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صاحب السمو الملكي
ا�مير محمد بن سلمان آل سعود

 خادم الحرمين الشريفين
الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
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 رئيس مجلس ا�دارة
المهندس أحمد طارق مراد

لتلبية طلبات عمالئها  وجميع منسوبيها يسعون 
وطموحــات مساهميـــها، بكــل جديــة ومصداقيــة

" أنا أعيــش بيــن شعب
جبــار وعظيــم اليعــرف المستحيــل

يضعون هدفًا ويحققونه بكل سهولة
 هذا هـو الشعـب السعـودي العظيــم"

التي كورونا  جائحة  تحديات   رغم 
مستوى على  كبير  أثر  لها   كان 
 العالم اجمع، إال أن شركة سالمة
 للتأمين التعاوني ومجلس إدارتها

.
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أوًال: نبذة عن أحوال سوق التأمين السعودي

ثانيًا: أهم تطورات الشركة

ثالثًا: حوكمة الشركات
 

رابعًا: مجلس ا¤دارة واللجان

خامسًا: لجان المجلس إلى نهاية الدورة في تاريخ
٢٠٢٢/٠٧/٢٤

سادسًا: ا¤دارة التنفيذية

 سابعًا: الشركات داخل المملكة أو خارجها التي يكون عضو
 مجلس إدارة الشركة عضواً في مجالس إدارتها الحالية

والسابقة أو من مديريها

ثامنًا: تكوين مجلس ا¤دارة وتصنيف أعضائه

 تاسعًا: ا¤جراءات التي اتخذها مجلس ا¤دارة ¤حاطة أعضائه
 علمًا بمقترحات المساهمين وملحوظاتهم حيال الشركة

وأدائها

 عاشرًا: ا¤فصاح عن مكافآت أعضاء مجلس ا¤دارة ولجانه
وا¤دارة التنفيذية

 
الحادي عشر: سياسة المكافآت

 الثاني عشر: العالقة بين المكافآت الممنوحة وسياسة
المكافآت

 الثالث عشر: المراجعة السنوية لفعالية إجراءات الرقابة
 الداخلية بالشركة

الرابع عشر: المساهمات ا¤جتماعية للشركة
 

 الخامس عشر: الجمعيات العامة للمساهمين المنعقدة خالل السنة
المالية وأسماء أعضاء مجلس ا¤دارة الحاضرين لهذه الجمعيات

السادس عشر: وصف النشاطات الرئيسة للشركة
 

 السابع عشر: خطط وقرارات الشركة المهمة

الثامن عشر: المخاطر  التي تواجهها الشركة
 

التاسع عشر: أصول الشركة وخصومها

العشرون: تحليل جغرافي ¤جمالي إيرادات الشركة وشركاتها التابعة

الحادي والعشرون: الفروقات الجوهرية في النتائج التشغيلية

الثاني والعشرون: وصف لسياسة الشركة في توزيع أرباح ا�سهم

الثالث والعشرون: اجتماعات مجلس ا¤دارة

 الرابع والعشرون: عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين وتواريخ
تلك الطلبات وأسبابها

 الخامس والعشرون: العقود وا�عمال المتعلقة با�طراف ذو
العالقة

 السادس والعشرون: بيان بقيمة المدفوعات النظامية المسددة
والمستحقة

 
السابع والعشرون: رأي مراجع الحسابات

 
الثامن والعشرون: الخاتمة

التاسع والعشرون: ا¤قرارات



أوًال:

نشاط الشركة نبذة عن الشركة

التعاوني هي للتأمين   شركة سالمة 

مسجلة سعودية  مساهمة   شركة 

السعودية العربية  المملكة   في 

رقـــم التجـــاري  الســجـــل    بمــوجـــب 

 ٤٠٣٠١٦٩٦٦١ تاريخ١٤٢٨/٠٥/٠٦هـ

قرار على  بناء  الشركة   تأسست 

تاريخ رقم٢٢٣  الوزراء  مجلس 

على وبناء   ١٤٢٧/٠٩/١٦هـ 

المرسوم الملكي الكريم رقم م/ ٦٠

مال برأس  ١٤٢٧/٩/١٨هـ    بتاريخ 

مدفوع ريال  مليون   ٢٥٠  وقدره 

بالكامل

للتـــأميـــن   تقـــدم شـــركـــة ســـالمـــة 

 التعاوني حلوًال تأمينية متكاملة في

 مجال التأمين التعاوني. حيث بلغ عدد

من المقدمة  التأمينية   المنتجات 

إلى منقسمة  منتجًا   ٣١  الشركة 

التأمين همـــا:  رئيسييـــن   نشاطين 

وتمارس الصحي،  والتأمين   العام 

وفقًا أنشطتها  جميع   الشركة 

 لÏنظمة ولوائح التأميــــــن التعاونـــي

العربيـــة المملكة  في   المطبـــقـــة 

السعودية

.

.
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.

شـــركـــة ســـالمـــة للتـــأميـــن  التعاونـــي  -  المركـــز الرئيســـي



ثانيًا:
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أهم تطورات الشركة

ومن أهم التطورات في البنية التحتية وا�عمال ما يلي:

الكوادر البشرية والتدريب 

إدارة الموارد البشرية

أنظمة وتشغيل  تصميم  في  نوعية  نقلة  ٢٠٢١م  العام   شهد 

التي التحديات  رغم  التكنولوجيا  على  با¤عتماد  البشرية   الموارد 

 شهدها العالم لجائحة كورونا كوفيد١٩ مما أدى إلى التركيز على

 إستقطاب وتدريب الموظفين السعوديين لتمكينهم من إنجاح خطة

السعودي المركزي  البنك  من  بدعم  الشركة  تنفذها  التي   ا¤حالل 

لنسبة السنوي  المستهدف  على  محافظتنا  في  ذلك  أسهم   وقد 

 التوطين

التي ا�خرى  والسياسات  ا¤جراءات  بجانب  ماسبق  جميع  أدى   وقد 

إتخذتها الشركة إلى المحافظة على مستوى ا�داء العام

تم تصنيف الشركة ضمن النطاق البالتيني وعمالء الصفوة لدى وزارة
الموارد البشرية والتنمية ا¤جتماعية لذات العام

-

في- الُمستهدف  تحقيق  في  ا¤لكترونية  التدريب  منصات   ساهمت 
 نسبة التدريب حيث تم تدريب مايزيد عن ٧٦% من موظفي الشركة
موظفًا  ٤١ تأهيل  وتم  مختلفة،  مجاالت  في  وذلك  موظفًا)   ٢٣٥) 

للحصول على شهادة مزاولة التأمين بنجاح

 نجحت إدارة الموارد البشرية بالتنسيق مع إدارة العمليات في إطالق-
أهم برنامج تعريفي عن منتجات التأمين العام لعدد ١٠٣ موظف

 كما تم الحفاظ على نسبة دوران وظيفي طوعي دون ١٦% وهو-
تخفيض خطة  ظل  في  وجاذبيتها  العمل  بيئة  كفاءة   مايعكس 

المصاريف التي تقوم بها الشركة

نسبــــة الدوران
 %16الوظـــــيفــــــي
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 إدارة التسويق وا�تصال

جهودها تركيز  إلى   ٢٠٢١ عام  خالل  سالمة  شركة   سعت 

وخدمات البيع  خدمات  من  لÖستفادة  عمالئها  توجيه   على 

 مابعد البيع عن طريق المنصات ا¤لكترونية الخاصة بها، حيث

الحمالت من  العديد  على  وا¤تصال  التسويق  إدارة   عملت 

تحفيز في  ساهمت  التي  الترويجية  والعروض   التسويقية 

التي الخدمات  كافة  معرفة  من  وتمكينهم   العمالء 

كما المنصات،  هذه  خالل  من  منها  ا¤ستفادة   يمكنهم 

برامجها وجهودها  واصلت شركة سالمة في عام ٢٠٢١م 

والخارجية الداخلية  الروابط  تعزيز  في  أثر  لها  كان   والتي 

يعيشون الذي  المجتمع  داخل  ا�فراد  دمج  على   وساعدت 

 فيه، ركزت إدارتي التسويق و ا¤تصال و الموارد البشرية على

من المتاحة  الموارد  من  القصوى  الفائدة  لتحقيق   السعي 

كورش الداخلية  التطويرية  البرامج  من  العديد  تنفيذ   خالل 

العمل، رأس  على  التدريب  التأمين،  بمجال  الخاصة   العمل 

 وبرنامج قادة المستقبل وغيرها، ومن جانب آخر  يهتم قسم

الداخلية النشاطات  و  الفعاليات  من  الكثير  بعمل   ا¤تصال 

أجل من  غيرها  و  الوطني  واليوم  الدينية  با¤عياد   كا¤حتفال 

خلق بيئة عمل منتجة وصحية

تعزيز الروابط الداخلية والخارجية
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إدارة المبيعــــات

به إحتذت  نهجًا  اليوم  أصبح   ٢٠٢١ عام  خالل  المبيعات  إدارة  تناولته  التي  ا¤رتقاء   معايير 

التأمين والتي بلغت ٣١  وسارت عليه أعمال الشركة مما ساهم في دعم تنوع منتجات 

منتج تأميني

هيكلة إعادة  على  الشركة   ركزت 

الشركــــــــات مبيعــــــــات   قطــــاع 

 وإستقطاب الكوادر ا�كثر كفاءة ،

علــــى الشركــــــــة   وسعــــــــي 

التأمين بوسطاء  عالقتها   تطوير 

تحسيــــن على  إنعكــــس   ممــــا 

الوسطاء، خالل  من   المبيعات 

العالقات تطوير  في   وأسهمت 

ساعد مما  التأمين  وسطاء   مع 

المبيعــــــــات تحسيــــــــن   علــــى 

والمحافظة على العمالء

مبيعات الفروع: (الشركات)

منصات خالل  من  ومباشر  فعال  إلكتروني  تسويق  واضحة   رسالتنا 

االلكترونية بالمنصات  بالعمل  لهم  المصرح  الوسطاء  أو   الشركة 

كتأمين أخطار المهن والسفر وغيرها

 فقد حققت تنوع منتجات المبيعات االلكترونية في مطلع عام ٢٠٢١ 

 الكثير من ا�رباح الٌمجدية التي نشاهدها من خالل التفعيل ا¤لكتروني

لمركبات الشامل  التامين  المثال  سبيل  على  التأمين  منتجات   لبعض 

الصحي التامين  و  التمويلي  التأجير  لشركات  الشامل  والتأمين   ا�فراد 

 للمجموعات الصغيرة والمتوسطة با¤ضافة الى استهدافها للعمالء

ذوي النتائج الربحية النشطة لمبيعات تأمين ضد الغير

المبيعات ا¤لكترونية

من للتأكد  وذلك  والشركات  المؤسسات  نجاح  أساسيات  من   التقييم 

إدارة المستويات، ومن هنا حرصت  أعلى  الى  الهدف والوصول   تحقيق 

٢٠٢١  ،  ٢٠٢٠ العامين  خالل  البيع  نقاط  آداء  تقييم  على    المبيعات 

 والتي كانت مرتبطة بجائحة كورونا ومن الطبيعي تم وضع حل لÏزمة

 باتباع االجراء التالي: تم تقليص عدد نقاط البيع من ٢٥ نقطة الى ١٦

البيع نقاط  مهام  على  التركيز  وتم   ٢٠٢١ عام  نهاية  في  بيع   نقطة 

 المتبقية من خالل دعم التنوع في المنتجات التأمينية لتحقيق التوازن

 الربحي المنشود عليه في السنوات التي مضت، وتطلع الشركة اليوم

ا�فراد لمنتجات  الميداني  التسويق  وتفعيل  البيع  نقاط  تطوير   هو 

بواسطة خدماتها  ُمفعلة  الغير  والمتوسطة  الصغيرة   والمجموعات 

المبيعات االلكترونية  وذلك لتحقيق المعدالت الربحية الجيدة

مبيعات نقاط البيع: (ا�فراد والمجموعات الصغيرة)

تنوع منتجات المبيعات ا�لكترونية
2021حقق في عام ٢٠٢١ الكثير من ا°رباح
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 شركة سالمة للتأمين التعاوني تقدم الحلول التـأمينية المتكاملة في

العام التأمين  وفروع  منتجات  عدد  بلغ  وقد  التعاوني،   التأمين   مجال 

الخطة وضع  تم  ٢٠٢١م  ولعام   ، منتجًا   (٢٩) الشركة  تقدمها   التي 

المحافظة مع  العام  التأمين  منتجات  في  ا¤نتاجية  لزيادة   التشغيلية 

 على نسب خسائر مناسبة لضمان الربحية ، وحيث تمارس شركة سالمة

المعمول واللوائح  للقواعد  وفقا  أنشطتها  جميع  التعاوني   للتأمين 

 بها في التأمين التعاوني في المملكة العربية السعودية والمصرح

بها من قبل البنك المركزي السعودي

 تملك شركة سالمة للتأمين التعاوني الخبرة والكفاءة العاليتين في تقييم المخاطر

مع تتناسب  تغطيات  الشركة  وتقدم  العمالء  شرائح  كافة  تواجه  التي   التأمينية 

نظام عليه  ماينص  على  بناًء  ا�عمال  وأصحاب  أفراد  من  عمالء  ومتطلبات   احتياجات 

 التأمين التعاوني بالمملكة العربية السعودية، ومن الخطط المعتمدة العمل على

 الحد من ارتفاع معدالت الخسائر  من خالل تطبيق عدة إجراءات من ضمنها أتمتة أنظمة

البيانات المسجلة  العمل في إدارة ا¤كتتاب وإدارة المطالبات وذلك لزيادة مصداقية 

 والربط اÞلي بين ا¤دارتين ، وعمل جداول تحليلية ومراجعتها للتحقق من أداء المحفظة

 التأمينية وإرسال التوصيات الالزمة لÖدارات المعنية وذلك لتقديم ا¤ستشارات الفنية

أو المؤهلة  السعودية  الكوادر  جذب  االكتتاب  قسم  خطط  ضمن  ومن   للعمالء، 

ا¤ستراتيجية الرؤية  تحقيق  في  للمساهمة  وإعدادهم  التأمين  قطاع  على   الجديدة 

الحالية والمستقبلية للشركة  و  رؤية المملكة العربية السعودية ٢٠٣٠م

ا¤كتـــــتـــــاب

التأمين الصحي

التأمين الطبي في سنة ٢٠٢١م وضع خطط أداء محفظة   تم العمل على تحسين 

 لتحسين نسبة الخسائر المتراكمة،  والجدير بالذكر أن شركة سالمة للتأمين التعاوني

 تهدف لتقديم الخدمة الطبية  والرعاية الصحية بأعلى مقاييس الجودة  و االحترافية

الحرص على  مد  غلوب  الطبية  المطالبات  إدارة  شركة  مع  بدورها  تسعى   حيث 

قامت الشركة  أن  حيث  و  المستهدفة،   الشرائح  لكل  المطلوبة  الخدمات   باستيفاء 

 بتطوير منتجهـا (راحـة) ليشمل أكثـر من فئـة تأمينيـة                                                       تلبي

مع يتماشـى  فيما  والمتوسطـة  الصغيـرة   والشركـات  المؤسسـات   مالك   طلبات 

شـروط  و أحكـام المنتـج

التأمين العام 

إدارة العمليـــات

(A, B, C-0222, C-0333) 

29 بلغ عدد منتجات وفروع التأمين العام التي تقدمها الشركة
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إعـــــادة التأميــــن

 جددت الشركة عدت اتفاقيات إعادة تأمين مع نخبة من أفضل شركات

 إعادة التامين العالمية من ذوي التصنيف االئتماني العالي كما هو

 موضح بالجدول ، وقد نجحت الشركة في رفع كفاءتها االستيعابية

تقديم تأمين مما يمكنها من  إعادة  اتفاقيات  إبرامها عدت   من خالل 

الفورية واالستجابة  االكتتاب  لقسم  المتميزة  والخدمات   الدعم 

لمتطلبات السوق المحلي

Swiss Re , Zurich

SCOR, Paris 

Hannover Re,  Bahrain

GIC, Dubai

Saudi Re, Riyadh

Partner Re, Paris

Sirius, Sweden

Singapore Re, Singapore

Echo Re, Zurich

XL Re, Europe

S & P A.M Best /Moodys’

AA-

A

A

A-

A-

A+

A-

A3

A-

A-

Credit Rating
REINSURERS
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 تمكن إدارة تقنية المعلومات في شركة سالمة من تطبيق

 إطار عمل تقنية المعلومات                                                            الصادر

 من البنك المركزي السعودي حيث أنه يساهم تطبيقه في

ذات العمليات  وأتمتة  لرقمنه  سالمة  شركة  رؤية   تحقيق 

الصلة وحفظ البيانات

سالمة شركة  في  المعلومات  تقنية  إدارة  تسعى   كما 

أفضل بتوفير  التزمت  وقد  الرقمنة  بمفهوم   جاهدة 

وكذلك  ٪  ١٠٠ تشغيل  نسبة  خالل  من  لعمالئها   الخدمات 

لتكون جاهدة  وتسعى  المجاالت  جميع  في   الموظفين 

ا�فضل في السوق وفًقا التجاهات السوق الحالية وأحدثها

(SAMA IT Framework)

واحدةإدارة تقنية المعلومات منصة  تطوير  سالمة  لشركة  ا�ساسية  ا¤ستراتيجية  ا�هداف   أحد 

وفريدة من نوعها عالية التقنية لتحقيق ما يلي

دعـــم الخطـــة ا¤ستراتيجيـــة للشركـــة ووظائفهــا1

تبسيط العمليات بشكل فعال وأتمتة سير العمل2

تسليـم خطط الشركة التوسعية وتحقيق ا�هداف3

توفيـــر أفضـل تجربـــة للمستخدم وإرضـاء العميـل4

تحقيـــــــــق رؤيــــــــــة ٢٠٣٠ بثبـــــــــات وفعاليـــــــــة5
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ا�من عمل  إطار  تطبيق  من  سالمة  شركة  السيبراني  ا�من  إدارة   تمّكن 
السيبرانــــي                                                                                   الصــــادر مــــن البنــــك
السعودي المركـــزي حيــث أن االمتثـــــال له يســــاهم في رفــــع مستــــوى
النضج السيبرانــــي بالمنظمــــة ويســــاهم في حماية المعلومـــات من أي
 نوع من المخاطر، أحد ا�هـــداف الرئيسيـــة لÏدارة هي الحفــــاظ على مثلـــث
 اÞمـن السيبرانــي                        والمتمثل في (السرية والنزاهة والتوافرية) ،
المعلومات منع  خالل  من  المعلومات  سرية  على  الحفاظ  يتم  انه   حيث 
نزاهة أيضا على  الحفاظ  أيضا  ، ويتم  به  المصرح  الوصول غير   الحساسة من 

 ،المعلومات من خالل التأكد من دقة البيانات وعدم تغييرها أثناء ا¤رسال

(SAMA Cyber Security Framework )

إدارة ا°مــن السيبرانــي

( CIA Triad )

قطاع بإنشاء  التعاوني  للتأمين  سالمة  شركة  قبل  من  المبادرة   تمت 
التعميم المركزي  في  البنك  تنفيذاً  لتعليمات  بالعمالء   متكامل للعناية 
 الصادر بتاريخ  ٢٠١٧/٣/٦  برقم ت . م . ع ١١١/  ٢٠١٧٠٣  والقاضي بإنشاء
 إدارة مختصة بإسم إدارة العناية بالعمالء تكون مرجعتيها للرئيس التنفيذي
ومدى السعودي،  التأمين  سوق  لمستحدثات  مواكبًة   ، مباشرة   للشركة 
خالل من  العادلة  للمنافسة  تمكينًا  الشركة،  لدى  العالية  العميل   أهمية 
مركز هي  إدارات  ثالث  بالعمالء  العناية  قطاع  يضم  و  المقدمة.   الخدمات 
المتميزة الخدمات  بتقديم  تختص  التطوير.  و  الجودة  الشكاوى،  و   االتصال، 
من العمالء  وشكاوى  وإستفسارات  طلبات  جميع  إستقبال  ليتم   للعمالء 

خاللها، و العمل على حلها بأعلى معايير الجودة المطبقة لدينا
 وتم تأطير قيم هوية القطاع في مثلث النجاح لمهمتنا و هي

ا�ستدامة: نستديم من خالل حلولنا الجذرية
التمكين: نمكن من خالل سماع صوت موظفينا

العناية: نعتني بموظفينا وعمالئنا وإجراءاتنا
من البشرية  الكوادر  بإستقطاب  متمثل  للقطاع  الدعم  كل  توفير   وتم 
 الكفاءات الوطنية الشابة، التي تم تدريبها و تأهيلها للقيام بالمهام الواجبة
طلبات �تممة  إلكتروني  نظام  الشركة  وفرت  التقني  الجانب  من  و   عليها، 

العمالء، لضمان سالمة خدمة العميل بالسرعة و الجودة المطلوبة
تحقيقنا عنه  نتج  مما  عمالئنا،  رغبات  تلبية  في  نوعية  قفزات  حققنا   وقد 
العناية في  له  حدود  ال  ،طموحنا  الُمشٍرعين  من  الُمقّررة  ا�داء   لمعايير 
 بالعميل، و سنستمر في تطوير أدائنا لتحقيق رضى عمالئنا، و تحقيق أهداف

الشركة على حٍد سواء

إدارة العناية بالعمالء

 وأخيًرا توافرية المعلومات من خالل توفر المعلومات بشكل دائم على مدار
الساعة طوال أيام ا�سبوع لجميع المستخدمين المصرح لهم
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إدارة ا�لتــــــزام

 منذ ٢٠٢٠م حرصت الشركة على تطبيق أعلى معايير حوكمة الشركات من
لضمان وذلك  المستثمرين،  وعالقات  للحوكمة  مستقلة  إدارة  إنشاء   خالل 
وأصحاب المساهمين  حقوق  وضمان  الحوكمة  ¤طار  فعال  أساس   وجود 
كما للمساهمين.  أفضل  عائدات  لتحقيق  لهم  المؤمن  وحقوق   المصلحة 
كافة تهم  التي  ا�مور  جميع  عن  والشفافية  با¤فصاح  الشركة   تهتم 
 المساهمين وا�طراف ذات العالقة وذلك لضمان استمرارية وإستدامة أعمال
الجهات الصادرة من  ا�نظمة والقوانين  بتطبيق كافة  إلتزامًا   الشركة. وذلك 
وتسعى الحوكمة.  مجال  في  الممارسات  وأفضل  واالشرافية   الرقابية 
ا�مثل التطبيق  أصولها من خالل  لتعظيم  التعاوني  للتأمين   شركة سالمة 

لحوكمة الشركات

إدارة  الحــوكمــــة

بجميع الشركة  إلتزام  مراقبة  مسؤولية  ا¤لتزام  مراقبة  وظيفة   تتولى 
المركزي البنك  عن  الصادرة  العالقة  ذات  والتعليمات  واللوائح   ا�نظمة 

 السعودي أو الجهات الرقابية ا�خرى ذات العالقة، وإتخاذ ا¤جراءات الالزمة

وإستشارية تأكيدية  خدمات  يقدم  وموضوعي  مستقل  رقابي  نشاط   هي 
النشاط في للشركة وتحسين عملياتها، ويساعد هذا  إضافة فائدة   بهدف 
لتقييم منظم  منهجي  أسلوب  إتباع  خالل  من  الشركة  أهداف   تحقيق 

 وتحسين فاعلية عمليات الحوكمة، وإدارة المخاطر، وإدارة االلتزام والرقابة
بتقييم كفاية وفاعلية أنظمة وضوابط  الداخلية  المراجعة  إدارة   كما تقوم 
المالحظات وتقديم  الضعف  نقاط  وتحديد  الموضوعة  الداخلية   الرقابة 
ثم متابعة العليا ومن  الداخلية ولÖدارة  المراجعة  للجنة  حيالها   والتوصيات 
الفحص إلى  با¤ضافة  هذا  مناسب،  بشكل  تصحيحها  يتم  حتى   عالجها 
 والمتابعة المستمرة لعمليات وأنشطة الشركة المختلفة للحد من ا�خطاء
االحتيال، أنواع  من  نوع  أي  أو  الغش  أو  الوقوع  المحتملة   والمخالفات 
المستقلة الداخلية  المراجعة  عملية  تقييم  في  النشاط  هذا   ويساعد 
تحقيق في  العليا  االدارة  مساعدة  اجل  من  والتشغيلية  المالية   وا�نشطة 
تدعم وظيفة الشركة  العليا في  ا¤دارة  وإن  والمستقبلية  الحالية   أهدافها 
المستخدمة الداخلية  الرقابية  البيئة  من  اليتجزأ  كجزء  الداخلية   المراجعة 

لقياس وتقييم فعالية وكفاءة أنظمة الرقابة الداخلية في الشركة

إدارة المراجعة الداخلية
في ترتبط  الشركة  ولكون  بالشركة،  النظامي  ا¤لتزام  مستوى   لتحسين 
 أعمالها بحكم نشاطها وبحكم وضعها القانوني بعدد من الجهات الرقابية
الصحي الضمان  ومجلس  السعودي،  المركزي  كالبنك   وا¤شرافية 
 التعاوني، وهيئة السوق المالية، ووزارة التجارة، و وزارة ا¤ستثمار فإن ذلك
للتأكد من المالئمة  والخطط  البرامج  ا¤لتزام مهمة وضع  إدارة   يضع على 

 سالمة جميع أعمال إدارات الشركة المختلفة
وإداراتها  الشركة  إلتزام  مدى  بفحص  ا¤لتزام  إدارة  تقوم  آخر   جانب   من 
من الصادرة  سواء  واللوائح  والنظم  القوانين  وتطبيق  تنفيذ  في   المختلفة 
 الجهات الرقابية وا¤شرافية أو اللوائح والنظم والسياسات الداخلية الخاصة

بالشركة وبالتالي رصد أي مخالفات أو تجاوزات لتلك ا�نظمة واللوائح
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القانونية االجراءات  كافة  سير  بمتابعة  القانونية  الشؤون  إدارة   تقوم 

 بالشركة من مراجعة عقود وتقديم إستشارات قانونية والترافع في القضايا

 التي ترفع من الغير ضد الشركة أو من الشركة ضد الغير والتوجيه بشأنها،

أو ودرجاتها  أنواعها  بمختلف  الشرعية  القضايا  القانونية  ا¤دارة  تتولى   كما 

-لجان التأمينية  والمخالفات  المنازعات  في  الفصل  (لجان  قضائية   الشبة 

 الصلح) وتبذل ا¤دارة القانونية العناية الالزمة بالدفوع ¤يجاد الحلول العادلة

والمالئمة لكل حالة بكل حيادية وذلك للوصول إلى تسويات عادلة  أو صلح

إدارة الشؤون القانونية

 تم إنشاء إدارة غسل ا�موال وتمويل ا¤رهاب لحماية الشركة من ا�شخاص

عمالء نزاهة  من  والتأكد  ا�موال  غسل  بعمليات  تقوم  التي   والشركات 

يقومون أشخاص  أو  ا�موال  غسل  عمليات  في  تورطهم  وعدم   الشركة 

 بعمليات تمويل ا¤رهاب وحماية الشركة من أي عقوبات نظامية أو قانونية

 قد تترتب عليها في هذا ا¤ختصاص وذلك بتقديم ا¤ستشارات لÖدارة العليا

إدارة غسل ا°موال وتمويل ا�رهاب

 بالشركة وتقديم محاضرات تدريبية لجميع منسوبي الشركة بما

ا�موال غسل  عن  بالشركة  ا¤دارة  ومجلس  العليا  ا¤دارة   فيها 

قطاع في  ا�موال  غسل  عمليات  عن  وتركيزها  محورها   وكان 

تطوير تم  ٢٠٢١م  العام  وخالل  عنها،  الكشف  وكيفية   التأمين 

ا�موال غسل  مكافحة  بإدارة  خاص  جديد  آلي  نظام   وإستحداث 

 وتمويل ا¤رهاب وهذا النظام يقوم بكشف العمليات المشبوهه

الدولي أو  المحلي  الصعيد  على  سواء  المطلوبة   وا�سماء 

لمنع التعامل معاهم
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ا�ستثمارات

الخطر هو إحتمالية وقوع حدث يكون له تأثير على تحقيق أهداف الشركة

الوصول  ا�دنى لضمان  الحد  إلى  السلبي  ا�ثر  المخاطر  هوتقليل  إدارة   دور 

الفرص المحتملة للتعامل مع هذه  �هدافنا ومضاعفة قدرتنا على تحقيق 

المخاطر إدارة  ترفع  محددة  استراتيجية  بإتباع  المخاطر  إدارة  تقوم   المخاطر 

 تقاريرها إلى الرئيس التتفيذي بشكل مباشر مع إمكانية الوصول إلى لجنة

 المخاطر

 تمتلك الشركة ما قيمته ٣٫٨٥٪ من رأس مال شركة نجم لخدمات التأمين التي
 يبلغ رأس مالها ٥٠ مليون ريال بخالف ذلك ال يوجد شركة تابعة لشركة سالمة

للتأمين التعاوني داخل المملكة آو خارجها

 تستثمر الشركة في صكوك إسالمية مع عدد من الشركات والبنوك المحلية
 بإجمالي مبلغ ٤٫٩ مليون ريال سعودي وفي صكوك حكومة المملكة العربية

السعودية بمبلغ ٦٠ مليون ريال

(المجازة المحلية  ا°سهم  في  الشركة  الستثمارات  السوقية  القيمة   بلغت 
شرعًا) في٢٠٢١/١٢/٣١م مبلغ ٦٦٫٢ مليون ريال سعودي

استثمارية وصناديق  ودائع  عن  عبارة  فهي  االستثمارات  لباقي   بالنسبة 
 إسالمية لدى البنوك والمؤسسات المالية المحلية بقيمة  ١٣٢٫٧ مليون ريال

سعودي

عبر المخاطر  ¤دارة  مشترك  نهج  وتنفيذ  تطوير  على  سالمة  شركة   تعمل 

المناسبة ا¤دارة  ويضمن   ، بالمخاطر  الوعي  من  النهج  هذا  يزيد   الشركة 

، مما ، ويجعل ملفات تعريف مخاطر وحدات ا�عمال أكثر شفافية   للمخاطر 

 يتيح مقارنة المخاطر وتجميعها والسماح للفرد بإتباع نهج المحفظة ¤دارة

بإ كتشاف وإدارة مخاطرها  المخاطر حيث تقوم وحدات ا�عمال في سالمة 

المحتملة بما يتماشى المخاطر  الفرص واحتواء  ، واالستفادة من   بإستمرار 

مع حدود تحمل المخاطر

إدارة المخاطر و إستراتيجية المخاطر
والمخاطر المستقبلية المتوقعة

إستراتيجية المخاطر

تمتلك شركة سالمة أسهمًا في شركة واحدة، واستثمارات أخرى يتوقع أن تظهر

التأثيرات المالية لهذه االستثمارات في السنوات القادمة وهي:

تؤكد شركة سالمة للتأمين التعاوني انه ال يوجد أي قروض على الشركة وال يوجد

أي مبالغ دفعتها الشركة سدادا لقروض خالل السنة
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المخاطر المستقبلية المتوقعة

ت
ليا

عم
ر ال

اط
مخ

تقنية المعلومات

 هي المخاطر التي تحدث نتيجة الخطأ أو الفشل في سير
أعمال الشركة

تسوية المطالبات

 هي المخاطر المتعلقة بسداد المطالبات لحاملي الوثائق
على أساس تغطية البوليصة

االئــتمــان

 هي المخـاطر الناشئـة  بشكـل عـام بعـدم قـدرة ا�طراف
ا�خرى للوفاء بإلتزاماتها في الوقت المحدد

ية
يج

رات
ست

ا¤
طر 

خا
لم

ا�من السيبرانيا

 هـي أي خطـر يسبب حدوث خلل أو تلـف في المنظمة من
خروقات البيانات وأمن معلوماتها

حوكمة المنشأة

كيفية تُملي  التي  بالقواعد  المتعلقة  الخطورة   هي 
 تشارك الحقوق والمسؤوليات بين المساهمين المختلفين
 في الشركة والمدراء وا¤داريين ا�ساسيين والمساهمين

الماليين اÞخرين

ب
تــا

ـتــ
¤كـ

طر ا
خا

م

التسعير

 خطـورة التسعيـر هي الخطورة الناتجـة عن العمليـة التـي
تحـاول الشركـة من خاللهـا تحديـد سعـر القسـط المناسـب

المنتجات

 هي الخطورة المتعلقة بالتغييرات التي طرأت على أحد
 المنتجات الموجودة لتلبية إحتياجات الزبائن، فقد تؤثر هذه

 التغييرات على تغطية المنتج ومتطلباته التي تتسبب
في إحداث الخطورة

إعادة التأمين

 خطــــورة إعــــادة التأميــن هي الخطــورة المتعلقة بجـــزء
تحويل جزء من المخاطر إلى معيد التأمين

ام
لتز

ا¤
طر 

خا
م

عدم ا¤لتزام

هــي المخــاطــر الناتجــة عن مخــالفــة ا�نــظمــة واللوائــح

مكافحة غسل ا�موال

من وسمعتها  الشركة  على  تؤثر  التي  المخاطر   هي 
تمويل أو  أموال  غسل  عمليات  في  إستغاللها   إساءة 

ا¤رهاب
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حوكمة الشركات
س

كلمة المجل
 الحمد Ò وحده، والصالة والسالم

 على من ال نبي بعده

 السادة/ مساهمي شركة سالمة
للتأمين التعاوني             المحترمين

السالم عليكم ورحمة اÒ وبركاته

 يقدم لكم مجلس إدارة الشركة التقرير

المنتهية المالية  السنة  عن   السنوي 

أهم متضمنًا  ٢٠٢١/١٢/٣١م   في 

وأنشطة المالية  والنتائج   التطورات 

 واé ولــــــــي التوفيـــــــقالتشغيل و ا¤فصاحات

 ومرفقًا به القوائم المالية المدققة وا¤يضاحات وتقرير مراقبي الحسابات

 الخارجيين وذلك وفقًا �حكام النظام ا�ساسي للشركة وحسب اللوائح

وا�نظمة

 نتوقع أن يستعيد سوق التأمين السعودي توازنه في العام ٢٠٢١م

 ويخلق فرصًا جيدة لنمو شركات التأمين خالل المرحلة القادمة، وكل ذلك

 سيضمن بحول اé تعالى الحصول على حصة جيدة من سوق التأمين

السعودي

 نشكركم أعزاءنا المساهمين على ثقتكم، ونشكر شركاءنا في النجاح

 في السوق السعودي على دعمهم، كما نشكر أعضاء لجان المجلس

 وفريق ا¤دارة وجميع الموظفين على تفانيهم، ونعد عمالءنا الكرام

بمزيد من ا¤نجازات بحول اé تعالى
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مجلس ا�دارة واللجان
أعضاء مجلس ا¤دارة الحالي اعتباراً من تاريخ ٢٠١٩/٧/٢٥م

أحمد طارق مراد

إدارة شركة رئيس مجلس  الحالية:   الوظائف 
 سالمــــة للتأميــــن التعاونــــي

ا�سمدة شركة  إدارة  مجلس  رئيس   نائب 

  المتحــــــــدة السعوديــــــــة

 عضو لجنة مراجعة في مجموعة أنعام الدولية

 القــــابضــــة

إدارة مجلس  رئيس  نائب  السابقة:   الوظائف 
 - شركة ا�سمدة المتحدة السعودية- ٢٠١٠

 حتــــى اÞن

 عضو مجلس إدارة في شركة المتحدة للتأمين

 التعاونــــــــي

القابضة- نسما  -شركة  ا¤ستثمار  رئيس   نائب 

٢٠٠٨ - ٢٠١٠م

 رئيس تطوير المنتجات والبحوث -شركة الخبير

المــــــــاليــــــــة -٢٠٠٦ - ٢٠٠٨م

 مدير أول لتمويل الشركات - مصرف البحرين الشامل-

 ٢٠٠٠- ٢٠٠٦م

معهد في  مدنية  هندسة  بكالوريوس   المؤهالت: 
 ورشسـتـــــر بوليتـكنيــــك ماساتشـوستــــش الواليـــات

 المتحــــــــدة ا�مريكيــــــــة عام ١٩٨٤م

فرانسسكو سان  جامعة  في  أعمال  إدارة   ماجستير 

١٩٨٨م عام  ا�مريكية  المتحدة  الواليات  كاليفورنيا 

شركة في  إدارة  مجلس  رئيس  نائب   الخبرات: 
نائب اÞن،  ٢٠١٠حتى  السعودية  المتحدة   ا�سمدة 

إلى  ٢٠٠٨ القابضة  نسما  لشركة  ا¤ستثمار   رئيس 

لشركة والبحوث  المنتجات  تطوير  رئيس   ،  ٢٠١٠م 

لتمويل أول  ٢٠٠٨م،مدير  إلى   ٢٠٠٦ المالية   الخبير 

 الشركات في مصرف البحرين الشامـل ٢٠٠٠ إلى ٢٠٠٦م

عضو مستقل

 رائد عبدالملك آل قاسم

شركة إدارة  مجلس  عضو  الحالية:   الوظائف 
  سالمة للتأمين التعاوني

لشركة العام  المدير  السابقة:   الوظائف 
المدير  ، التأمين  لوكالة  المهنية   المجموعة 

 العام لمؤسسة رائد عبدالملك يحيى آل قاسم

للتأمين التعاونية  شركة  إمتياز   ممنوح 

 -مسوق

 المؤهالت: ببكالوريوس علوم جامعة الملك
سعود- المملكة العربية السعودية

 تأمين المعهد المصرفي المملكة العربية السعودية

٢٠١٢ 

 الخبرات: المدير العام لشركة المجموعة المهنية
لوكالة التأمين ٢٠١٢-٢٠١٨ م

 المدير العام لمؤسسة رائد عبدالملك يحيى آل

قاسم ٢٠٠٥-٢٠١٢ م

 ممنوح إمتياز شركة التعاونية للتأمين -مسوق

٢٠٠٣-٢٠٠٤م

عضو مستقل

IFCE
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خالد جبر الزايدي

عضـــــو الحالية:   الوظائف 
سالمــة شركــة  إدارة   مجلس 

للتأمين التعاوني

 مستقل-عمل حر محلل مالي

   مستقل ومدرب مالي

 الوظائف السابقة:
 محاســب الشركــة ا¤سالميــة

 العربية للتأمين

ومدير الحسابات  قسم   رئيس 

الشركــــــة  – با¤نابـــــة   مالــــي 

 ا¤سالمية العربية للتأمين

أول دولية-بنك  وسيط أسهم 

الريــــــاض

 وسيط أسهم أول محلية-بنك

الريــــــاض

 محلل مالي أول -شركة الخبير

 الماليـــــة

هيـــــئة  - مالـــــي   مستشــــار 

  ا¤تصاالت وتقنية المعلومات

إدارة ماجستير   المؤهالت: 
هندسية ٢٠٠٢م

Florida Institute of 

Technology 

جامعة محاسبة   بكالوريوس 

 الملك عبدالعزيز ١٩٩٤م

الشركـــــــة محاســــــب   الخبرات: 
للتأميـــن العربيــــة   ا¤سالميــــــــــــة 

١٩٩٤-١٩٩٧م

 رئيس قسم الحسابات ومدير مالي

ا¤سالميــــة الشركـــــة   –  با¤نابـــــة 

العربية للتأمين ١٩٩٧-١٩٩٨ م

 وسيـــط أسهـــم أول دوليــة-بنــك

الرياض ٢٠٠٤-٢٠٠٦م

 وسيــط أسهــم أول محليــة-بنـــك

الرياض٢٠٠٦-٢٠٠٧م

 محلل مالــي أول -شركـــة الخبيـــر

المالية -٢٠٠٩-٢٠١٣م

 مستشــار مالــي - هيئة ا¤تصـاالت

المعلومــــــــــــــــــــــات   وتقنيـــــــــــة 

٢٠١٨-٢٠١٩ م

محــلل حـــر   مستقــل-عمــل 

مالي ومدرب  مستقل   ماـــلي 

 ٢٠١٤ حتى تاريخه

أكرم عمر جادعضو مستقل

مجـلس عضـو  الحالية:   الوظائف 
للتأمين سالمة  شركـة   إدارة 

  التعاوني

المديـــــــر السابقة:   الوظائف 
الغربيــــة للمنطقـــــة   ا¤قليمـــــــي 

 لشركــــة والء للتأميــــن

الثقة مداد  لشركة  العام   المدير 

 لوكالة التأمين

آداب بكالوريـوس   المؤهالت: 
عامـة عالقـات  إنسانيـة   وعلوم 

عـبدالعزيـز الملك  جامعـة   وإعـالن 

١٩٩٢ م

            شهـــــــادة إحتـــــــراف التأميـــــــن

 تأميــــــن المعهــــد البريطاني - جــدة

 ١٩٩٦م

 دبلــوم إحتــراف التأميـن              تأميـــن

المصرفي-جدة البحريــن   معهــد 

٢٠٠٥م

للمنطقة  ا¤قليمــي  المدير   الخبرات: 
للتأمين والء  لشركـة   الغربية 

 ٢٠٠٧-٢٠٠٩م

لوكالة الثقة  مداد  لشركة  العام   المدير 

التأمين٢٠١٠-٢٠١٩ م

عضو مستقل

COP  

BIBF  
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 أمين سر مجلس ا�دارة : مازن إبراهيم عبدالسالم

شركة إدارة  مجلس  عضو  الحالية:   الوظائف 
سالمة للتأمين التعاوني

مجلـــس ســـــر  وأميـــــــن  العــــــــام   المراقــــب 

 ا¤دارةبمستشفى الدكتور سمير عباس

 مدير عام شركة بادر الحديثة للتشغيل والصيانة

شريك شركة الهدهد العربي

  

 الوظائف السابقة: مدير ا¤دارة ا¤ستراتيجية
المرجــــــان المؤسســــي - شركــــــة   والتميــــــز 

القابضة-٢٠١٤-٢٠١٦م

باقدو -مستشفى  المالية  العمليات   مدير 

والدكتور عرفان- ٢٠١٤م

سند لشركة  الغربية  المنطقة  إقليم   مدير 

للتأمين التعاوني ٢٠١٣-٢٠١٤م

المخاطر، مدير إدارة   عدة مناصب مختلفة-مدير 

 التسويق، مدير ضمان الجودة ،با¤ضافة إلى

-شركــــــــة ا¤دارة  مجلــــــــــس  ســــــر   أميـــــن 

سالمـــــــــــــة-٢٠٠٦-٢٠١٣م

المتحـــــدة بنـــده  لشركـــــــة  قســــم    مديــــــر 

٢٠٠٤-٢٠٠٦ م

 

 المؤهالت: بكالوريــوس هندســة نظـــم - جامعـــة
الملك فهد للبترول والمعادن ٢٠٠٤م

 ماجستير إدارة ا�عمال -كلية ا�مير محمد بن سلمان

٢٠١٩ 

 الخبرات: المراقب العام وأمين سر مجلس
 ا¤دارةبمستشفى الدكتور سمير عباس

 مديـر عــام شركــة بادر الحديثــة للتشغيـــل والصيانــــة

 - مملوكة للمستشفى

 مدير ا¤دارة ا¤ستراتيجية والتميز المؤسسي -شركة

المرجان القابضة

 مدير العمليات المالية -مستشفى باقـدو والدكتـــور

عرفــــان

 مدـــير إقليـــم المنطقة الغربية لشركـة سنــد للتأمين

التعاوني

 عـــدة مناصب مختلفـــة - مديـــر إدارة المخاطـــر، مديــر

 التسويـــق،مديـــر ضمـــان الجــــــودة، با¤ضـــافـــة إلـــى

أمين سر مجلس ا¤دارة  -شركة سالمة

 مديـــر قســـم لشركـــة بنـــده المتحـــدة

عضو مستقل

عبدالرحمن عبداÒ الزهراني

ا¤دارة مجلس  سر  أمين  الحالية:   الوظائف 
للتأمين سالمة  شركة  الحوكمة-  إدارة   ومدير 

 التعاوني

 عضو الجمعية السعودية للحوكمة

  

الحوكمة إدارة  مدير  السابقة:   الوظائف 
المساعد – شركة سالمة للتأمين التعاوني

شركة الغربية-  للمنطقة  ا¤قليمي   المدير 

 امبكو

لرعاية الوطنية  اللجنة  التنفيذي-   المدير 

 السجناء والمفرج عنهم وأسرهم تراحم

مساعد المدير التنفيذي - شركة نسما القابضة

إداري- وزارة التعليم

الملك  جامعـــة   – إدارة  بكــــالوريـــوس   المؤهالت: 
 عبدالعزيـــز بجدة

 ماجستير إدارة أعمال – جامعة شيبنزبيرق بنسلفينيا



 مع مراعاة أي تعليمات يضعها البنك المركزي السعودي أو يضعها مجلس ا¤دارة، تباشر اللجنة التنفيذية

 كل السلطات التي يقررها البنك المركزي السعودي أو المجلس وتعاون اللجنة التنفيذية الرئيس التنفيذي

والعضو المنتدب

 تمارس اللجنة جميع الصالحيات الممنوحة لها للقيام بواجبها تجاه اجتماعات مجلس ا¤دارة، و¤عضائها حق

ا¤طالع على المعلومات السرية للشركة

 صياغة إستراتجية الشركة ومراجعتها وابالغها وإدارتها وذلك فيما يتعلق بمصالح المساهمين والعمالء

والموظفين وغيرهم من أصحاب المصالح

تقوم اللجنة بمناقشة واتخاذ القرارات المتعلقة بالمواضيع الطارئة التي تحتاج إلى اتخاذ قرار عاجل

تتضمن مسؤوليات اللجنة اتخاذ القرارات المتعلقة با�عمال اليومية للشركة

خامسًا:
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لجان المجلس إلى نهاية الدورة

فـــي تـــاريــــخ :   ٢٠٢٢/٠٧/٢٤

اللجنــــة التنفيذيــــة

اللجنــــة التنفيذيــــة

لجنــــة المخاطـــــر

لجنــــة المراجعــــــة

لجنــــة االستثمــار

لجنة الترشيحات والمكافآت

ا¤سم

أحمد طارق مراد

رائد عبدالملك آل قاسم

مازن إبراهيم عبدالسالم

سكرتير اللجنة: عبدالرحمن عبداé الزهراني

طبيعة
العضوية

رئيس اللجنة
عضو مستقل

عضو مستقل

عضو مستقل

عدد ا¤جتماعات (٦) اجتماعات

ا¤جتماع ا�ول
٢٠٢١/٠١/٣١

ا¤جتماع الثاني
٢٠٢١/٠٣/٢٨

ا¤جتماع الثالث
٢٠٢١/٠٧/١٢

ا¤جتماع الرابع
٢٠٢١/٠٩/٢٩

ا¤جتماع السادس
٢٠٢١/١٢/١٦

ا¤جتماع الخامس
٢٠٢١/١١/٢٥

وصف مختصر �ختصاص اللجنة التنفيذية:
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الرأسمالية النفقات  لبنود  النهائي  واالعتماد  الميزانية  ببنود  التعديالت   اعتماد 

حسب صالحيات اللجنة المنصوص عليها في جدول الصالحيات

الموافقة على سياسات وإجراءات العمل للشركة

مراقبة أداء الرئيس التنفيذي وا¤دارة العليا وتقديم التوصية بهذا الشأن

تقوم اللجنة با�عمال الواردة أدناه والمتعلقة باستراتيجية الشركة:

مراجعة إجراءات وعمليات التخطيط ا¤ستراتيجي للشركة بالتعاون مع الرئيس التنفيذي
التأكد من اتمام الخطط ا¤ستراتيجية التي تحقق أهداف الشركة

تحقيق إلى  تهدف  التي  الشركة  موارد  بتوزيع  يتعلق  فيما  التنفيذي  الرئيس  توصيات   مراجعة 
التوافق بين الخطط ا¤ستراتيجية للشركة وأهدافها التشغيلية طويلة ا�جل

 المراجعة الدورية للخطط ا¤ستراتيجية وا�هداف التشغيلية للشركة وشركاتها التابعة (إن وجدت)
للتأكد من توافقها مع أهداف الشركة

مراقبة تنفيذ سياسات وإجراءات مجلس ا¤دارة

الشركة بأولويات  يتعلق  فيما  ا¤دارة  لمجلس  التوصيات  بإعداد  اللجنة   تقوم 

التشغيلية واالستراتيجيات المتبعة لذلك

تقوم الشركة با�عمال الواردة أدناه والمتعلقة بالتخطيط المالي للشركة

 تقوم اللجنة بتقديم تقرير دوري مرة كل ستة (٦) شهور على ا�قل عن أعمالها

لمجلس ا¤دارة

 إعالم مجلس ا¤دارة في حالة وجود أو نشوء أي حالة من حاالت تعارض مصالح

نتيجة للقرارات التي تقوم اللجنة باتخاذها

إعداد مراجعة وتقييم سنوي �نشطة اللجنة و�عضائها

يزود المجلس بجميع محاضر االجتماعات المتعلقة باللجنة

الالزمة التوصيات  وتقديم  ا�جل  وطويلة  السنوية  المالية  وا¤ستراتيجيات  ا�هداف  ومراجعة   إعداد 
لمجلس ا¤دارة

مراجعة الجوانب المالية للشركة، وذلك بالتعاون مع إدارة الشركة التنفيذية ولجنة المراجعة
إعداد ومراجعة سياسات توزيع ا�رباح وكيفية تنفيذها وتقديم التوصيات بشأنها لمجلس ا¤دارة

 المراجعة الدورية للنفقات الرأسمالية الفعلية لمطابقتها مع الميزانيات المعتمدة من قبل مجلس
ا¤دارة

 لجنــــة المخاطــــــر

ا¤سم

مازن إبراهيم عبدالسالم

عمر ناصر مخارش
(استقالة)

سكرتيرة اللجنة: غزل أمين زغبي

طبيعة
العضوية

رئيس اللجنة
مستقل

عضو مستقل

عدد ا¤جتماعات (٣) اجتماعات

ا¤جتماع ا�ول
٢٠٢١/٠٢/٢٥

ا¤جتماع الثاني
٢٠٢١/٠٦/١٧

ا¤جتماع الثالث
٢٠٢١/٠٩/٢٩

الشركة، والمحافظة على مستوى مقبول من لها  تتعرض  التي قد  المخاطر   تحديد 

المخاطر الخاصة بالشركة

ا¤شراف على أنظمة إدارة المخاطر وتقييم فعاليتها

 التحقق من جدوى إستمرار الشركة ومواصلة نشاطها بنجاح، مع تحديد المخاطر التي

تهدد استمرارها خالل ا¤ثني عشر شهرة القادمة

 وضع إستراتيجية شاملة ¤دارة المخاطر بالشركة، وا¤شراف على تطبيقها، ومراجعتها

وتحديثها بشكل دوري، أخذ با¤عتبار المتغيرات الداخلية والخارجية ذات العالقة

مراجعة سياسات إدارة المخاطر 

للمخاطر، تعرضها  ومدى  للمخاطر،  الشركة  تقبل  مستوى  تقييم  وإعادة   مراجعة 

وذلك بشكل دوري

 رفع تقارير مفصلة إلى مجلس ا¤دارة حول المخاطر المحتملة وإعطاء توصيات حول 

سبل إدارتها

تقديم المشورة لمجلس ا¤دارة حول ما يتعلق بإدارة المخاطر 

 ضمان توافر الموارد والنظم الكافية ¤دارة المخاطر

 وصف مختصر �ختصاص لجنة المخاطر:
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¤دارة التنظيمي  الهيكل   مراجعة 

بشأنه توصيات  ووضع   المخاطر 

قبل اعتماده من قبل مجلس ا¤دارة

 التحقق من استقالل موظفي إدارة 

 المخاطر عن ا�نشطة التي قد ينشأ

عنها تعرض الشركة للمخاطر

موظفي استيعاب  من   التحقق 

المحيطة للمخاطر  المخاطر   إدارة 

زيادة على  والعمل   بالشركة، 

الوعي بثقافة المخاطر

 مراجعة ما تثيره لجنة المراجعة من 

المخاطر إدارة  في  تؤثر  قد   مسائل 

في الشركة

مجلس إلى  تقاريرها  اللجنة   ترفع 

وفقا عملها  نتائج  حول   ا¤دارة 

في الواردة  واÞليات   للضوابط 

عرض ويجب  المخاطر  إدارة   ميثاق 

إدارة لجنة  اجتماعات   محاضر 

ا¤دارة مجلس  على   المخاطر 

لÖحاطة والعلم

ا¤ستعانة للجنة  يحق  الحاجة،   عند 

أجل من  خارجية  استشارية   بخدمات 

 أداء مهامها ، على حساب الشركة

بعد أخذ موافقة مجلس ا¤دارة

 لجنــــة المراجعـــة

ا¤سم

خالد جبر الزايدي

رائد فهد الرصيص

وليد محمد مرعي

سكرتير اللجنة: عبدالمحسن عون البركاتي

طبيعة
العضوية

رئيس اللجنة
عضو مستقل

من خارج المجلس

من خارج المجلس

عدد ا¤جتماعات (١٣) اجتماع

ول
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ع 
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/٠
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/٠
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ث
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٢١

/٠
٣/

٣١

ع
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٤/

١٨

س
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ع ا
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٥/
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س
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٢١

/٠
٦/

٠٣

ع
ساب
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٢١
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٨/

١٢
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ع ا
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٢١

/١
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ع
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٠٢
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جت
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 ٢
٠٢
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١١

/٠
٦
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٢٠
٢١
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شر
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٢٠
٢١
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هذه أحكام  تنفيذ  عن  الشركة  إدارة  ومجلس   الشركة  في  والمساهمين  السعودي  المركزي  البنك  أمام  مسؤولين  المراجعة  لجنة  أعضاء   يكون 

الالئحة، و عن تنفيذ خطة عمل لجنة المراجعة الصادرة بقرار من مجلس ا¤دارة

يجب على أعضاء اللجنة أثناء تأدية مهامهم تقديم مصلحة الشركة على أي اعتبارات أخرى قد تؤثر على أعمالهم وقراراتهم

والمراجعين  القانونيين  والمستشارين  واللجان  كافة  والموظفين  الشركة  في  العليا  وا¤دارة  ا¤دارة  بمجلس  المباشر  االتصال  حق  المراجعة   للجنة 

السجالت جميع  على  االطالع  ولها   ، بالشركة  العالقة  ذات  ا�خرى  ا�طراف  وكذلك   ، الشركة  فروع  و  الرئيسي  المركز  في  والخارجيين   الداخليين 

 والمستندات الخاصة والسرية والالزمة �داء أعمالها . وللجنة المراجعة االستعانة بأي جهة استشارية من خارج الشركة للقيام بمهام محددة من أجل

 مساعدتها في أداء عملها

 يجب على جميع أعضاء لجنة المراجعة المحافظة على سرية المواضيع المتعلقة بأعمال لجنة المراجعة ، حتى بعد تركهم العمل في اللجنة 

ال يجوز أن يكون العضو لجنة المراجعة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في ا�عمال والعقود التي تتم لحساب الشركة 

 ال يجوز لعضو لجنة المراجعة المشاركة في أي عمل من شأنه منافسة الشركة أو المتاجرة في ا�نشطة التي تزاولها الشركة وللشركة تطالبه

بالتعويض عن أي ضرر لحقها نتيجة لهذا العمل أو التصرف

أو ا�طراف ذوي العالقة به قبل دفع القسط المستحق  المراجعة  أو تجديد أي وثيقة تأمين �ي من  أعضاء لجنة   يجب على الشركة عدم إصدار 

المطالية وفقا التعامل مع  المراجعة للمطالبة بدفع تعويض لوثيقة تأمين صادرة له عن الشركة. فيجب   بالكامل، وإذا تقدم أي من أعضاء لجنة 

لÖجراءات الواردة في الالئحة المطبقة على مطالبات العمالء وبدون معاملة تفضيلية. مع إشعار المراقب النظامي بأي تعويض مستحق للعضو

وصف مختصر الختصاص لجنة المراجعة ومهامها:
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 لجنــــة االستثمـــــار

ا¤سم

أحمد طارق مراد

أكرم عمر جاد

سكرتير اللجنة: أحمد حسن المالكي

طبيعة
العضوية

رئيس اللجنة
مستقل

عضو مستقل

عدد ا¤جتماعات (٤) اجتماعات

ا¤جتماع ا�ول
٢٠٢١/٠١/٢٧

ا¤جتماع الثاني
٢٠٢١/٠٦/١٤

ا¤جتماع الثالث
٢٠٢١/١٠/٣١

ا¤جتماع الرابع
٢٠٢١/١٢/٢٣

عضو مستقلخالد جبر الزايدي

 مع مراعاة أي تعليمات يضعها البنك المركزي السعودي أو يضعها مجلس ا¤دارة، تباشر

الرئيس اللجنة  وتعاون  ا¤دارة  مجلس  بها  يفوضها  التي  السلطات  كل  االستثمار   لجنة 

التنفيذي والعضو المنتدب في شأن القرارات االستثمارية

مساهميها تجاه  بواجبها  للقيام  لها  الممنوحة  الصالحيات  جميع  اللجنة   تمارس 

واستراتيجية الشركة

 تعد اللجنة مسؤولة عن إعداد سياسة االستثمار للشركة ويجب أن تعرض هذه السياسة

على البنك المركزي السعودي والحصول على موافقتها على سياسة االستثمار

 إعداد وصياغة سياسة االستثمار للشركة ومتابعة تنفيذها والموافقة عليها سنويًا من

 قبل مجلس ا¤دارة، ويجب أال تعدل هذه السياسة إال بعد أخذ موافقة المجلس على أي

تعديل يطراء عليها

وصف مختصر الختصاص لجنة االستثمار:

الشركة ضمن االستثمارية وعمليات محافظ استثمار  السياسة  تنفيذ   ا¤شراف على 

ا�طر العملية المستقرة لÖستراتيجية والمخاطر

مراجعة السياسات وا�هداف والخطط االستثمارية الخاصة وتقديم التوصيات بشأنها

مباشرة وغير  مباشرة  بصورة  المعنيين  الموظفين  ¤بالغ  الالزمة  الخطوات   إتخاذ 

با�نشطة االستثمارية والتأكد من فهمهم له

التوزيع االستراتيجي لÏصول على الفئات االستثمارية الرئيسية

مراجعة أداء كل فئة من فئات ا�صول

والقطاعات المالية  وا�سواق  الجغرافية  للمناطق  وفقًا  ا�صول  لتوزيع  حدود   وضع 

ذات العالقة وا�وراق المالية وكذلك العمالت

تعريف وتحديد ا�صول غير السائلة ووضع القيود على االستثمار بها

 تقوم اللجنة بمتابعة أداء محافظ الشركة االستثمارية بشكل مستمر وتقديم التقارير

بشكل ربع سنوي

متابعة ومراقبة مخاطر االستثمار بشكل دوري

تفويض ضمن  وذلك  باالستثمار  المتعلقة  القرارات  اتخاذ  اللجنة  مسؤوليات   تتضمن 

الصالحية الممنوح من قبل مجلس ا¤دارة

 المراجعة الشاملة على أساس سنوي لمدى كفاية السياسة العامة لالستثمار في

 ضوء أنشطة الشركة ونسبة التسامح العامة في المخاطر، ومتطلبات العائد على

المخاطر على المدى الطويل ووضع المالءة

جهة أي  أو  الخارجيين  ا�صول  مديري  على  والُمعدة  بالجهالة  النافية  تقارير   مراجعة 

خارجية تقوم بتوفير خدمات متعلقة باالستثمار

الخارجية ذات  إجراء تقييم شامل لمقدمي خدمات االستثمار وإدارة ا�صول وا�طراف 

تم أساسها  على  التي  الظروف  ثبات  من  للتأكد  سنوي  بشكل  باالستثمار   العالقة 

الشركة نظر  إعادة  إلى  يؤدي  قد  جوهري  تغيير  أي  وجود  وعدم  الجهة  تلك   تعيين 

بخصوص التعامل مع تلك الجهة
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لجنة الترشيحات والمكافآت 

ا¤سم

رائد عبدالملك ال قاسم

عمر ناصر مخارش 
(استقالة)

سكرتير اللجنة: حسن أحمد الزهراني

طبيعة
العضوية

رئيس
مستقل

عضو مستقل

عدد ا¤جتماعات (٤) اجتماعات

ا¤جتماع ا�ول
٢٠٢١/٠٥/٠٢

ا¤جتماع الثاني
٢٠٢١/٠٨/٢٩

ا¤جتماع الثالث
٢٠٢١/١١/٢٣

ا¤جتماع الرابع
٢٠٢١/١٢/٢٨

عضو مستقلأكرم عمر جاد

وصف مختصر الختصاص لجنة الترشيحات والمكافآت:
من مهام ومسؤوليات لجنة الترشيحات والمكأفات مايلي

اقتراح سياسات ومعايير واضحة للعضوية في مجلس ا¤دارة وا¤دارة التنفيذية العليا
النظامية للمتطلبات  وفقا  ولجانه  ا¤دارة  مجلس  لعضوية  بالترشيح  ا¤دارة  لمجلس   التوصية 

والسياسات والمعايير المعتمدة
وكبار المستقلين  وا�عضاء  التنفيذيين  غير  وا�عضاء  التنفيذيين  لÏعضاء  وظيفي  وصف   وضع 

التنفيذيين
ا¤دارة ولجانه المناسبة لعضوية مجلس  المهارات  المطلوبة من  السنوية لالحتياجات   المراجعة 
وعضوية العليا  التنفيذية  ا¤دارة  وظائف  لشغل  المطلوبة  والمؤهالت  القدرات  وصف   وأعداد 
 المجلس ولجانه وتحديد الوقت الذي يلزم أن يخصصه العضو �عمال المجلس أو لجان المجلس و
 تقييم هيكل وتركيبة المجلس ولجانه وتحديد جوانب الضعف فيها بصفة دورية واقتراح الخطوات

الالزمة المعالجتها
 تقييم ومراقبة استقاللية أعضاء المجلس ولجانه والتاكد من عدم وجود تضارب في المصالح،

بما في ذلك التأكد بشكل سنوي من استقاللية ا�عضاء المستقلين
 وضع سياسات واضحة لتعويضات ومكافآت أعضاء مجلس ا¤دارة ولجانه وأعضاء ا¤دارة العليا،
 ورفعها لمجلس ا¤دارة العتمادها من الجمعية العامة، على أن يراعى في تلك السياسة اتباع

معايير ترتبط با�داء، وا¤فصاح عنها، والتحقق من تنفيذها
المراجعة الدورية لسياسة المكافآت، وتقييم مدى فعاليتها في تحقيق ا�هداف المتوخاة منها 
انحراف أي  وبيان  بها،  المعمول  المكافآت  وسياسة  الممنوحة  المكافآت  بين  العالقة   توضيح 

جوهري عن هذه السياسة
ا¤شراف على تقييم أداء أعضاء المجلس ولجانه بشكل دوري 

التوصية فيما يخص تعيين واعفاء أعضاء ا¤دارة العليا
وضع ا¤جراءات الخاصة في حال شغور مركز أحد أعضاء مجلس ا¤دارة أو كبار التنفيذيين

 اقتراح سياسة وإجراءات التعاقب الوظيفي للرئيس التنفيذي وكبار أعضاء ا¤دارة العليا ومراقبة
تطبيق خطط وإجراءات التعاقب الوظيفي لهم

مراجعة خطط التعويضات الخاصة بأعضاء ا¤دارة العليا
ا¤شراف على البرنامج التعريفي والتدريب الدوري �عضاء مجلس ا¤دارة

 التوصية للمجلس حول المسائل المتعلقة بالترشيحات ومكافآت أعضاء مجلس ا¤دارة واللجان 
المنبثقة عنه وكبار التنفيذيين بالشركة وفقا للسياسة المعتمد

السوق أو مدير محفظة مرخص من قبل هيئة  أصول  أو  استثمار  بتعيين مديري   التوصية 

المالية أو أي هيئة أو جهة تنظيمية أخرى إذا كانت االستثمارات خارج المملكة

إدارة العالقة بين الشركة ومديري ا�صول المعينين رسميًا

المركزي البنك  عن  الصادرة  االستثمار  الئحة  مع  متوافقة  الشركة  استثمارات  من   التأكد 

السعودي

والتوصية الشركة  باستثمارات  يتعلق  فيما  العليا  وا¤دارة  التنفيذي  الرئيس  أداء   مراقبة 

بهذا الشأن

 تقوم اللجنة بتقديم تقرير دوري ربع سنوي عن أعمالها لمجلس ا¤دارة وعن أداء المحافظ

االستثمارية إلى مجلس ا¤دارة

نتيجة مصالح  تعارض  حاالت  من  حالة  أي  نشوء  أو  وجود  حالة  في  ا¤دارة  مجلس   إعالم 

للقرارات التي تقوم اللجنة باتخاذها

إعداد مراجعة وتقييم سنوي �نشطة اللجنة و�عضائها

يزود المجلس بجميع محاضر االجتماعات المتعلقة باللجنة
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ا�دارة التنفيذية

بدر  خالد ذعار العنزي
الرئيس التنفيذي في شركة سالمة للتأمين التعاوني – اعتباراً من ١ ديسمبر ٢٠٢١م

 الوظائف السابقة: الرئيس التنفيذي-شركة
-سبتمبر للتكافل  السعودية   سوليدرتي 

 ٢٠١٦-مارس٢٠٢١م

المالية-شركة ورئيس  التنفيذي  الرئيس   نائب 

للتكافل-مايو٢٠١٣- السعودية   سوليدرتي 

أبريل٢٠١٦م

العربية التعدين  الدائنين-شركة  حسابات   مدير 

أبريل  -٢٠١٢ يوليو   - (معادن)   السعودية 

٢٠١٣م

التعاونية الدائنة-شركة  الذمم  إدارة   مدير 

للتأمين مايو ٢٠١٠-يونيو ٢٠١٢م

 المراقب المالي ومحلل الخزينة -شركة ا¤تصاالت

)-سبتمبر سي  تي  (إس   السعودية 

٢٠٠٢-٢٠١٠م

مدير العمليات - بنك الرياض -٢٠٠١-٢٠٠٢م

 

المحاسبة في  العلوم  ماجستير   المؤهالت: 
جامعة أوكالهوما ٢٠٠٨ م

الكويــت جــامعــة  المحاسبــة  في   بكالوريـــوس 

٢٠٠٠م

 دبلوم التأمين المهني ٢٠١٧م

عمار أحمد حمزة غراب
رئيس العمليات في شركة سالمة للتأمين التعاوني

تأمين عام  مدير  السابقة:   الوظائف 
 السيارات-شركة سالمة للتأمين التعاوني

شركة في  السيارات  تعويضات  إدارة   مدير 

 سالمة للتأمين التعاوني

 

بجامعة أعمال  إدارة  بكالوريوس   المؤهالت: 
الملك عبدالعزيز ١٩٩٨

للدراسات البحرين  معهد  من  تأمين   دبلوم 

المصرفية والمالية عام ٢٠١١م

عام من  السيارات  تأمين  عام  مدير   الخبرات: 
للتأمين سالمة  شركة  في  ٢٠١٣م    ٢٠١٢إلى 

 التعاوني

 مدير إدارة تعويضات السيارات من عام ٢٠٠٣إلى

  ٢٠١١م  في شركة سالمة للتأمين التعاوني
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خالد جهاد محمد الرواف
رئيس تقنية المعلومات -إعتباراً من ٣ يونيو ٢٠٢١م

تقنيــــــــــــة رئيــــــــــس  السابقة:   الوظائف 
مكة لمدينة  الملكية  الهيئة   -  المعلومات 

المقدسة-سبتمبر والمشاعر   المكرمة 

٢٠١٩-فبراير ٢٠٢١م

بوبــا المعلومات - شركة  تقنية   مدير مشاريع 

-٢٠١٧ يوليو   - الطبـــي  للتأميــــن   العربيـــة 

أغسطس ٢٠١٩ م

يوليو  - المعلومات  تقنيــــــة  عــــــام  مديــــــر 

٢٠١٣-يوليو٢٠١٧م

 مسؤول نظم المعلومات ا¤دارية - البنك ا�هلي

 السعودي - فبراير  ٢٠١٢- يونيو ٢٠١٣م

 

جامعة العلوم-  في  بكالوريوس   المؤهالت: 
   الملك عبدالعزيز  جدة ٢٠١٥م

محمد ناصر عبدالعزيز الوهبي
 رئيس العناية بالعمالء في شركة سالمة للتأمين التعاوني

 الوظائف السابقة: مدير فرع مبيعات ا�فراد بشركة
 الراجحي للتأمين التعاوني

 مدير فرع البنك السعودي لÖستثمار
خدمة عمالء في البنك السعودي لÖستثمار

 رئيس قسم الخدمات المساندة بشؤون المرضى
  مشرف مكتب التنويم بمستشفى دله

 المؤهالت: بكالوريوس إدارة أعمال من جامعة الملك
 فيصل

 ثانوية عامة
 شهادة مبادئ ا¤ستثمـار
 شهادة أساسيات التأمين

 الخبرات: مدير فرع مبيعات ا�فراد بشركة الراجحي
للتأمين التعاوني -٢٠١٤-٢٠١٦م

مدير فرع البنك السعودي لÖستثمار -٢٠١٠-٢٠١٦م
 خدمة عمالء في البنك السعودي

لÖستثمار-٢٠٠٤-٢٠٠٦م
 رئيس قسم الخدمات المساندة بشؤون المرضى

-٢٠٠٢-٢٠٠٤م
مشرف مكتب التنويم بمستشفى دله-٢٠٠١-٢٠٠٢م

 منسق برامــج بوزارة الشـؤون ا¤سالميــة
 -١٩٩٨-٢٠٠١م

  BIC

IFCE
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أعضاء مجلس ا�دارة من تاريخ   ٢٠١٩/٧/٢٥م

أحمد طارق مراد

:الشركات داخل المملكة أو خارجها التي يكون عضو مجلس إدارة الشركة عضواً في مجالس إدارتها الحالية والسابقة أو من مديريها

عضويته الحالية في مجالس إدارة شركات أخرى
داخل/
خارج

المملكة

الكيان
 القانوني

داخل/
خارج

المملكة

الكيان
 القانوني

عضوياته في مجالس ا�دارة السابقة أو من مديريها

رئيس مجلس إدارة شركة سالمة للتأمين التعاوني

نائب رئيس مجلس ا¤دارة لشركة ا�سمدة المتحدة السعودية

 داخل
المملكة

 مساهمة
مفتوحة

 مسؤولية
محدودة

 شركة نسما القابضة داخل
 السعودية

 شركة الخبير المالية داخل
 السعودية

 مصرف البحرين الشامل
خارج السعودية

قابضة نائب رئيس االستثمار لشركة نسما القابضة

رئيس تطوير المنتجات والبحوث لشركة الخبير المالية

مدير أول لتمويل الشركات لمصرف البحرين الشامل

مازن إبراهيم عبد السالم

 عضو مجلس إدارة شركة سالمة للتأمين التعاوني

أمين سر مجلس ادارة مستشفى الدكتور سمير عباس

المؤسسي والتمييز  االستراتيجي  التخطيط   مدير 
 لشركة المرجان القابضة

 داخل
 داخلالمملكة

المملكة

 مساهمة
 مفتوحة

 مساهمة
مقفلة

 مساهمة
مقفلة

 رائد آل قاسم

المدير العام لشركة المجموعة المهنية لوكالة التأمين عضو مجلس إدارة شركة سالمة للتأمين التعاوني
المدير العام لمؤسسة رائد عبدالملك يحي ال قاسم

ممنوح امتياز شركة التعاونية للتأمين

 داخل
 داخلالمملكة

المملكة

 مساهمة
مفتوحة

 المجموعة المهنية لوكالة
 التأمين شركة ذات مسؤولية

محدودة

 مؤسسة رائد عبدالملك يحي ال
قاسم مؤسسة فردية
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 أكرم عمر جاد

عضويته الحالية في مجالس إدارة شركات أخرى
داخل/
خارج

المملكة

الكيان
 القانوني

داخل/
خارج

المملكة

الكيان
 القانوني

عضوياته في مجالس ا�دارة السابقة أو من مديريها

 داخل  عضو مجلس إدارة شركة سالمة للتأمين التعاوني
المملكة

 داخل
المملكة

 مساهمة
مفتوحة

 شركة والء للتأمين شركة
مساهمة مفتوحة

 شركة مداد الثقة لوكالة التأمين
شركة ذات مسؤولية محدودة

خالد جبر الزايدي

للشركة عضو مجلس إدارة شركة سالمة للتأمين التعاوني با¤نابة  مالي  ومدير  الحسابات  قسم   رئيس 
ا¤سالمية العربية للتأمين ١٩٩٧ - ١٩٩٨

 داخل
المملكة

 مساهمة
 مفتوحة

نائب  رئيس مجلس إدارة شركة سالمة للتأمين التعاوني
لÖستشارات مخارش  لمكتب   - التنفيذي  الرئيس  و   المؤسس 

المالية و ا¤دارية

لجنة رئيس  التنفيذية  اللجنة  عضو  ا¤دارة  مجلس  رئيس   نائب 
المتحدة للشركة  االستثمار  لجنة  عضو  والمكافآت   الترشيحات 

للتأمين التعاوني ٢٠١٧ - ٢٠٢٠
لالستثمار رسملة  لشركة   - الغربية  للمنطقة  ا¤قليمي   المدير 

السعودي٢٠٠٨ -٢٠١٠
السعودي البنك  للشركات  المصرفية  الخدمات  أول   مدير 

الهولندي١٩٩٣ - ٢٠٠٨

المدير ا¤قليمي للمنطقة الغربية لشركة والء للتأمين
المدير العام لشركة مداد الثقة لوكالة التأمين

 داخل
المملكة

 داخل
 المملكة

 مساهمة
 برأس مال
 خليجي

 مساهمة
مقفلة

 مؤسسة
فردية

 المتحدة
 للتأمين

 التعاوني،
 البنك

 السعودي
 الهولندي
 مساهمة
مفتوحة

 داخل
المملكة

 مساهمة
 مفتوحة

عمر ناصر مخارش - استقالة
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تكوين مجلس ا�دارة وتصنيف أعضائه

تكوين مجلس ا¤دارة الحالي اعتباراً من تاريخ ٢٠١٩/٧/٢٥م 

تاسعًا:

 أحمد طارق مراد

مازن ابراهيم عبد السالم

رائد عبدالملك آل قاسم

أكرم عمر جاد

 خالد جبر الزايدي

عمر ناصر مخارش  - لم يكمل الدورة

مستقل

مستقل

مستقل

مستقل

مستقل

مستقل

تصنيف العضوية اسم العضو

١- ا�جراءات التي إتخذهــا مجلس ا�دارة �حــاطة أعضائــه علمــًا بمقترحات
المساهمين وملحوظاتهم حيال الشركة وأدائها :

٢- العقوبات المفروضة على الشركة من الهيئة أو من أي جهة إشرافية

اثناء  تم ا¤جابة على جميع استفسارات ومقترحات وملوحظات المساهمين حيال الشركة 

اجتماع الجمعية العامة السنوية بوجود جميع أعضاء مجلس ا¤دارة

 ٣- ملكية كبار المساهمين وأعضاء مجلس ا�دارة
- كبار المساهمين

الشركة ا¤سالمية العربية للتأمين (سالمة ا¤مارات) نسبة الملكية ١٢%  

.

أحمد طارق مراد
مازن إبراهيم عبدالسالم

نسبة الملكية - أعضاء مجلس ا�دارة

٠٫٠٠٠٤
٠٫٠٠٤

:

:
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ا�فصاح عن مكافئات أعضاء مجلس ا�دارة ولجانه
وا�دارة التنفيذية

أحمد طارق مراد

رائد عبدالملك آل قاسم

مازن إبراهيم عبدالسالم

المجموع

٠

٠

٠

٠

المكافآت الثابتةاللجنة التنفيذية

١١,٠٠٠

١١,٠٠٠

١١,٠٠٠

٣٣,٠٠٠

بدل حضور الجلسات

أحمد طارق مراد

أكرم عمر جاد

خالد جبر الزايدي

المجموع

٠

٠

٠

٠

المكافآت الثابتةلجنة ا�ستثمار

٧,٥٠٠

٧,٥٠٠

٧,٥٠٠

٢٢,٥٠٠

بدل حضور الجلسات

أكرم عمر جاد

رائد عبد الملك آل قاسم

المجموع

٠

٠

٠

٠

المكافآت الثابتةلجنة  الترشيحات والمكافآت

٣٥٠٠

٧,٥٠٠

٧,٥٠٠

١٨,٥٠٠

بدل حضور الجلسات

خالد جبر الزايدي

رائد فهد الرصيص

وليد محمد مرعي

المجموع

٧٠,٠٠٠

٣٥,٠٠٠

٣٥,٠٠٠

١٤٠,٠٠٠

المكافآت الثابتةأعضاء لجنة المراجعة

٢٣,٠٠٠

٢٣,٠٠٠

٢٣,٠٠٠

٦٩,٠٠٠

بدل حضور الجلسات

مازن إبراهيم عبدالسالم

المجموع

٠

٠

٠

المكافآت الثابتةلجنة المخاطر

٥,٥٠٠

٤,٠٠٠

٩,٥٠٠

بدل حضور الجلسات

:

لم يكمل دورة المجلس
عمر  ناصر مخارش

لم يكمل دورة المجلس
عمر  ناصر مخارش
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أعضاء المجلس
المستقلين :

مبلغ
معين

المكافآت المتغيرة المكافآت الثابتة

بدل حضور
جلسات

المجلس

مجموع
بدل حضور

جلسات
اللجان

مزايا
عينية

مكافأة رئيس
المجلس أو

العضو المنتدب
أو أمين السر

إن كان من
ا�عضاء

المجموع

خطط
تحفيزية
قصيرة

ا°جل

خطط
تحفيزية
طويلة
ا°جل

ا°سهم
الممنوحة
يتم إدخال

القيمة

المجموع

مكافئة
نهاية

الخدمة

المجموع
الكلي

أحمد طارق مراد

مازن إبراهيم عبد السالم

رائد عبد الملك آل قاسم

أكرم عمر جاد

خالد جبر الزايدي

عمر ناصر مخارش لم يكمل دورة المجلس

المجموع

٠

٠

٠

٠

٠

٠

٠

٢١,٠٠٠

٢١,٠٠٠

٢١,٠٠٠

٢١,٠٠٠

٢١,٠٠٠

١٧,٠٠٠

١٢٢,٠٠٠

١٨,٥٠٠

١٦,٥٠٠

١٨,٥٠٠

١٥,٠٠٠

٣٠,٥٠٠

٧,٥٠٠

١٠٦,٥٠٠

٠

٠

٠

٠

٠

٠

٠

٠

٠

٠

٠

٠

٠

٠

٠

٠

٠

٠

٠

٠

٠

٣٩,٥٠٠

٣٧,٥٠٠

٣٩,٥٠٠

٣٦,٠٠٠

٥١,٥٠٠

٢٤,٥٠٠

٢٢٨,٥٠٠

٠

٠

٠

٠

٠

٠

٠

نسبة
من

ا°رباح

٣٠٠,٠٠٠

٢٠٠,٠٠٠

٢٠٠,٠٠٠

٢٠٠,٠٠٠

٢٢٦,٧١٢

١٥٦,٧١٢

١,٢٨٣,٤٢٤

المكافئات
الدورية

٠

٠

٠

٠

٠

٠

٠

٠

٠

٠

٠

٠

٠

٠

٠

٠

٠

٠

٠

٠

٠

٣٠٠,٠٠٠

٢٠٠,٠٠٠

٢٠٠,٠٠٠

٢٠٠,٠٠٠

٢٢٦,٧١٢

١٥٦,٧١٢

١,٢٨٣,٤٢٤

٠

٠

٠

٠

٠

٠

٠

٣٣٩,٥٠٠

٢٣٧,٥٠٠

٢٣٩,٥٠٠

٢٣٦,٠٠٠

٢٧٨,٢١٢

١٨٣,٧١٢

١,٥١١,٩٢٤

٠

٠

٢٠,٢٠٣

٠

٠

٠

٢٠,٢٠٣

بدل
المصروفات

بيان ما قبضه
أعضاء المجلس

بوصفهم عاملين
أو إداريين أو

ما قبضوه نظير
أعمال فنية أو

إدارية أو
إستشارات
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رواتب إسم
العضو

المكافآت المتغيرةالمكافآت الثابتة

 مكافآت خمسة من
 كبار التنفيذيين بما

 فيهم الرئيس
 التنفيذي والمدير
المالي التنفيذي

١,٣٩٥

مكافآت
دورية

٠٠٠٠٠٠١,١٨٠٠١,١٨٠

مزايا عينيةبدالت

٠

 تأمين صحي
 للموظف

 ومعاليه وتأمين
 للموظف في

 حالة الوفاة
 والحوادث

 الشخصية حسب
نظام الشركة

خطط تحفيزيةأرباح
قصيرة ا�جل

خطط تحفيزية
طويلة ا�جل

ا�سهم
الممنوحة

المجموع

١,٣٩٥

مكافأة نهايةالمجموع
الخدمة

المجموع
الكلي

 مجموع مكافآت
 التنفيذيين عن

المجلس إن وجدت

مكافآت ا�دارة التنفيذية :



الحادي عشر:

الثاني عشر :
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تعد لجنة الترشيحات والمكافآت مسؤولة عن المكافآت على النحو التالي :

 ١- وضع سياسة واضحة للتعويضات والمكافآت والحوافز �عضاء مجلس ا¤دارة

 والمديرين التنفيذيين بالشركة وتنظيم جهود كل عضو في مجلس ا¤دارة والمدير

ترتبط معايير  وإستخدام  للشركة،  ا¤ستراتيجية  ا�هداف  تطبيق  في   التنفيذي 

وضعها التي  ا�هداف  مقابل  في  لهم  الشخصي  لÏداء  اللجنة  وتقييم   با�داء 

مجلس ا¤دارة

 ٢- وضع معايير لمكافآت أعضاء ورئيس مجلس ا¤دارة تمكن الشركة من الحصول

على أداء متميز بدون التأثير على إستقاللية ا�عضاء

 ٣- وضع معايير لمكافآت الرئيس التنفيذي ورؤساء ا�قسام والوحدات بالشركة

مساهمي بمصالح  المديرين  مصالح  لربط  ا�جل  طويلة  للحوافز  معايير   ووضع 

الشركة

لجميع المتغيرة بشكل سنوي  السنوية والعالوات  الثابتة  المرتبات   ٤- مراجعة 

موظفي الشركة

أداء مقابل  بالشركة  المكافآت  معايير  مالئمة  لمدى  المستمرة  المراجعة   -٥ 

الشركة والمركز المالي لها وا¤تجاهات ا�ساسية في سوق العمل

٦- التأكد من أن سياسة الحوافز في الشركة ال تؤدي إلى  أخذ مخاطر غير مبررة

 ٧- متابعة تنفيذ القرارات التي تتخذها الجمعية العامة للمساهمين والمتعلقة

 بمواضيع تخص مكافآت أعضاء مجلس ا¤دارة وكبار التنفيذيين بالشركة وبالكيفية

التي يتم بها ا¤فصاح عن تلك المكافآت بتقرير مجلس ا¤دارة السنوي

تم توزيع المكافآت بناء
 على سياسة المكافآت
 المعتمدة دون وجود أي

إنحراف جوهري

سياسة المكافآت
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أوال: المراجعة الخارجية والتقارير المالية

الثالث عشر:

المراجعة السنوية لفعالية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة :

العام خالل  الشركة  واجهتها  التي  التحديات  المراجعة  لجنة   تدرك 

 المالي ٢٠٢١م والتي تعد بداية تصحيحية لوضع الشركة من ناحية

المدى على  قوية  أسس  وضع  خالل  ومن  الرقابية  ا¤دارات   أداء 

ا¤دارات إستقاللية  وأداء  مؤهالت  بتقييم  اللجنة  وتقوم   الطويل، 

على ذلك  أنعكس  وقد  دوري  بشكل  الحسابات  ومراجع   الرقابية 

 التحسين الملحوظ في أداء المراجعة الداخلية مقارنة بالعام السابق

وأطلعت الفترة  خالل  المنجزة  وا�عمال  المعتمدة  للخطة   وفقًا 

 اللجنة خالل الفترة على التقارير الدورية ¤دارة المراجعة الداخلية وإدارة

 ا¤لتزام كما أجتمعت مع مراجعي الحسابات وأطلعت على التقارير

ا¤دارة جهود  دوري  بشكل  اللجنة  وتابعت  قبلهم  من   الصادرة 

ووضع إكتشافها  تم  التي  المالحظات  معالجة  لضمان   التنفيذية 

 الضوابط الكفيلة التي تحد من تأثيرها على نظام الرقابة الداخلية مع

الرقابة إجراءات  وتطوير  متابعة  في  إستمراريتها  اللجنة   تأكيد 

 الداخلية والرفع من مستوى الكفاءه والفعالية حتى الوصول إلى

مستوى يتناسب مع أنشطة الشركة وطبيعة أعمالها

 أجتمعت لجنة المراجعة خالل عام ٢٠٢١م ثالثة عشر إجتماعًا في المقر الرئيسي

يلي وفيما  بعد  عن  والمسموع  المرئي  ا¤تصال  التقنية  وسائل  وعبر   بالشركة 

:تلخيص لمهام وأعمال اللجنة خالل السنة المنتهية في ٣١- ديسمبر ٢٠٢١م

أعمال فعالية  ومدى  وموضعيتهم  الحسابات  مراجعي  إستقاللية  من  التحقق   تم 

المراجعة مع ا�خذ في ا¤عتبار القواعد والمعايير ذات الصلة

تمت دراسة خطة المراجعة المقدمة من مراجعي الحسابات

في ظهرت  كما  المالي  ومركزها  الشركة  عمليات  نتائج  بمراجعة  اللجنة   قامت 

البيانات والتقارير المالية الربعية والسنوية

المالية القوائم  على  ومالحظاته  الخارجي  الحسابات  مراجع  تقارير  دراسة   تمت 

ومتابعة ما اتخذ بشأنها

ثانيا: المراجعة الداخلية

المصادر وكفاية  توفر  من  والتأكد  الداخليين  المراجعيين  إستقاللية  من  التأكد   تم 

وا¤مكانات الالزمة للقيام بواجباتهم على أكمل وجه

 قامت اللجنة بمراجعة وإعتماد خطة المراجعة الداخلية المبنية على أساس المخاطر

وقامت بالتأكد من توفر الموارد الالزمة لتنفيذها بالشكل المناسب

للتأمين سالمة  لشركة  الداخلية  المراجعة  مدير  مع  دورية  بصفة  ا¤جتماع   تم 

التعاوني
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الرابع عشر:

المساهمات االجتماعية للشركة : 

 واصلت شركة سالمة في عام ٢٠٢١ برامجها وجهودها والتي كان

دمج على  وساعدت  والخارجية  الداخلية  الروابط  تعزيز  في  أثر   لها 

التسويق و إدارتي  الذي يعيشون فيه، ركزت   ا�فراد داخل المجتمع 

 ا¤تصال و الموارد البشرية على السعي لتحقيق الفائدة القصوى من

 الموارد المتاحة من خالل تنفيد العديد من البرامج التطويرية الداخلية

رأس على  التأمين،التدريب  بمجال  الخاصة  العمل   كورش 

 العمل،وبرنامج قادة المستقبل وغيرها، كما اهتمت شركة سالمة

الخير حيث شاركت في تجهيز ٥٠٠ الخيرية في شهر  با�عمال   أيضا 

سلة عذائية ل ٢٠الف اسرة متعففه

ثالثا: رأي اللجنة في مدى كفاية أنظمة الرقابة الداخلية

المراجعة للجنة  المرفوعة  المراجعة  عمليات  نتائج  تقارير  على   بناًء 

الحسابات مراجعي  قبل  من  ٢٠٢١م  المنتهية  المالية  السنة   خالل 

 الخارجيه والداخلية وذلك في حدود المهام وا�عمال المشمولة في

 الخطة المعتمدة للمراجعة الداخلية أو أعمال الشركة بما يؤثر على

فإنه وبالتالي  عنها  ا¤فصاح  يقتضي  التي   المالية  القوائم   سالمة 

 في رأي اللجنة أن أنظمة الرقابة الداخلية تعتبر ذات فعالية جيدة علمًا

النظر عن سالمة تصميمه وفاعلية رقابة داخلية بغض   بأن أي نظام 

تطبيقه اليمكن أن يوفر تأكيدا مطلقا بل أساسا معقوال ¤بداء الرأي
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السادس عشر:الخامس عشر:
 الجمعيات العامة للمساهمين المنعقدة خالل السنة المالية

: وصف النشاطات الرئيسة للشركةوأسماء أعضاء مجلس ا�دارة الحاضرين لهذه الجمعيات

 م. أحمد طارق مراد

 عمر ناصر مخارش

 م.مازن إبراهيم عبدالسالم

 أكرم عمر جاد

 رائد عبدالملك ال قاسم

خالد جبر الزايدي

حضر

حضر

 حضر

 حضر

 حضر

حضر

 اجتماع الجمعية العامة بتاريخ ٢٠٢١/٠٦/١٣

سجل الحضور

نشاط (١) تأمين المركبات

نشاط (٢) التأمين الطبي

نشاط (٣) تأمينات أخرى

ا�جمالي

النسبةإيرادات النشاطالنشاط

٣٥١,٤٨٠,٥١٨

٨٦,٣٥٠,٠٨١

٢٩,٧٠٠,٢٣٣

٤٦٧,٥٣٠,٨٣٣

٪٧٥.١٨

٪١٨.٤٧

٪٦.٣٥

٪١٠٠
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السابع عشر:
خطــط وقرارات الشركـــة المهمــة :

استقطاب إدارة تنفيذية جديدة

تخفيض المصروفات ا¤دارية والعمومية

 تقليص مبيعات الشركات للنشاطات ذات سجل خسائر

المرتفع والتركيز على المبيعات ذات الربحية ا�فضل

الموافقة على  تعديل النظام ا�ساس للشركة

الموافقة على تعديل الئحة الحوكمة

قرارات الشركة المهمة

التوقعات المستقبلية °عمال الشركة

 إستكمال التحول في أنظمة الشركة الداخلية

 التوسع وزيادة حجم المبيعات ا¤لكترونية

 رفع مبيعات التأمين على مركبات التمويل التأجيري

التنوع في محافظ الشركة عن طريق إستحداث  زيادة 

منتجات تأمينية جديدة ذات ربحية عالية

 ارتفاع حصة الشركة من متجات التأمين العام

تطوير برنامج تدريب الموظفين وإستقطاب الكفاءات

ورش عمل ودورات أعضاء مجلس ا�دارة :

٢٠٢١م العام  في  صعوبات  التأمين  قطاع  في  الشركات  كبقية  الشركة-   واجهت 

المبيعات إنخفاض  إلى  أدى  الذي  كورونا  لجائحة  المصاحبة  ا¤قتصادية  ا�زمة   بسبب 

وأسهم بشكل مباشر في التأثير على نتائج الشركة

:ولعل أبرز القرارات والتغييرات الهيكلية والتوقعات المستقبلية للشركة

ورشة عمل غسل ا�موال وتمويل ا¤رهاب
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الثامن عشر:
المخاطر  التي تواجهها الشركة

مخاطر التقنية وإستمرارية ا�عمال

أهدافها، تحقيق  على  سالمة  شركة   تحرص 
السعودية العربية  المملكة  لرؤية   ودعمًا 
وإستمرارية للموثوقية  ،وتعزيزاً   ٢٠٣٠ 
المتغيرات إلى  ونظرا  ا¤لكترونية،   الخدمات 
بعمليات المحيطة  الحالية  وا�حداث   السريعة 
تتخذ الشركة  أن  من  وبالرغم  سالمة   شركة 
 إجراءات أمنية مناسبة، إال أن أنظمة المعلومات
أو فيروسات  أو  اختراق  لعمليات  تتعرض   قد 
 أخطاء بشرية والتي من الممكن أن تؤثر بشكل
أعمالها، إستمرارية  على  مباشر  غير  أو   مباشر 
المالية الشركة  نتائج  على  سلبًا  يؤثر   مما 
شركة قامت  منها،وعليه  المستفيدين   وتجربة 
 سالمة بتحديث ا¤جراءات التي من شأنها زيادة
 مرونتها لÖستجابة لÏزمات وإستعادة خدماتها

بشكل مرن وسلس لضمان إستمرارية العمل

المنافسة

 نظـــراً ¤رتفـــاع حــــــدة
سوق في   التنافـــس 
السعـــودي  التأميـــن 
 وإرتفـــاع عدد شركات
المرخصـــة  التأميــــــن 
فــــــي  والمدرجـــــــــة 
تتأثر فرص  السوق قد 
شركــــــة  وأعمــــــــال 
مستقبـــــالً،  سالمـــة 
قامـــت فقـــد   ولذلك 
 شركة سالمة بتطوير
والحرص البيع   قنوات 
 على كســـب  رضـــى

عمالئــــــها

تطبيق المعيار الدولي

التقارير بإعداد  يتعلق  فيما  خاصة  حالة  طويلة  فترة  منذ  التأمين  قطاع   يُعد 
المدى ذات  طبيعته  حيث  من  التأمين   به  يتصف  الذي  التعقيد  وإن   المالية، 
الموجود في أي النحو  "العائد" على  الضمنية في تحديد   الطويل والصعوبة 
 نشاط تجاري آخر تجعله مختلفًا عن غيره، مما يؤدي إلى إختالف القوائم المالية
 لشركة التأمين عن أي قوائم أخرى، وقد شهد عام ٢٠٢١ بدء تطبيق المعيار
إلى توحيد محاسبة المالية رقم ١٧  للتقارير  الدولي  المعيار   الشامل و يهدف 
درجة ورفع  المقارنة  عملية  تحسين  بهدف  العالمي  المستوى  على   التأمين 

الشفافية

إنتشار ا�وبئة

 من منطلق الحرص على صحة موظفيها تقوم شركة سالمه بكافة ا¤جراءات
بيئة عمل صحية والحرص على سير لتهيئة  الالزمة  الوقائية   ا¤حترازية والتدابير 

العمل وا¤لتزام بخدمة عمالئها على أكمل وجه

IFR17
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التاسع عشر :
أصول الشركة وخصومها

٠١-٠١-٢٠٢١ من  تبدأ  والتي  للشركة  المالية  المؤشرات  أهم  يلي  فيما   نستعرض 

:حتى ٣١-١٢-٢٠٢١م (إثنا عشر شهراً) حسب ما نص عليه النظام ا�ساسي للشركة

.بلغ صافي الخسائر للفترة (١١٢,٤١٠) ألف ريال وبلغت خسائر السهم (٤٫٥) ريال

.حققت الشركة إجمالي أقساط تأمين مكتتبة                ٤٦٧,٥٣١ ألف ريال

.بلغ صافي المطالبات المتكبدة خالل الفترة  ٣٤٨,٥٨٢ ألف ريال

(GWP)

- مقارنة نتائج ا°عمال أو أصول وخصوم الشركة 
في شكل رسم بياني :
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صافي المطالبات المتكبدة

صافي الربح - الخسارة
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موجودات عمليات التأمين :

- مقارنة جدول ا°عمال في شكل جدول :

(GWP) إجمالي أقساط التأمين المكتتبة

(NWP) صافي أقساط التأمين المكتتبة

صافي المطالبات المتكبدة

الفائض ( العجز ) من عمليات التأمين

صافي الربح - الخسارة

ا�رقام بآالف الرياالت

٤٦٧,٥٣١

٤٠٧,٥٨٢

٣٤٨,٥٨٢

(٢٢,٦٨١)

(١٠٦,٤١٠)

٤٢٧,٦٣٢

٣٥٩,٩٦٤

٢٨٠,٤٠٢

٧٦,٧٩٤

١٢,٩٢٤

٥٠٣,٥٠٤

٤٣٧,٨٦٤

٤٣١,٥١٦

٢٦,٦٩٢

-٥٤,١١٥

٧٣٤,٩٨٢

٦٨٧,٣٤٤

٥٧٨,٧٨١

١٤,٣٩٢

١٦,٣٤٣

٧٥٠,٦٩١

٧١٢,٨٢٦

٤٩٧,٨٨٨

٦٩,٢٨٥

٦٥,٤٩٢

٢٠٢١مالبيان

- مقارنة ا°صول والخصوم في شكل جدول :

النقد وما في حكمه

ذمم مدينة، صافي

موجودات أخرى

مجموع موجودات عمليات التأمين

ا�رقام بآالف الرياالت

٢٧٣,١٢٧

٥٤,٦٧٢

١٢٤,٦٩٧

٤٥٢,٤٩٧

٣٠٩,٢٣١

٤٠,٨٩٦

١٥٢,٦٤٧

٥٠٢,٧٧٤

٣٢٩,٥٧٢

٨٦,٢٠٧

١٠٨,٣٦٦

٥٢٤,١٤٥

٣٩٥,٥٣٩

١٥٥,٤٤٤

٩٦,٩٥٧

٦٤٧,٩٤٠

٣٦٣,٢٦٥

٩٩,٦١٨

٤٥,٧٣٢

٥٠٨,٦١٥

موجودات المساهمين :

النقد وما في حكمه

موجودات أخرى

مجموع موجودات المساهمين

مجموع الموجودات

١١٦,٣٤٢

١١,٦٦٩

١٢٨,٠١١

٥٨٠,٥٠٨

١٦٧,٢٠٧

٧٣,٨٨٩

٢٤١,٠٩٧

٧١١,٣٣٣

١٧٧,٠٦٢

٤١,٠١٤

٢١٨,٠١٢

٧٤٢,٢٢١

٢١١,٦٥٧

٢٧,٧٧٩

٢٣٩,٤٣٦

٨٨٧,٣٧٦

١٦٠,٨٩٩

٤٧,٩٧٦

٢٠٨,٨٧٥

٧١٧,٤٩٠

البيان

٢٠٢٠م
معدلة

٢٠١٧م٢٠١٨م٢٠١٩م

٢٠١٧م٢٠١٨م٢٠١٩م٢٠٢١م ٢٠٢٠م
معدلة



82 81

العشرون :
تحليل جغرافي �جمالي إيرادات

الشركة وشركاتها التابعة :

أقساط التأمين المكتتبة

أقساط التأمين المكتتبة

٢١٤,٦٨١١٦٠,٤٩٩

٤١,٢٩٨٥١,٠٥٣٤٦٧,٥٣١

البيان

البيان

الوسطىالغربية

الشرقية

المنطقة

ا�جماليأخرى

مطلوبات عمليات التأمين :

ا�رقام بآالف الرياالت- مقارنة ا°صول والخصوم في شكل جدول :

٩٨٤

٣٩٤,٥١٥

٤١,٨٤٨

٤٣٧,٣٤٧

١٥,١٤٨

٤٥٢,٤٩٦

٧,٠٣٧

٣٧٤,٥٩٢

١٠٢,٦٨٢

٤٧٠,٢٣٧

١٥,١٤٨

٤٨٥,٣٨٥

٧,٨١١

٤١٨,٦٥٩

٨٥,٣٩٦

٥١١,٩٦٦

١٤,٥٣٥

٥٢٦,٥٠١

٦,٥٤٧

٥١١,٣٥٤

٨٣,٢٣٨

٦٠١,١٣٩

١٤,٥٣٥

٦١٥,٦٧٤

٩,٩٠٢

٥٠٨,٩١٠

٧٠,٥٩٩

٥٨٩,٤١١

١٣,٠٩٧

٦٠٢,٥٠٨

البيان

ذمم معيدي التأمين

إحتياطيات فنية

مطلوبات أخرى

مجموع مطلوبات عمليات التأمين

فائض من عمليات التأمين

مجموع مطلوبات وفائض التأمين

مطلوبات وحقوق المساهمين :

٣١,٥١٦

٩٦,٤٩٥

١٢٨,٠١١

٦١٠,٥٩٦

٣٤,٧٩٩

٢٠٦,٢٩٧

٢٤١,٠٩٦

٧٢٦,٤٨١

٢٨,٥٤٩

٢٠٢,٥٩٦

٢٣١,٠٥٥

٧٥٧,٥٥٦

٢٢,٤٤٧

٢٦٢,٧١١

٢٨٥,١٥٨

٩٠٠,٨٣٢

٢٠,٣٥٣

٢٥٢,٣٦٨

٢٧٢,٧٢١

٨٧٥,٢٢٦

مطلوبات المساهمين

حقوق المساهمين

مجموع مطلوبات وحقوق المساهمين

إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين

٢٠١٧م٢٠١٨م٢٠١٩م٢٠٢١م ٢٠٢٠م
معدلة
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الحادي والعشرون :

84

الفروقات الجوهرية في النتائج التشغيلية

ا�يرادات :

التكاليف والمصروفات :

ا�رقام بآالف الرياالت- قائمة نتائج عمليات التأمين  :

٤٦٧,٥٣١

٥٩,٩٤٩

٤٠٧,٥٨٢

(٨,٢٤٣)

٣٩٩,٣٣٩

٨,٤٢٥

٦٧٥

١٨,٠٧٩

٩٥

٤٢٦,٦١٣

٤٢٧,٦٢٣

(٦٥,٠٥١)

٣٦٢,٥٧٢

١٢,٧٨٨

٣٧٥,٣٦٠

٦,٩٦٧

٥,٦٨٠

١٥,٨٨٢

٣,٢٢٠

٤٠٧,١٠٩

%٩

%١٩٢-

%١٢

%١٦٤-

%٦

%٢١

%٨٨-

%١٤

%٩٧-

%٥

 نسبة التغيير٢٠٢١مالبيان

إجمالي أقساط التأمين المكتتبة

ناقصًا: أقساط إعادة التأمين وتأمين فائض الخسارة

صافي أقساط التأمين المكتتبة

التغيرات في أقساط التأمين غير المكتسبة

صافي أقساط التأمين المكتسبة

صافي العموالت إعادة التأمين

إيرادات إكتتاب أخرى

 إيرادات ا�ستثمارات

إيرادات أخرى

مجموع ا�يرادات

٣٩٠,٠٤٨

(٣٧,٥٩٩)

٣٥٢,٤٤٩

٣٤٧,٢٨٨

(٣٥,١٣٣)

٣١٢,١٥٥

%١٢

%٧

%١٣

إجمالي المطالبات المدفوعة

ناقصًا: حصة معيدي التأمين

صافي المطالبات المدفوعة

(٣,٨٦٧)

٣٤٨,٥٨٢

١١,٤٩٥

٧١,٠٤٣

١٠١,٩٠٣

٥٣٣,٠٢٣

(١٠٦,٤١٠)

(١٠٦,٤١٠)

٠

١٥,١٤٩

(٣١,٧٥٣)

٢٨٠,٤٠٢

(١٢,٩٤٥)

٤٣,٧٥٦

٨٢,٩٧٢

٣٩٤,١٨٥

١٢,٩٢٤

١٢,٠٥٠

(٨٧٤)

١٥,١٤٩

%٨٨-

%٢٤

%١٨٩-

%٦٢

%٢٣

%٣٥

%٩٢٣-

%٩٨٣-

%١٠٠-

%٠

 التغيرات في المطالبات تحت التسوية

صافي المطالبات المتكبدة

إحتياطي عجز أقساط تأمين وإحتياطيات فنية أخرى

تكاليف إستحواذ وثائق مؤجلة ومصروفات تشغيلية أخرى

مصروفات عمومية وإدارية ومخصص ديون مشكوك في تحصيلها

مجموع التكاليف والمصروفات

الفائض من عمليات التأمين

 حصة المساهمين من فائض عمليات التأمين

حصة حملة وثائق التأمين من فائض

الفائض المتراكم في نهاية السنة

١١٤,٠٩٧

١٢,٦٠١

(٢,٣٠٥)

(١٠٣,٨٠٢)

(٤,٥٠)
ريال سعودي

٥,٥٢٠-

٥,٩٩٧

(١,٨١٥)

٩,٧٠٢

٠٫٢٤
ريال سعودي

٪١٩٦٧

٪١١٠

٪٢٧

٪١١٧٠-

٪١٩٧٥-

حصة المساهمين من فائض عمليات التأمين

إيرادات ا�ستثمارات

مصروفات عمومية وإدارية

صافي الربح /الخسارة للسنة

الربح للسهم بالريال

ا�رقام بآالف الرياالت- قائمة عمليات المساهمين  :

نسبة التغير٢٠٢١مالبيان

الزكاة قبل  الخسارة  صافي  وبلغت  ريال  مليون   ٤٦٧,٥٣١ العام  خالل  المكتتبة  الشركة  أقساط   بلغت 
السابق للعام  الربح  بصافي  مقارنة  العام  هذا  خالل  الزكاة  قبل  الخسارة  صافي  يعود   -١٠٦,٤١٠مليون، 
 بشكل رئيسي إلى ارتفاع صافي المطالبات المتكبدة بنسبة ٢٤٪ مقارنة مع الزيادة في ا¤حتياطيات الفنية

بنسبة (١٨٩٪) وإرتفاع المصاريف التشغيلية ا�خرى بنسبة ٨٤٪

٢٠٢٠م
معدلة

٢٠٢٠م
معدلة
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الثاني والعشرون :
وصف لسياسة الشركة في توزيع أرباح ا°سهم

تنص المادة الخامسة وا�ربعون من النظام ا�ساسي للشركة على ما يلي :

يجب على الشركة:

١- أن تجنب الزكاة وضريبة الدخل المقررة نظامًا

 ٢- أن تجنب (٢٠٪) من ا�رباح الصافية لتكوين إحتياطي نظامي، ويجوز للجمعية العامة

العادية وقف هذا التجنيب متى بلغ إجمالي ا¤حتياطي (١٠٠٪) من رأس المال المدفوع

 ٣- للجمعية العامة العادية عند تحديد نصيب ا�سهم في صافي ا�رباح أن تقرر تكوين

 احتياطات أخرى، وذلك بالقدر الذي يحقق مصلحة الشركة أو يكفل توزيع أرباح ثابتة قدر

ا¤مكان على المساهمين

المصروفات جميع  خصم  بعد  تحددها  التي  الصافية  السنوية  الشركة  أرباح  توزع   -٤ 

 العامة والتكاليف ا�خرى، وتكوين االحتياطيات الالزمة لمواجهة الديون المشكوك فيها

 وخسائر االستثمارات وااللتزامات الطارئة التي يرى مجلس ا¤دارة ضرورتها بما يتفق مع

المركزي البنك  عن  الصادرة  وا�حكام  التعاوني  التأمين  شركات  مراقبة  نظام   أحكام 

بموجب المقررة  االحتياطيات  خصم  بعد  ا�رباح  من  الباقي  من  ويخصص   السعودي، 

 ا�نظمة ذات العالقة والزكاة نسبة ال تقل عن -٥٪ من رأس المال المدفوع للتوزيع على

 المساهمين طبًقا لما يقترحه مجلس ا¤دارة وتقرره الجمعية العامة، وإذا كانت النسبة

يجوز فال  النسبة  هذه  لدفع  تكفي  ال  للمساهمين  المستحقة  ا�رباح  من   المتبقية 

 للمساهمين المطالبة بدفعها في السنة أو السنوات التالية، وال يجوز للجمعية العامة

أن تقرر توزيع نسبة  من ا�رباح تزيد عما اقترحه مجلس ا¤دارة
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الثالث والعشرون :

أحمد طارق مراد

مازن إبراهيم عبد السالم

خالد جبر الزايدي

رائد عبدالملك آل قاسم

أكرم عمر جاد

عمر ناصر مخارش

حضر

حضر

حضر

حضر

حضر

حضر

ا�جتماع ا°ولإسم العضو
٢٠٢١/٠٢/٠١

حضر

حضر

حضر

حضر

حضر

حضر

ا�جتماع الثاني
٢٠٢١/٠٣/٢٩

حضر

حضر

حضر

حضر

حضر

حضر

 ا�جتماع الثالث
٢٠٢١/٠٧/١٣

حضر

حضر

حضر

حضر

حضر

حضر

ا�جتماع الرابع
٢٠٢١/٠٩/٠٨

حضر

حضر

حضر

حضر

حضر

حضر

ا�جتماع الخامس
٢٠٢١/١٠/٢٨

حضر

حضر

حضر

حضر

حضر

حضر

ا�جتماع السادس
٢٠٢١/١١/١٨

حضر

حضر

حضر

حضر

حضر

إستقالة

ا�جتماع السابع
٢٠٢١/١٢/٢١

٧

٧

٧

٧

٧

٦

٧

ا�جــمالــيعـــدد ا�جـــتماعـــات اجتماعات مجلس ا�دارة
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(١)

(٢)

(٣)

(٤)

(٥)

(٦)

(٧)

(٨)

(٩)

(١٠)

(١١)

(١٢)

(١٣)

٢٠٢١/١٢/٣١م

٢٠٢١/١٢/١٤م

٢٠٢١/٠٩/٣٠م

٢٠٢١/٠٩/٣٠م

٢٠٢١/٠٩/١٢م

٢٠٢١/٠٧/٠١م

٢٠٢١/٠٦/١٧م

٢٠٢١/٠٦/١٧م

٢٠٢١/٠٦/١٣م

٢٠٢١/٠٦/١٠م

٢٠٢١/٠٣/٣٠م

٢٠٢١/٠٣/١٤م

٢٠٢١/٠٢/١٤م

 عدد طلبات الشركة
لسجل المساهمين

تاريخ الطلب

إجراءات الشركة

إجراءات الشركة

إجراءات الشركة

إجراءات الشركة

إجراءات الشركة

إجراءات الشركة

إجراءات الشركة

إجراءات الشركة

الجمعية العامة

الجمعية العامة

إجراءات الشركة

إجراءات الشركة

إجراءات الشركة

أسباب الطلب

الرابع والعشرون :
عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين

وتواريخ تلك الطلبات وأسبابها :

الخامس والعشرون :
العقود وا°عمال المتعلقة با°طراف ذو العالقة

 دفعات مستلمة بالنيابة عن شركة سالمة أياك – ا�مارات٩٧٠
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السادس والعشرون :
بيان بقيمة المدفوعات النظامية المسددة

والمستحقة:

بيان بقيمة غرامات الشركة

٦,٠٠٠

٥,٠٧٨

٣,١١٩

٢,٣٥٣

١,٦٨١

٩٢٣

٣٧٦

٢٧,٠٠٠

٠

٠

٥٦٣

٢٤٢

٠

٠

 الزكاة

الضريبة

المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية

تكاليف إشراف البنك المركزي السعودي - ساما

تكاليف إشراف مجلس الضمان الصحي

السوق المالية ( تداول ) رسوم الخدمات

المستحق حتى نهاية الفترةالمسددالبيان
المالية السنوية ولم يسدد

٢٠٢١م

وصف موجز لها

إلزامية

إلزامية

إلزامية

إلزامية

إلزامية

إلزامية

إلزامية

بيان ا�سباب

مكتب العمل  ومصروفات حكومية أخرى
تكاليف تأشيرات وجوازات ورسوم

إشتراكات

رسوم إشرافية

رسوم إشرافية

سداد رسوم

إشتراكات

ضرائب على تحويالت
معيدي التأمين

مخصص

ا�رقام بآالف الرياالت

البنك المركزي
السعودي

الجهة الموقعة
للمخالفة

موضوع المخالفة

٣

١

اليوجد

عدد القرارات
التنفيذية

٦٦,٣١٤٫٣٨

٥,٠٠٠

اليوجد

إجمالي مبلغ الغرامات
المالية بالريال السعودي

السنة المالية السابقة  ٢٠٢٠م

مخالفة تعليمات البنك ا¤شرافية والرقابية

اليوجد -مجلس الضمان الصحي

١٢٠,٠٠٠

اليوجد١

١٢٠,٠٠٠

اليوجد١

اليوجد

١ وزارة الموارد البشرية
والتنمية االجتماعية

٨٠,٠٠٠ فصل موظفين بأثر جائحة كورونا

مخالفة تعليمات البنك الخاصة بحماية العمالء

 مخالفة تعليمات البنك الخاصة ببذل العناية الواجبة
في مكافحة غسل ا�موال وتمويل ا¤رهاب

هيئة السوق
المالية

التأخر في ا¤عالن عن القوائم المالية للربع الثاني ٢٠٢٠م

 التأخر في ا¤عالن عن القوائم المالية للفترة المنتهية في

٢٠٢٠/٦/٣٠م

 مخالفة الفقرة (٣) من المادة رقم ٢٢ من الئحة حوكمة

الشركات

 إنذار عدم ا¤عالن عن إنخفاض الخسائر المتراكمة عن ٢٠%

من رأس المال

البنك المركزي
السعودي

الجهة الموقعة
للمخالفة

موضوع المخالفة

٦

-

-

عدد القرارات
التنفيذية

٤٨٢,١٠٦

-

-

إجمالي مبلغ الغرامات
المالية بالريال السعودي

السنة المالية الحالية ٢٠٢١م

مخالفة تعليمات البنك ا¤شرافية والرقابية

١ ١٩,٠٠٠مجلس الضمان الصحي

اليوجد١

اليوجد١

اليوجد١

قرارلجنة فض المنازعات

مخالفة تعليمات البنك الخاصة بحماية العمالء

 مخالفة تعليمات البنك الخاصة ببذل العناية الواجبة
في مكافحة غسل ا�موال وتمويل ا¤رهاب

هيئة السوق
المالية

 إشعار مخالفة التأخر في إعالن القوائم المالية عن الفترة
٢٠٢٠/١٢/٣١م

 مخالفة عدم االلتزام بالفقرة رقم(٧) من المادة رقم(٦٥)

من الئحة حوكمة الشركات

 إنذار عدم االلتزام ببعض متطلبات معايير المحاسبة

الدولية المعتمدة

سبل عالجها وتفادي
وقوعها في المستقبل

-

قرارلجنة فض المنازعات

-

-

سيتم االلتزام با¤عالن في الوقت المحدد

 تم االلتزام بالفقرة رقم(٧) من المادة رقم(٦٥) من الئحة

حوكمة الشركات

سيتم االلتزام بمعايير المحاسبة الدولية المعتمدة
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السابع والعشرون :

الثامن والعشرون :

رأي مراجع الحسابات  :

ما على  الكرام  الشركة  لعمالء  وتقديره  شكره  عن  ا¤دارة  مجلس   ويعبر 
لجميع وامتنانه  شكره  خالص  يقدم  أن  يسره   كما  غالية،  ثقة  من   يولونه 
 المساهمين الذين أصبح �سهمهم دور كبير في تأكيد ريادة الشركة لسوق
والعاملين الشركة  ¤دارة  أيضًا  تقديره  المجلس  ويسجل  السعودي.   التأمين 

فيها على جهودهم المخلصة التي بذلوها خالل العام

 لقد راجعنا القوائم المالية لشركة سالمة للتأمين التعاوني ( شركة مساهمة سعودية ) ("الشركة")، والتي

 تشمل قائمة المركز المالي كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ م، وقائمة الدخل، وقائمة الدخل الشامل، وقائمة

 التغيرات في حقوق الملكية، وقائمة التدفقات النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ، وا¤يضاحات المرفقة

مع القوائم المالية بما في ذلك ملخص للسياسات المحاسبية الهامة

المالي للشركة المركز  الجوهرية،  النواحي  المرفقة بصورة عادلة، من جميع  المالية  القوائم  رأينا، تُظهر   في 

وفقا التاريخ  ذلك  في  المنتهية  للسنة  النقدية  وتدفقاتها  المالي  وأدائها  م   ٢٠٢١ ديسمبر   ٣١ في   كما 

ا�خرى وا¤صدارات  والمعايير  السعودية،  العربية  المملكة  في  المعتمدة  المالي  للتقرير  الدولية   للمعايير 

المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين

إن السعودية.  العربية  المملكة  في  المعتمدة  للمراجعة  الدولية  للمعايير  ا  وفق  بالمراجعة  قمنا   لقد 

عن الحسابات  مراجعي  "مسؤوليات  قسم  في  بالتفصيل  توضيحها  تم  المعايير  تلك  بموجب   مسؤوليتنا 

المهنة وآداب  سلوك  لقواعد  وفقا  الشركة  عن  مستقلون  ونحن  هذا.  تقريرنا  في  المالية"  القوائم   مراجعة 

التزمنا بمسؤولياتنا المالية، وقد  للقوائم  الصلة بمراجعتنا  العربية السعودية ذات  المملكة   المعتمدة في 

 ا�خالقية ا�خرى وفقا لتلك القواعد. ونعتقد أن أدلة المراجعة التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتوفير أساس

¤بداء رأينا

خسائر تكبدت  الشركة  أن  إلى  يشير  والذي  المالية  القوائم  في   ٣ رقم  إيضاح  الى  إيضًا  إلى  االنتباه   نلفت 

 متراكمة بلغت ١٥٨,٨ مليون ريال سعودي تمثل ٦٣,٥١ ٪ من رأسمالها (٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ : ٤٦,٤٠ مليون

ديسمبر  ٣١ في  كما   ٪  ٧٣,٥٢ للشركة  المالية  المالءة  بلغت  رأسمالها).  من   ٪  ١٨,٥٤ تمثل  سعودي   ريال 

 ٢٠٢١ . أوصى مجلس االدارة في اجتماعه بتاريخ ١٧ مارس ٢٠٢٢ بتخفيض رأسمال الشركة من خالل مقاصة

 الخسائر المتراكمة بقيمة إجمالية قدرها ١٥٠ مليون ريال سعودي واستخدام كامل رصيد االحتياطي النظامي

 البالغ ٥ مليون ريال سعودي. كما هو مذكور في إيضاح رقم ٣، تشير هذ ا�حداث أو الظروف إلى وجود عدم

 التأكد الجوهري ذات العالقة باالستمرارية قد تثير شكًا حول قدرة الشركة على البقاء كمنشأة مستمرة. لم

يتم تعديل رأينا فيما يتعلق بهذا ا�مر

أمور اخرى

 تمت مراجعة القوائم المالية للشاركة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ من قبل مراجعين آخرين والذين

 أصدروا رأيا متحفظًا حول القوائم المالية كما في ٨ أبريل ٢٠٢١ (٢٦ شعبان ١٤٤٢ هـ). (إن سبب التحفظ في

 الرأي يعود إلى عدم القدرة على الحصول على دليل كافي ومالئم فيما يتعلق بأرصدة الذمم المدينة ا�خرى

 والبالغة ١٥,١ مليون ريال سعودي كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ ، بسبب فروقات معالجة النظام المحاسبي

المتعلق بعمليات التأمين الناتجة عن المشاكل في تطبيق النظام المحاسبي الجديد

كلمة شكر لمساهمي شركة سالمة للتأمين التعاوني
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التاسع والعشرون :
ا�قرارات :

١- تم إعداد سجالت الحسابات بالشكل الصحيح

٢- أن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة ويتم تنفيذه بفاعلية

 

٣- أنه ال يوجد أي شك في قدرة شركة سالمة على مواصلة نشاطها

٤- أنه ال توجد قروض على الشركة

٥- تقر الشركة بتطبيق جميع ا°حكام الواردة في الئحة حوكمة الشركات


