة المراععة في 6132/12/11م

تعمل لجنة المراععة وفقًا ألحكام األنممة والل ا
تاري 6132/6/31م وتتمثل في-:

القان نية التري وافقرت عليهرا الجمعيرة العامرة العاديرة
القان ني وتاديد اتعا ره

 – 3مساعدة مجلس اإلدارة في ال فاء التزاماته ومسؤولياته في تعيين المااس
ناء على ت صية من اللجنة .
 – 6دراسة الق ا م المالية الر ع سن ية  /السرن ية وأخري المالحمرا لدراسرتها وتاليلهرا قبرل عرضرها علرى
مجلس اإلدارة.
 – 1أعتماد المعايير المااسبية التي ت اف عليها مؤسسة النقد العر ي السع دا.
 – 3دراسة وتاليل المالحمرا التري يقردمها المراعرع القران ني الخرارعي وتقرديم حلر ل لمعالجتهرا عرد
م افقة مجلس اردارة .
 – 2التأكد من استقاللية المراععين الداخليين.
 -2دراسة تقارير المراععة الداخلية والرقا ة النمامية والتقارير الر اردة مرن قسرم ادارة المخراطر ومتا عرة
تنفيي ارعراءا وتقديم الت صية وارقترا لمجلس اردارة للبت فيها.
 –1مراععة النتا السن ية لفاعلية أعراءا الرقا ة الداخلية في الشركة والتأكد من متا عه أعماله .
 -5دراسة مالحما المااس القان ني على الق ا م المالية والمقترحا و متا عة مرا ترم فري كرأنها قبرل
عرضها على مجلس اردارة.
 -9دراسة السياسا المااسبية المتبعة و إ داء الرأا و الت صية لمجلس اإلدارة شأنها.
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ب) أعضاء لجنة التركياا

-:

والمكافآ

خالل الفترة من ا يناير  6132م إلى  13ديسمبر 6132م تم عقد
ارعضاء عن كل اعتماع ت اري عقد ارعتماعا
ارسم

 ) 3اعتماعا

وتفاصيل سرجل حضر ر

كارتي-:

12/63

19/62

31/31

33/63

ارعمالي

ر يس اللجنة /مامد زاهر المنجد
عض اللجنة  /عمال عبدهللا الد اغ









3

نسبة
الاض ر
311%



×





1

12%

عض اللجنة  /مامدفاروق تمر

×





×

6

21%

-







1

12%

)3

عض اللجنة  /إيهاب ي سف لنجاوا

)6

)3تم تعيين األستاذ مامد زاهر المنجد ر يسًا للجنة في 6132/11/62م
)6تم قب ل عض ية األستاذ /إيهاب ي سف لنجاوا في لجنة التركياا

تاري  6132/12/61م.

والمكافآ

تعمل لجنة التركياا والمكافآ وفقرًا إلحكرام األنممرة واللر ا
العامة العادية تاري 6132/6/31م وتتمثل في-:
-3
-6
-1
-3
-2
-2

القان نيرة التري وافقرت عليهرا الجمعيرة

وضع سياسة تركي أعضاء مجلس اإلدارة ولجانها الفرعية .
الت صية مكافآ أعضاء مجلس اإلدارة وإدارتها التنفييية.
مراععة هيكل مجلس اإلدارة التنميمي.
تاديد ع ان الضعف والق ة في مجلس اإلدارة ورفع الت صيا يل .
التأكد من استقاللية أعضاء مجلس اإلدارة .
وضع سياسا واضاة لتع يضا مكافآ أعضاء مجلس اإلدارة و كبار التنفيرييين و يراعرى و ضرع
تل السياسا استخدام معايير ترتبط األداء.

) أعضاء اللجنة التنفييية -:
خالل الفترة من ا يناير  6132م إلى  13ديسمبر 6132م تم عقد  ) 33اعتماعا
ارعضاء عن كل اعتماع ت اري عقد ارعتماعا
ارسم
ر يس اللجنة /عمال عبدهللا الد اغ
عض اللجنة/سع د عبدالعزيز السليمان
عض اللجنة  /مامد حسني عزيل
عض اللجنة  /طاهر مامد عقيل

وتفاصريل سرجل حضر ر

كارتي-:

/31
13

/32
16

/31
11

/62
13

/61
12

/61
12

/19
15

/62
19

/32
31

/61
33

/39
36

ارعمالي

نسبة
الاض ر















×







31

%93







×

×



×





×

×

2

22%





×











×

×



5

11%











×

×







×

5

11%

عمل اللجنة التنفيييرة وفقرا إلحكرام األنممرة واللر ا

القان نيرة التري وافر

 6131 / 2 / 61م وتتمثل في-:
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عليهرا مجلرس اإلدارة تراري

 -1اختصاصها ضع ارستراتيجيا العامة للشركة و متا عتها .
 -2المراععة الدورية للهياكل التنميمية وال ظيفية في الشركة و اعتمادها .
 -3مراععة السياسا الداخلية واألحكام التنميمية قبل اعتمادها من مجلس اإلدارة.
د) أعضاء لجنة ارستثمار-:
خالل الفترة من ا يناير  6132م إلى  13ديسمبر 6132م تم عقد  ) 1اعتماعا
ارعضاء عن كل اعتماع ت اري عقد ارعتماعا
ارسم
ر يس اللجنة/سع د عبدالعزيز السليمان

وتفاصريل سرجل حضر ر

كارتي-:

13/39


12/61


19/62


ارعمالي
1

نسبة الاض ر
%311







1

%311

عض اللجنة  /طاهر مامد عمر عقيل



×



6

%21

)3

×

-

-

1

%1

عض اللجنة /ماعد ضياء الدين كريم
عض اللجنة  /د .مامد علي إخ ان

 )3إستقال األستاذ مامد علي حسن إخ ان في  6132/13/32م.

تعمل لجنة ارستثمار وفقرًا ألحكرام األنممرة واللر ا

القان نيرة التري وافر

عليهرا مجلرس اإلدارة تراري

 6131 /2/ 61م وتتمثل في-:
 -3تختص ضع ارستراتيجية ارستثمارية للشركة و متا عتها .
 -6مراععة السياسا ارستثمارية للشركة وإعادة تقييمها وإعدادها ورفعها لمجلس اإلدارة رعتمادها.
 -65اسماء أعضاء مجلس اإلدارة واللجان واإلدارة التنفييية ومؤاهالتهم -:
عمال عبد هللا الد اغ ر يس مجلس إدارة الشركة الخليجيرة العامرة للترأمين التعراوني حاصرل علرى درعرة
الماعسررتير فرري إدارة األعمررال جامعررة الملرر سررع د – عضرر منترردب فرري كررركة األغييررة الممتررازة
المادودة.وعض مجلس إدارة الجمعية التعاونية لمنتجي الدواعن المملكرة و عضر مجلرس إدارة كرركة
البار األحمر خدما ارسكان.وعضر مجلرس إدارة كرركة العلميرة ال طنيرةو عضر مجلرس إدارة كرركة
التقدم للخدما البترولية المادودة .و عض مجلس إدارة كركة التنمية الزراعية المادودة.و عض مجلرس
إدارة كركة تا ير المشاريع الدولية .و عض مجلس إدارة كركة تأصيل الدواعن .
سع د ن عبدالعزيز السليمان نا ر يس مجلس إدارة الشركة الخليجية العامة للترأمين التعراوني حاصرل
درعة البكال ري س في ارقتصاد والتم يل رجامعة ني ي رك  ،ال ريا المتاردة األمريكيرة و عضر مجلرس
إدارة في كركة المصافي العر ية السع دية.وعض مجلس إدارة في كركة األسمنت العر ية .و عض لجنة
ارستثمار في الشركة الخليجية العامة للتأمين .و عض اللجنة التنفييية في الشركة الخليجيرة العامرة للترأمين
وعض لجنة المراععة في كركة المصافي العر ية السع دية .وعض لجنة ارستثمار فري كرركة المصرافي
العر ية السع دية.
Page 25 of 29

مامد زاهرر المنجرد عضر مجلرس إدارة مسرتقل الشرركة الخليجيرة العامرة للترأمين حاصرل علرى درعرة
الماعستير في القان ن الفرنسي الدولي جامعرة القرديس ي سرف ودرعرة الماعسرتير فري إدارة األعمرال
جامعة هارفرارد – كامبريرد ال ريرا المتاردة األمريكيرة .)3956و ر ريس مجلرس إدارة غررامين عميرل
المالية العر يرة الماردودة.و عضر مجلرس التنفيريا لشرركة كنداسرة للميراه سرا قًا.وعضر مجلرس إدارة
المجم عة السع دية الفرنسية لالعمال عدة  /الريا .
مامد حسني عزيل عض مجلس إدارة الشركة الخليجيرة العامرة للترأمين حاصرل علرى زمالرة المااسربين
القان نيين – سيما  ،المملكة المتادة  .)3996عض مجلس إدارة كرركة البارر األحمرر للخردما اإلسركان
والمدير المالي في مجم عة كركا الد اغ و عض مجلس إدارة في كركة ترومين و عض مجلرس إدارة
في كركة ساعد لإلستقدام .
ماعد ن ضياء الدين كريم عض مجلس إدارة مستقل الشركة الخليجية العامة للتأمين حاصل علرى درعرة
 ،المملكة العر يرة السرع دية
البكال ري س في إدارة األعمال -إدارة مالية  -جامعة المل سع د – الريا
.)3991تقلد مناص عدة في مجم عة صاف ر .وعض مجلس إدارة في كركة أحمد حسن فتياي .
طاهر ن مامرد عقيرل عضر مجلرس إدارة مسرتقل الشرركة الخليجيرة العامرة للتأمينااصرل علرى درعرة
الماعستير في عل م هندسة صناعية جامعة تكساس  ،ال ريا المتادة األمريكيرة  .)3953عضر مجلرس
إدارة كركة المملكة القا ضة .و عض مجلرس إدارة نر اوف أميركرا ميريرل ليرنش .وعضر مجلرس إدارة
كركة داية لتم يل المنرازل .و عضر مجلرس إدارة كرركة ال طنيرة للخردما – سرا قًا .والرر يس التنفيريا
لشركة دويتشه العزيزية – سا قًا .و ر يس قسم التم يرل والشرركا فري البنر األهلري التجرارا– سرا قًا.
ور يس فري صندوق التنمية الصناعي السع دا – سا قًا.
مامد تمر عض مجلس إدارة الشركة الخليجية العامة للتأمين التعراوني حاصرل علرى درعرة البكرال ري س
في إدارة األعمال الجامعة األمريكية – واكنان  ،ال ريا المتادة األمريكية.و درعة الماعستير في إدارة
األعمررال الجامعررة األمريكيررة – واكررنان  ،ال ريررا المتارردة األمريكيررة  .)3991كررري ور رريس تنفيرريا
لمجم عة تمر .و كري مساهم في الشرركة العر يرة السرع دية اليا انيرة لتصرنيع األدوية سراعا).و كرري
مساهم في مستشفى المركز الابي الدولي و كري مساهم فري كرركة التلقيارا ).وكرري مسراهم
في كركة الخلي المتادة.و عض مجلس إدارة كبكة قادرون ليوا اإلعاقة.و عض لجنة األدويرة ال رفرة
التجارية الصناعية جدة.وعض لجنة اإلمدادا واألعهزة الابية ال رفة التجارية الصناعية جدة.
ع د م سى الالبي حاصل درعة البكال ري س في الهندسرة الصرناعية مرن عامعرة تكسراس  ،ال ريرا
المتادة ارمريكية .)3953ود ل م في رنام التنمية التنفييية من كلية ورت ن في عامعة نسلفانيا ,ال ريا
المتادة ارمريكية )3993و د ل م في رنام ستانف رد التنفييا مرن عامعرة سرتانف رد ,ال ريرا المتاردة
ارمريكيررة .)6116عضرر مجلررس إدارة كررركة روركرر للتجررارة و التعهدا .وعضرر مجلررس إدارة كررركة
سميراميس للفنادق وعض مجلس إدارة كركة وادا الشتا لالستثمارا السياحية  .وتقلد عدة مناص فري
كركة األهلي كا يتال منها ر يس تنفييا و تقلد عدة مناص في مجم عة البنر العر ري منهرا ر ريس إدارة
الخدما الخاصةو تقلد عدة مناص في البن األهلي التجارا كمدير تنفييا للخدما البنكية الخاصة ومدير
عام للخدما المالية في البن السرع دا األمريكري وعمرل فري البنر السرع دا اله لنردا مردير اقليمري
للخدما المصرفية ال ر ية.
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إيهاب ي سف لنجاوا حاصل على درعة البكالري س من عامعرة الملر فهرد للبتررول والمعرادن تخصرص
تس ي ويمتل خبرة  63عام منها  32عام في وظا ف قياديرة فري البنر ك السرع دية  ،كمرا عمرل كرر يس
تنفييا إلحدى كركا التأمين العاملة في المملكة العر ية السع دية.
اإل دارة التنفييية للشركة-:
ارسم
عيفيرا ل فلد
مازن مامد حجاب
مامد عزمي أن ر الدين
وا ل عثمان السبيع
مصافى مامدهشام دفتردار
كي حسن
عمار ف از الصيرفي
 -69تع يضا

المنص
الر يس التنفييا
مدير العمليا التنفييا
الر يس المالي
مدير اردارة القان نية والم ارد البشرية
مدير إدارة المخاطر
مدير إدارة تقنية المعل ما
مدير إدارة التاصيل

أعضاء مجلس اإلدارة عن 6132م-:

األسم

عمال عبد هللا الد اغ
سع د عبد العزيز السليمان
مامد فاروق تمر
ماعد ضياء الدين كريم
مامد زاهر صال الدين المنجد
مامد حسنى عزيل
سامي فؤاد اراوا مستقيل)
طاهر مامد عمر عقيل
ع د م سى الالبي
إيهاب ي سف لنجاوا
عاصم دانش
مامد داغستاني
المجم ع

حض ر
إعتماعا
مجلس
اإلدارة
11.111
32.111
31.111
11.111
62.111
62.111
31.111
62.111
62.111
32.111
1
1
631.111

حض ر
إعتماعا
اللجان
39.211
31.211
1.111
39.211
2.111
36.111
1
32.111
1
3.211
31.211
9.111
336.211

مكافئا

أعضاء مجلس اإلدارة

سيتم الم افقة عليها من الجمعية العامة
سيتم الم افقة عليها من الجمعية العامة
سيتم الم افقة عليها من الجمعية العامة
سيتم الم افقة عليها من الجمعية العامة
سيتم الم افقة عليها من الجمعية العامة
سيتم الم افقة عليها من الجمعية العامة
سيتم الم افقة عليها من الجمعية العامة
سيتم الم افقة عليها من الجمعية العامة
سيتم الم افقة عليها من الجمعية العامة
سيتم الم افقة عليها من الجمعية العامة
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1
1

اإلعمالي

39.211
65.211
31.111
39.211
13.111
11.111
31.111
31.111
62.111
39.211
31.211
9.111
166.211

خمسة من كبار المدراء التنفيييين من فيهم الر يسين التنفييا والمالي) -:

 – 11تع يضا
البيان

ما حصل عليه خمسة من كبار التنفيييين من فيهم الر يس التنفييا والر يس المالي
ارف ريال سع دا )

الروات
البدر
المجم ع

6,252
931
1.392

 – 13ما تم تابيقه من ر اة الا كمة -:
تقر الخليجية العامة) تابي

عميع أحكام ر اة ح كمة الشركا

الفقرة د) من النمام  .متال

الصادرة عن هيئة الس ق المالية .ماعدا

من المستثمرين وليس من الشركة .

 -16نمام الرقا ة الداخلية و فعاليته:
تأُكد الخليجية العامة) أن أنممة الرقا ة الداخلية ق ية وسليمة و تعمل شكل عيد من ناحية التصميم و قرد
تم تابيقها شكل فعال وتتم مراععتها من قبل لجنة المراععة والرفع الت صيا
تقديم فعالية إعراءا

لمجلس اإلدارة .وقرد ترم

الرقا ة الداخلية إلى لجنة المراععة لتقييم نقاط الق ة وكفاءتهرا ،وأكرار

ر ت عد أية نقاط ضعف ع هرية في يئة الرقا ة الداخلية .وقد تاق

ذل

إلرى أنره

من خرالل عمرل مراععرة تقيريم

رقا ية من خالل التقارير التي ترفع من المراععة الداخلية واإللتزام والمخاطر مما أدى إلى زيرادة وتاسرن
في الفعالية  ،على النا التالي:
اإلضافي للض ا ط مال ب لتعزيز يئة الرقا ة الداخلية.



التابي



الااعة إلى ت ظيف مدير التدقي
حالة المالحما



المعلقة لضمان إغالقها.

مراععة دورية عن ارلتزام الق اعد والق انين والل ا
ذا



الداخلي الياتي للقيام المتا عرة المنتممرة وتقرديم التقرارير عرن
المال رة التري وضرعتها الجهرا

التنميميرة

الصلة.

إدارة ومعالجة المخاطر المختلفة والرفع تقارير دورية عنها.

 -11العق ا

و الجزاءا

:

تقر الخليجية العامة) أنها لم تتلقى أا مخالفا

من أا عهة رقا ية أو إكرافية.

 -13الجمعية العم مية للشركة
تررم عقررد الجمعيررة العم ميررة للشررركة الخليجيررة العامررة للتررأمين التعرراوني ترراري 3311/9/32هررر الم افر
6132/2/61م للمرة ارولى وحضر أعضاء مجلس اإلدارة اآلتية أسمايهم -:
 -3عمال ن عبدهللا الد اغ ر يس مجلس اردارة
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 -6سع د ن عبدالعزيز السليمان نا
 -1مامد حسني عزيل عض
 -3ع د

ر يس مجلس اردارة

مجلس إدارة غير تنفييا

ن م سى الالبي عض

 -2ماعد ضياء الدين كريم عض

مجلس إدارة مستقل
مجلس إدارة مستقل

 -2أيهاب ن ي سف لنجاوا عض

مجلس إدارة مستقل

وتم تأعيل م عد الجمعية لعدم اكتمال النصاب القان ني
كما تم عقد الجمعية العم مية للشركة الخليجية العامرة للترأمين التعراوني تراري 3311/33/12هرر الم افر
6132/15/15م للمرة الثانية وحضر أعضاء مجلس اإلدارة اآلتية أسمايهم -:
 -3عمال ن عبدهللا الد اغ ر يس مجلس اردارة
 -6مامد حسني عزيل عض

مجلس إدارة غير تنفييا

 -1أيهاب ن ي سف لنجاوا عض
 -12تا

المراععة السن ية لفاعلية إعراءا

مراععة سن ية لفاعلية ورقا ة اإلعراءا
 -11عدد طلبا
تم طل
تم طل
تم طل

مجلس إدارة مستقل
الرقا رة الداخليرة الشرركة .تقر م لجنرة المراععرة الشرركة

الداخلية للشركة للتأكد من فعاليتها وتا يرها إستمرار.

الشركة لسجل المساهين خالل عام 6132م.

سجل المساهمين في /3/32م 6132رعراءا الشركة
سجل المساهمين في 6132/12/61م لعقد الجمعية العم مية للمرة ارولى
سجل المساهمين في 6132/15/15م لعقد الجمعية العم مية للمرة الثانية

 -15المساهمة ارعتماعية:
قامت الشركة مساهمة إعتماعية لعام 6132م و ذل

عن طري

إصدار ما يا

لق انين سرالمة الارير .

حيث أنها مبادرة من الخليجية العامرة للتريكير أهميرة اتبراع قر انين سرالمة الارير  .ترم ت عيرة المر اطن
والمقيم أهمية أتباع وسا ل السالمة مثل أهمية ر ط حزام اآلمان والتقيد ال ق ف عنرد اإلكرارة الضر ية
وارضرار السلبية الناتجة عن إسرتخدام الهراتف الجر ال أثنراء القيرادة و مخراطر قارع اإلكرارا

المروريرة

وتجاوز السرعة التي حددها النمام حيث أنها إحدى المعايير المهمة لضمان سالمة الاري .
 -19الخاتمة-:
ير د مجلررس إدارة الخليجيررة العامررة) أن يتقرردم الشرركر الجزيررل إلررى عميرع العمررالء الكرررام لثقررتهم هررا
ومستمريها عن دورهم اليا أسهم في نجاحا الشركة .كمرا ير د المجلرس أن يعررب عرن امتنانره لمقرام
وحك مة خرادم الاررمين الشرريفين الملر سرلمان رن عبردالعزيز آل سرع د ،وإلدارة الشرركة وم ظفيهرا
لتفانيهم وإخالصهم في العمل.
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