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 رسالة من مجلس اإلدارة  

 إلى السادة املساهمين

 على من ال نبي بعده  والصالة والسالمالحمد هلل وحده، 

 املحترمين    مساهمي شركة سالمة للتأمين التعاوني   /السادة

 ،،وبركاته،السالم عليكم ورحمة هللا 

 

 أهم التطورات والنتائج املالية وأنشطة التشغيل    م31/12/2019قدم لكم التقرير السنوي عن السنة املالية املنتهية في  يمجلس إدارة الشركة  
ً
 واالفصاحات متضمنا

 ألحكام النظام األساس ي للشركة وحسب ا
ً
 به القوائم املالية املدققة واإليضاحات وتقرير مراقبي الحسابات الخارجيين وذلك وفقا

ً
 للوائح واألنظمة.ومرفقا

مقارنة  م2019 رباح خالل عاماأل  انخفاضمليون، يعود سبب  60بعد الزكاة  خسارةيال وبلغت صافي الر مليون  504بلغت أقساط الشركة املكتتبة خالل العام 

، مع مالحظة أنه كان %9ارتفاع املصروفات العمومية واإلدارية بنسبة إلى  باإلضافة %31.5األقساط املكتتبة بنسبة  انخفاضإلى  بالفترة املماثلة من العام السابق

 عن نفس الفترة املماثلة من العام السابق. %16جمالي املطالبات التأمينية املدفوعة بنسبة في إ انخفاضهناك 

 

 جيدة لنمو شركات التأمين خالل املرحلة القادمة ويخلق م2020في العام  توازنهسوق التأمين السعودي يستعيد أن  نتوقع
ً
وسيكون االستثمار الحقيقي  ،فرصا

وكذلك تنمية كفاءاتها واالستثمار في املوظفين  (SAPتطبيق النظام اإللكتروني الجديد الخاص بالعمليات التشغيلية )و  تحسين إجراءات العملالقادم للشركة في 

 ضمن بحول هللا تعالى الحصول على حصة جيدة من سوق التأمين السعودي.وكل ذلك سي ،املوهوبين 

 

ارة وجميع املوظفين نشكركم أعزاءنا املساهمين على ثقتكم، ونشكر شركاءنا في النجاح في السوق السعودي على دعمهم، كما نشكر أعضاء لجان املجلس وفريق اإلد

 نجازات بحول هللا تعالى. على تفانيهم، ونعد عمالءنا الكرام بمزيد من اإل 

 

 وهللا ولي التوفيق ،،،

 

 

 

 

 

 

 

 



 م2019تقرير مجلس إدارة شركة سالمة للتأمين التعاوني عن السنة املالية املنتهية في ديسمبر  3

 

 م2019تقرير مجلس اإلدارة لعام 

 :
ً
 نبذة عن أحوال سوق التأمين السعودي أوال

 العام السابقللقطاع مقارنة مع الربحية بينما تراجعت  ،2018نموا طفيفا عنه في الفترة املماثلة من العام  قطاع التأمين في اململكة العربية السعودية سجل

 بالعام السابقتراجعت األرباح كما  ،2018
ً
 . التشغيلية ملجمل السوق مقارنة

االسباب  أحدتأثره بحجم االنفاق الحكومي هي  وايضا –املالية فيها  الروافداهم  أحدكونه  -ولذا فان عالقة هذا القطاع الطردية باالقتصاد العام للملكة 

بزيادة الثقة في االقتصاد خالل السنوات املقبلة، مدفوًعا بشكل رئيس  نموه  يواصل    وان  2020اال اننا نتوقع تعافيا في العام    فيه،الرئيسية في انخفاض الربحية  

 بإنفاذ األنظمة التي من شأنها تحفيز نشاط القطاع وتعزيز أدائه، الكلي، و 
 

 نبذة عن الشركة:   ( أ

 4030169661سعودية مسجلة في اململكة العربية السعودية بموجب السجل التجاري رقم  شركة سالمة السعودية للتأمين التعاوني هي شركة مساهمة

تاريخ ب 60هـ. وبناًء على املرسوم امللكي الكريم رقم م/ 16/9/1427تاريخ  223هـ تأسست الشركة بناًء على قرار مجلس الوزراء رقم 6/5/1428تاريخ 

 م بموجب قانون التأمين التعاوني.2007الشركات التي رخصت في السعودية عام ه. وكانت سالمة من أولى 18/9/1427

 نشاط الشركة:  ( ب

 
ً
سبعة  تأمينية متكاملة في مجال التأمين التعاوني. بلغ عدد املنتجات التأمينية املقدمة من الشركة  تقدم شركة سالمة السعودية للتأمين التعاوني حلوال

 تنقسم وعشرون
ً
 ألنظمة ولوائح التأمين  ،ئيسيين وهما التأمين العام والتأمين الصحي التعاونينشاطين ر إلى  منتجا

ً
وتمارس الشركة جميع أنشطتها وفقا

 التعاوني املطبقة في اململكة العربية السعودية. 

 
ً
 : أهم تطورات الشركة: ثانيا

 : م2019االنجازات التي تحققت لشركة سالمة خالل العام 

 نجاز العديد من املشاريع منها ما يلي: إنجازات وتم السير وفق الخطط املرسومة واملعتمدة للنهوض بالشركة، وقد تم تحقق بفضل هللا الكثير من اإل 

 .مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهابإنشاء قسم خاص إلدارة  •

 كأولى الشركات في قطاع التأمين.  SAPنامج مشروع بر إنجاز  •

 لكترونية. مشروع املبيعات والخدمات اإل إطالق •

 الصغيرة.خدمات التأمين للمنشآت جميع أنواع تقديم في تخصصة املفروع زيادة ال •

 .إدارة املشاريع تحت مظلة قطاع تقنية املعلوماتإنشاء  •

 .تلقائي والشركات بشكلاملختص بإصدار عروض األسعار ملبيعات املنشآت الصغيرة  QMSإطالق نظام  •
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 ومن أهم التطورات في البنية التحتية واألعمال ما يلي: 

 الكوادر البشرية والتدريب:  ( أ

ن نقلة نوعية في استقطاب وتطوير املوارد البشرية املتميزة من أبناء هذا الوطن، حيث تم التركيز على استقطاب وتدريب املوظفين السعوديي  م2019شهد العام  

ة التوطين، نسبلتمكينهم من إنجاح خطة اإلحالل التي تنفذها الشركة بدعم من مؤسسة النقد العربي السعودي، وقد أسهم ذلك  في تجاوز املستهدف السنوي ل

 املستهدف في نسبة  لذات العام، االجتماعيةوالتنمية  ةاملوارد البشري ضمن عمالء الصفوة لدى وزارة الشركة  تم تصنيفحيث 
ً
كما أن الشركة تجاوزت أيضا

( وذلك في مجاالت مختلفة،  195من موظفي الشركة ) %50التدريب حيث تم تدريب ما يزيد عن 
ً
 للحصول على  70تم تأهيل  وقدموظفا

ً
مزاولة   شهادةموظفا

 على مكافحة  70بنجاح، كما تم تدريب    التأمين
ً
موظف   20إضافة إلى تطوير برنامج تدريبي متعلق باألمن السيبراني لعدد    اإلرهاب.تمويل  و   غسل األموال موظفا

 على مستوى الشركة. 

لتأهيل الكوادر الشابة لتحقيق أقص ى استفادة ممكنة من  " ناملوهوبياستثمار كما استمرت الشركة في تنفيذ برامجها الخاصة للموارد البشرية كبرنامج "

 مع خطة التعاقب الوظيفي  رؤساءتفعيل دور نواب  وكذلك تم، عبر هذا البرنامج من موظفي الشركة %4 يتجاوز ا مالتوقيع مع فتم  مهنيتهم،
ً
القطاعات تماشيا

 التي تضعها الشركة.

الخريجيين السعوديين وتوظيفهم ضمن احتياجات اإلدارات   والكليات لتدريبتوقيع العديد من االتفاقيات مع الجامعات    االستفادة منواستمرت الشركة في   

قامت حيث  ة،املالي واألكاديميةالسعودي  العربي من مؤسسة النقد تحت رعاية كل  البرنامج التحضيري لصناعة التأمين املختلفة، وكذلك االستفادة من 

 اآلن.مرشحين عبر هذا البرنامج إلى  6 بتعيينالشركة 

          بشكل فعال، مما حافظ على تصنيف الشركة ضمن النطاق البالتيني وفق نظام نطاقات وزارة العمل. التوطينتعزيز خطط واستثمار كل ذلك ل 

املبيعات وارتفاع  انخفاض عنوهذه الزيادة عبارة في العام السابق،  %9.1بـ  مقارنة %19قرابة  املنصرم نسبة املصاريف اإلدارية والعمومية للعام وبلغتهذا 

وهو ما يعكس   %16طوعي دون    نسبة دوران وظيفي  الحفاظ علىكما تم    التحتية،قليل في مصروفات غير متكررة تمثلت في شراء أصول للشركة كتجهيزات البنية  

 في ظل خطة تخفيض املصاريف التي تقوم بها الشركة. كفاءة بيئة العمل وجاذبيتها

 .  مستوى األداء العام املحافظة علىاإلجراءات والسياسات األخرى التي اتخذتها الشركة إلى وقد أدى جميع ما سبق بجانب 

 التسويق واملبيعات:  ( ب

على مصادر البيع  والحرصعلى شهية األعمال املحدد من قبل الشركة  والتركيز بدور انتقاء العمالء  2019ارتكزت أعمال الشركة في قطاع املبيعات خالل عام 

في التنوع البيعي ألنواع التأمين   والتسويقتوجهت ادارة املبيعات   وأيضافي الكوادر البيعية في املنطقة،    واالستثمار التي تتميز بجوَدة مبيعاتها من حيث تطويرها  

منتج تأميني، وذلك من خالل نشر الوعي التأميني عن طريق جميع القنوات التسويقية  30املتوفرة أكثر من  املنتجات تنوعتجاوز التي تقدمها الشركة حيث 

 بالشركة
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 مبيعات الفروع: )الشركات(  •

ت املتدنية وذلك لتحسين أداء تم التركيز في املقام األول على االحتفاظ بالعمالء ذوي معدالت الربحية العالية، وإحالل عمالء جدد محل العمالء ذوي املعدال 

 املحفظة التأمينية من حيث الربحية. وقد تم اختيار العمالء الجدد بعناية وتحفظ بالغين، مما سوف يعكس ايجابا على أعمال الشركة. 

 مبيعات نقاط البيع: )األفراد واملجموعات الصغيرة(  •

 والحصة   كان التركيز األكبر للشركة هو تحقيق أكبر حجم مبيعات ممكن حسب أسس التسعير الصحيحة، مما كان له أثر إيجابي على كل من حجم املبيعات

ات جديدة من في بيع منتج 2018الصغيرة، وربحية الشركة من نقاط البيع في ذات الوقت. كما أن الشركة بدأت في    واملجموعاتالسوقية لبيعات األفراد  

قية خالل الفروع ونقاط البيع مثل تأمين السفر وتأمين أخطاء املهن الطبية لألطباء وكذلك تأمين الحوادث الشخصية، حيث تم بناء قاعدة تسوي

 م بإذن هللا. 2019ستساعد على زيادة حجم املبيعات من تلك املنتجات في عام 

 املبيعات اإللكترونية:  •

ة من أهم القنوات البيعية لدى الشركة ، و ذلك لتوفير خدمه سهله و مرموقة تليق بعمالء سالمة زوار املوقع اإللكتروني ، لذلك تعتبر هذه القناة البيعي

 من الشركة في االستفادة من كل املنا
ً
تاحة، فذ البيعية املعملت الشركة على التطوير املستمر ملوقعها اإللكتروني ليلبي احتياجات و رغبات العمالء،  وسعيا

واقع اإللكترونية واملرخصة من مؤسسة ال نقد العربي كنا من أوائل الشركات التي قامت بالتوقيع مع مقدمي خدمة بيع املنتجات التأمينية من خالل امل

 ة خالل هذا العامالسعودي مثل موقع "تأميني" و موقع "تأمينك"، و امتد هذا التطور ليقود الشركة نحو التوقيع مع منصات بيع الكترونية جديد

 التركيز على املبيعات اإللكترونية، وتسهيل حصول العمالء على منتجات الشركة من خالل تطبيقات الهواتف الذكيةإلى  2020الشركة في عام  وتسعى

في  SABالحوادث الشخصية حيث ان استثمار الشركة األكبر بالتوقيع مع شركة  وتأمينأخطاء املهن الطبية  وتأمينملختلف أنواع التأمين كتأمين السفر 

ما بعد البيع للمنتجات التي  وخدماتعالية لخدمات البيع اإللكتروني  وجودةتطوير البنية التحتية ألنظمة املعلومات بالشركة، سوف يحرز نقلة نوعية 

 تقدمها شركة سالمة للتأمين

 :التأمين العام ( ج

العام التي تقدمها الشركة   وفروع التأمينفي مجال التأمين التعاوني. وقد بلغ عدد منتجات   الحلول التـأمينية املتكاملة مة للتأمين التعاوني تقدمشركة سال 

 ( منتجا.26)

 .السعوديةجميع أنشطتها وفقا للقواعد واللوائح املعمول بها في التأمين التعاوني في اململكة العربية  حيث تمارس شركة سالمة
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 التأمين الصحي:  ( ج

لتوالي ليصل عدد يتابع منتج التأمين الطبي في شركة سالمة للتأمين التعاوني تميزه في زيادة حصته من محفظة سالمة التأمينية وذلك للسنة الثانية على ا

مقارنة  %4بة بنسبة ، وارتفاع إجمالي األقساط املكتت2018مقارنة بسنة  %15بنسبة زيادة  2019ألف مؤمن خالل عام  255املؤمن لهم املستجدين إلى 

رافية حيث تسعى بدورها مع  2018بعام  ،  و الجدير بالذكر أن سالمة تهدف لتقديم الخدمة الطبية  و الرعاية الصحية بأعلى مقاييس الجودة  و االحت

أن الشركة قامت بتطوير منتجها شركة إدارة املطالبات الطبية غلوب مد على الحرص باستيفاء الخدمات املطلوبة لكل الشرائح املستهدفة،  و حيث 

( تلبي طلبات مالك املؤسسات  و الشركات الصغيرة  و املتوسطة فيما يتماش ى مع شروط  و A, B, C-0222, C-0333)راحة( ليشمل اكثر من فئة تأمينية )

 احكام املنتج.

 : االكتتاب ( د

تقييم املخاطر التأمينية التي تواجه كافة شرائح العمالء وتقدم الشركة تغطيات تتناسب تملك شركة سالمة للتأمين التعاوني الخبرة والكفاءة العاليتين في  

ضمن توجهات   مع احتياجات ومتطلبات عمالء من أفراد وأصحاب األعمال بناًء على ما ينص عليه نظام التأمين التعاوني باململكة العربية السعودية، ومن

 بجمع بيانات إضافية لتساعد مسؤول االكتتاب على تقييم الخطر قسم االكتتاب مؤخرا التركيز على دراسة و 
ً
تقييم األخطار بصورة أعمق وأكثر تفصيال

 .املحفظة اكتتابقبل الشروع في  وتحديد التغطية املناسبة

إجراءات من ضمنها عمل  وأيضا من توجهات القسم وضع خطة للحد من ارتفاع معدالت الخسائر املستقبلية/املتوقعة والحالية من خالل تطبيق عدة

املحفظة التأمينية خالل فترة ودراسة  ةاملحتملواألخطار العميل  أداءوذلك بتعقب املعنية،  تاإلداراجداول تحليلية للمحفظة التأمينية ومراجعتها مع 

 دعتة التأمينية بنفس األسعار أو تغييرها في حال  توفير التغطي  االستمرار فيوإرسال التوصيات الالزمة والتي بموجبها تحدد الشركة  بصورة شهرية    التأمين

 . الحاجة لذلك

 املحفظة التأمينية من خالل دعم التأمين الشامل للشركات واألفراد مع املحافظة على موقع املنافسة في السوق في انواع التأمين األخرى.  لتنويعوضع خطة  

املركبات والتي  اكتتابمتطلبات السوق الحالي والتحديات التي تواجههم وأي مساعدة يحتاجونها من قسم بين جميع األقسام توطيد التعاون بشكل أكبر 

االتصال املباشر بقسم مطالبات ،  تقدم أكبر  وتحقيقاملركبات  تأمين    في قسمبدورها ستكون عونا لتحقيق أهدف الشركة في بقائها ضمن الشركات الرائدة  

والعمل على التحديث املستمر في شروط وثائق التأمين لتحقيق قدر أكبر من  املطالبات، ومعالجةتسوية ومعرفة املصاعب التي يواجهونها في السيارات 

رافية والحد من ارتفاع معدل الخسائر لبعض العمالء.   االحت

 ة االستراتيجي لتأمين وإعدادهم للمساهمة في تحقيق الرؤية جذب الكوادر السعودية املؤهلة أو الجديدة على قطاع ا االكتتابومن ضمن خطط قسم 

 . 2030الحالية واملستقبلية سواء للشركة او رؤية اململكة 
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 إعادة التأمين:  ( ه

بالجدول   جددت الشركة عدت اتفاقيات إعادة تأمين مع نخبة من أفضل شركات إعادة التامين العاملية من ذوي التصنيف االئتماني العالي كما هو موضح

املتميزة لقسم   أدناه، وقد نجحت الشركة في رفع كفاءتها االستيعابية من خالل إبرامها عدت اتفاقيات إعادة تأمين مما يمكنها من تقديم الدعم والخدمات

 االكتتاب واالستجابة الفورية ملتطلبات السوق املحلي.

S.NO: REINSURERS RATING 

1 Swiss Re, Zurich. AA- 

2 Hannover Re, Bahrain A 

3 Saudi Re, Riyadh. A3 

4 SCOR, Paris AA- 

5 Aspen Re, UK A 

6 Trust Re, Bahrain A- 

7 XL Catlin, London  A 

8 Sirius, Sweden  A 

9 Echo Re, Switzerland  A- 

10 Partner Re, Paris  A- 

11 GIC, Dubai  A- 

12 Singapore Re, Singapore   A- 

13 Odyssey Re, Paris    A 

14 IGI A- 

15 AXA, France  AA- 

16 Korean Re, Dubai  A- 

 

 املراجعة الداخلية:  ( و

 هي نشاط مستقل وموضوعي، يقدم تأكيدات وخدمات استشارية بهدف إضافة فائدة للشركة وتحسين عملياتها، ويساعد هذا النشاط في تحقيق أهداف 

  املراجعة  إدارةكما تقوم  الشركة من خالل إتباع أسلوب منهجي منظم لتقييم وتحسين فاعلية عمليات الحوكمة، وإدارة املخاطر، إدارة االلتزام والرقابة. 

وتحديد نقاط الضعف وتقديم املالحظات والتوصيات حيالها لإلدارة العليا   املوضوعةالداخلية    الرقابةوضوابط    أنظمةوفاعلية    كفايةالداخلية بتقييم  

للحد من األخطاء   املختلفةلشركة  ومن ثم متابعه عالجها حتى يتم تصحيحها بشكل مناسب، هذا باإلضافة إلى تدقيق ومتابعه املستمرة لعمليات وانشطة ا

واألنشطة املالية والتشغيلية  املستقلة املراجعةواملخالفات املحتملة الوقوع او الغش او أي نوع من أنواع االحتيال. ويساعد هذا النشاط في تقييم عملية 

من   أال يتجز التدقيق الداخلي كجزء  وظيفةليا في الشركة تدعم واملستقبلية. وان اإلدارة الع الحاليةمن اجل مساعدة االدارة العليا في تحقيق أهدافها 

 البيئة الرقابية الداخلية املستخدمة لقياس وتقييم فعالية وكفاءة أنظمة الرقابة الداخلية للشركة. 
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 إدارة االلتزام:  ( ز

راقبة التزام الشركة بجميع األنظمة واللوائح  راقبة االلتزام مسؤولية م والتعليمات ذات العالقة الصادرة عن املؤسسة أو الجهات تتولى وظيفة م

واتخاذ اإلجراءات الالزمة لتحسين مستوى االلتزام النظامي بالشركة. ولكون الشركة ترتبط في أعمالها بح كم نشاطها الرقابية األخرى ذات العالقة، 

العربي السعودي ومجلس الضمان الصحي التعاوني وهيئة السوق املالية وبحكم وضعها القانوني بعدد من الجهات الرقابية واإلشرافية كمؤسسة النقد  

املالئمة للتأكد من سالمة جميع أعمال إدارات الشركة املختلفة.    والخطط  واالستثمار فإن ذلك يضع على إدارة االلتزام مهمة وضع البرامج ووزارة التجارة

ركة وإداراتها املختلفة في تنفيذ وتطبيق القوانين والنظم واللوائح سواًء الصادرة من الجهات من جانب آخر، تقوم إدارة االلتزام بفحص مدى التزام الش

 ائح. الرقابية واإلشرافية أو اللوائح والنظم والسياسات الداخلية الخاصة بالشركة وبالتالي رصد أي مخالفات أو تجاوزات لتلك األنظمة واللو

 إدارة الشئون القانونية:  ( ح

ر شئون القانونية بمتابعة سير كافة االجراءات القانونية من مراجعة عقود، تقديم استشارات قانونية لإلدارة، القضايا التي ترفع من الغيتقوم إدارة ال

 ضد الشركة أو من الشركة ضد الغير والتوجيه بشأنها وتحاول جاهدة في إيجاد الحلول العادلة واملالئمة لكل حالة.  

 إدارة املخاطر واألخطار املستقبلية املتوقعة:  واألخطار املستقبلية املتوقعة: إدارة املخاطر  ( ط

 لطبيعة نشاط الشركة التأميني واالستثماري، فإنها معرضة بطبيعة الحال لعدة أنواع من املخاطر أهمها  
ً
التأمين، الشركات و مخاطر    مخاطر حوكمةنظرا

الشديدة، ومخاطر االئتمان، ومخاطر   واملنافسة السوق ذبذب قيمة األدوات املالية نتيجة تقلب أسعار  ومخاطر إعادة التأمين ومخاطر السوق املتمثلة بت

وتتوقع سالمة    مين.أالسيولة والطرف الثالث وأحدثها مخاطر أمن املعلومات )املخاطر السيبرانية( ومخاطر غسل االموال وتمويل االرهاب من خالل الت

أهمها شدة املنافسة من شركات التأمين والتي قد تقود في بعض األحيان إلى حرب أسعار، والحفاظ على معايير التشغيل أن تواجه عدة مخاطر مستقبلية  

تأمين املركبات القياسية في ظل التوسع الكبير في األعمال، والتغير في طبيعة املخاطر التي تتعرض لها محفظة الشركة نتيجة تطبيق نظم التأمين الطبي و 

 أن تواجه بعض املخاطر التي تتعلق بقدرة نظم التاإللزاميي
ً
شغيل ن والذي أدى إلى ميل املحفظة باتجاه هذين النوعين من التأمين. وتتوقع الشركة أيضا

حيوية، وخطر لاآللية على مواكبة النمو الكبير في األعمال وذلك من خالل التحدي الجديد في نظام )ساب(، إضافة إلى تراكم املخاطر، ونقص املعلومات ا

 عن مخاطر عدم التزام املنافسين باألنظمة الصادرة عن الجهات االشرافية. تمتلك الشركة نظام معلومات
ً
ي متكامل االحتيال والجرائم املالية فضال

مرة للمخاطر املرتبطة بكل إلدارة املخاطر وتقييم أنظمة الرقابة الداخلية حيث يمكن هذا النظام من تعريف وقياس وإعادة القياس بصورة دورية ومست

تها. وقد قامت إدارة من إدارات الشركة وكل نشاط وكل عملية تشغيلية وفي املقابل ضوابط الرقابة الداخلية املحددة لتلك املخاطر ومدي كفايتها وفاعلي

من هذا النظام. وتم تفعيل االستفادة القصوى من الشركة بعقد العديد من ورش العمل ملوظفيها باإلدارات املختلفة لتعريفهم وتدريبهم على االستفادة 

نشطة املختلفة النظام، حيث تقوم إدارة املخاطر حاليا بالتأكد من أن جميع املخاطر املتعلقة بتحقيق أهداف الشركة واملخاطر املرتبطة بالعمليات واأل

وأنه يت م إعادة تقييمها بشكل دوري ومستمر. كما تم تصنيف جميع املخاطر قد تم التعرف عليها وقياسها بشكل مقبول وكافي من اإلدارة التنفيذية 

أيضا التشغيلية في الشركة حسب تصنيف "بازل"، وتعريف جميع مؤشرات املخاطر املتعلقة بها وذلك لضبط وتفعيل الرقابة الداخلية بأسلوب فعال. 
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من مجلس االدارة واالدارة العليا وذلك للحفاظ على حقوق املساهمين، مع  Risk Appetite Statementsاملخاطر  تحمل علىتم اعتماد قدرة الشركة 

راقبة تطبيقها.  املراجعة الداخلية املبني على املخاطر. مبدأإلى ذلك فسيتم خالل هذا العام تطبيق  باإلضافة  م

العمل املتكامل لألمن املعلوماتي )األمن السيبراني( فقد قامت والجدير بالذكر وحسب تعليمات مؤسسة النقد العربي السعودي بتنفيذ وتطبيق إطار 

بهذا  سالمة بتشكيل لجنة لألشراف على مهام االدارة املعنية وتم اعتماد خطة العمل وتعيين االشخاص املناسبين للحد من حدوث اي مخاطر متعلقة

راقبة الصحيحة.   الصدد من خالل التوعية املستمرة وامل

 . التأمينيةوالتوعية  الشركة بحمالت توعوية داخلية وخارجية لبناء ثقافة املخاطر  بدأتفقد  2030والرؤية  2020لتحول الوطني مع خطة ا وتماشيا

 االستثمارات:  ( ي

 في شركة واحدة، واستثمارات أخرى يتوقع أن تظهر التأثيرات املالية لهذه االستثمارات في السنوات 
ً
 القادمة وهي:تمتلك شركة سالمة أسهما

مليون ريال بخالف ذلك ال يوجد شركة تابعة  50من رأس مال شركة نجم لخدمات التأمين التي يبلغ رأس مالها  %3.85تمتلك الشركة ما قيمته  .1

 لشركة سالمة للتأمين التعاوني داخل اململكة آو خارجها. 

مليون ريال سعودي وفي صكوك حكومات وشركات 28.4 بإجمالي مبلغ  استثمرت الشركة في صكوك إسالمية مع عدد من الشركات والبنوك املحلية .2

 مليون ريال. 16.8 أجنبية بمبلغ

( في .3
ً
مليون ريال سعودي، وبلغت قيمتها  35م مبلغ 1/1/2019بلغت القيمة السوقية الستثمارات الشركة في األسهم املحلية والعاملية )املجازة شرعا

 ن ريال سعودي.مليو  21مبلغ  م31/12/2018السوقية في 

مليون ريال  407بقيمة بالنسبة لباقي االستثمارات فهي عبارة عن ودائع وصناديق استثمارية إسالمية لدى البنوك واملؤسسات املالية املحلية  .4

 سعودي. 

 لقروض خالل السنةتؤكد شركة سالمة للتأمين التعاوني انه ال يوجد أي قروض على الشركة وال يوجد أي مبالغ دفعتها الشركة سدادا 

 
ً
 أحكام الئحة حوكمة الشركات: : ثالثا

 تقر الشركة بتطبيق جميع األحكام الواردة في الئحة حوكمة الشركات.
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ً
 واللجان:  اإلدارة  مجلس :رابعا

  :م31/5/2019 بتاريخ نهاية الدورة الى   واللجان  أعضاء مجلس اإلدارة (أ 

 

 

 

  االسم  الوظائف الحالية الوظائف السابقة املؤهالت الخبرات

رئيس مجلس اإلدارة شركة سالمة للتأمين التعاوني من  -

 وما يزال على قيد العمل.  2013عام 

رئيس مجلس اإلدارة لشركة ريسان العربية للتطوير من  -

 وما يزال على قيد العمل.  2011عام 

  2007رئيس مجلس اإلدارة لشركة األول كابيتال من عام  -

 وما يزال على قيد العمل. 

رئيس مجلس اإلدارة لشركة كلية جدة العاملية من عام  -

 وما يزال على قيد العمل.  2011

م وما 2005شركة تأجير من عام رئيس مجلس اإلدارة ل -

 يزال على قيد العمل. 

  م2009عضو مجلس اإلدارة لشركة تبريد املناطق من عام  -

 م. 2015عام إلى 

رئيس مجلس اإلدارة لشركة األحماض الحيوية السعودية  -

 م.2010عام إلى  م2009من عام 

دكتوراه في إدارة األعمال )استثمار وتمويل(  -

 م. 1990يكا عام أمر -جامعة والية مشغن –

جامعة امللك  –ماجستير في إدارة األعمال  -

 م. 1984فهد للبترول واملعادن 

جامعة  –بكالوريوس في هندسة مدنية  -

 م. 1982امللك فهد للبترول واملعادن عام 

عضو مجلس إدارة شركة تبريد  -

 املناطق. 

رئيس مجلس إدارة شركة  -

 األحماض الحيوية السعودية. 

رئيس مجلس إدارة شركة ريسان  -

 العربية للتطوير 

رئيس مجلس إدارة شركة األول   -

 كابيتال 

رئيس مجلس إدارة شركة كلية  -

 جدة العاملية. 

رئيس مجلس إدارة شركة تأجير  -

 اآلالت وتجارة العقار والسيارات 

 1 مالئكة يلمجصالح 

مدير مشاريع شركة عبد اللطيف جميل لالستشارات  -

 م.26/10/1996إلى  م25/2/1993العقارية املحدودة من 

رئيس مجلس اإلدارة ملجموعة شركات الفردوس من عام  -

 وما يزال على قيد العمل.  1996

عضو مجلس اإلدارة لشركة سالمة للتأمين التعاوني من  -

 وما يزال على قيد العمل.  2010عام 

  2011عضو مجلس اإلدارة لشركة ريسان العربية من عام  -

 وما يزال على قيد العمل. 

وما  2009عضو مجلس اإلدارة لشركة الرويس من عام  -

 يزال على قيد العمل. 

 –بكالوريوس هندسة تخطيط مدني  -

جامعة امللك فهد للبترول -تصاميم البيئة 

 م. 1985واملعادن عام 

مدير مشاريع شركة عبد اللطيف  -

جميل لالستشارات العقارية 

إلى  م25/2/1993املحدودة من 

 م. 26/10/1996

رئيس مجلس اإلدارة ملجموعة  -

 شركات الفردوس. 

عضو مجلس اإلدارة لشركة  -

 عربية. ريسان ال

عضو مجلس اإلدارة لشركة  -

 الرويس.

 2 حسين حسن علي بياري 

م وما يزال 1998مدير عام شركة عبد هللا السويكت من عام 

 على قيد العمل. 

عضو مجلس اإلدارة لشركة تأجير اآلالت وتجارة العقار 

 م وحتى اآلن. 2010والسيارات من عام 

عضو مجلس اإلدارة لشركة سالمة للتأمين التعاوني من 

 م وحتى اآلن. 2010

جامعة امللك فهد  –ماجستير إدارة أعمال 

 م. 2004للبترول واملعادن عام 

فيك كلية وارنر باس-بكالوريوس إدارة أعمال 

 م. 1981عام 

عضو مجلس اإلدارة لشركة تأجير 

اآلالت وتجارة العقار والسيارات من 

 م وحتى اآلن. 2010عام 

عضو مجلس اإلدارة لشركة سالمة 

م وحتى 2010للتأمين التعاوني من 

 اآلن.

مدير عام شركة عبد هللا السويكت 

م وما يزال على قيد 1998من عام 

 العمل. 

 

 3 السويكت.راشد عبد هللا 

مؤسسة حافل للنقل من تاريخ  –املدير العام التنفيذي 

 م. 30/1/2012إلى  م1/7/2099

شركتي املدينة والعربية للنقل من  –املدير العام التنفيذي 

 م. 2009/ 30/6إلى  1/7/2007تاريخ 

شركة مجموعة فخري من تاريخ  –املدير العام التنفيذي 

 م. 30/6/2006تاريخ إلى  1/1/2000

 عبد العزيزجامعة امللك  –بكالوريوس أداب 

 م. 1987 1986عام 

مؤسسة  –املدير العام التنفيذي 

 م1/7/2099حافل للنقل من تاريخ 

 م. 30/1/2012إلى 

شركتي  –املدير العام التنفيذي 

املدينة والعربية للنقل من تاريخ 

 م. 30/6/2009إلى  1/7/2007

شركة  –تنفيذي املدير العام ال

 1/1/2000مجموعة فخري من تاريخ 

 م. 30/6/2006تاريخ إلى 

 4 لؤي حمزة بصراوي  .KSBإدارة شركة عضو مجلس 
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م  1988رئيس مجلس اإلدارة مدارس دبي الوطنية من عام 

 وما يزال على قيد العمل.

رئيس مجلس اإلدارة شركة سيما كان لالستثمار من عام 

 على قيد العمل.م وما يزال 2004

م 2005شركة فنن لالستثمار من عام  –رئيس مجلس اإلدارة 

 وما يزال على قيد العمل.

م وما 2004شركة إينو كات من عام  –رئيس مجلس اإلدارة 

 يزال على قيد العمل.

م وما 2005بنك في س ي لالستثمار من  –عضو مجلس اإلدارة 

 يزال على قيد العمل.

اإلدارة شركة سالمة للتأمين التعاوني من عام عضو مجلس 

 م وما يزال على قيد العمل.2015

 م.1984أمريكا  –بكالوريوس إدارة أعمال 

رئيس مجلس اإلدارة مدارس دبي 

م وما يزال على 1988الوطنية من عام 

 قيد العمل.

 

رئيس مجلس اإلدارة شركة سيما كان 

م وما يزال 2004لالستثمار من عام 

 قيد العمل.على 

 

شركة فنن  –رئيس مجلس اإلدارة 

م وما يزال 2005لالستثمار من عام 

 على قيد العمل.

 

شركة إينو  –رئيس مجلس اإلدارة 

م وما يزال على 2004كات من عام 

 قيد العمل.

بنك في س ي  –عضو مجلس اإلدارة 

م وما يزال على 2005لالستثمار من 

 قيد العمل.

 

المة عضو مجلس اإلدارة شركة س

م وما 2015للتأمين التعاوني من عام 

 يزال على قيد العمل.

 

 

مداريس دبي  –رئيس مجلس اإلدارة 

 الوطنية.

شركة سيما   –رئيس مجلس اإلدارة 

 كان لالستثمار

شركة فنن  –رئيس مجلس اإلدارة 

 لالستثمار

شركة إينو  –رئيس مجلس اإلدارة 

 كات.

بنك في س ي  –عضو مجلس اإلدارة 

 رلالستثما

 5 مروان أحمد الغرير

وكيل كلية العلوم اإلدارية واملالية للشؤون األكاديمية بجامعة 

 م.9/2013إلى  م11/2012امللك خالد من 

محاضر جزئي بكلية إدارة األعمال بجامعة درم باململكة 

 م.6/2010إلى  10/2007املتحدة من 

املحدودة شركة فاروكي وشركاه  –مساعد مراجع )جزئي( 

إلى  م6/2005اململكة املتحدة من -محاسبون قانونيون ليدز

 م.9/2006

جامعة درم عام  –دكتوراه محاسبة وتمويل 

 م 2010

جامعة برمنجهام  –ماجستير محاسبة وتمويل 

 م.2006عام 

 –جامعة امللك خالد  –بكالوريوس محاسبة 

 م.2003السعودية عام 

واملالية  وكيل كلية العلوم اإلدارية 

للشؤون األكاديمية بجامعة امللك 

 م.9/2013إلى  م11/2012خالد من 

محاضر جزئي بكلية إدارة األعمال 

بجامعة درم باململكة املتحدة من 

 م.6/2010إلى  10/2007

شركة   –مساعد مراجع )جزئي( 

فاروكي وشركاه املحدودة محاسبون 

اململكة املتحدة من -قانونيون ليدز

 م. 9/2006إلى  م6/2005

عميد شئون الطالب بجامعة امللك 

وما يزال قيد   9/2013خالد من 

 العمل.

رئيس مجلس إدارة صندوق الطالب في 

 2013جامعة امللك خالد من عام 

 حتى تاريخه.

 

 6 مريع سعد هباش

 عضو مجلس اإلدارة لشركة سالمة للتأمين التعاوني.

أمين سر الهيئة  –اإلسالمية مساعد املدير العام للمصرفية 

 م حتى تاريخه.6/2013في البنك السعودي الفرنس ي من 

البنك السعودي الفرنس ي -مدير املصرفية اإلسالمية توافق 

 ترقية -م. 2013م حتى 2008من عام 

األمانة بالبنك السعودي الفرنس ي  –مدير الشؤون اإلدارية 

 ترقية. –م. 2008حتى  2002من 

جامعة امللك سعود  –إدارية بكالوريوس علوم 

 م.1986/1987عام  –

- مدير املصرفية اإلسالمية توافق 

البنك السعودي الفرنس ي من عام 

 ترقية -م. 2013م حتى 2008

األمانة  –مدير الشؤون اإلدارية 

 2002بالبنك السعودي الفرنس ي من 

 ترقية. –م. 2008حتى 

مساعد املدير العام للمصرفية 

ر الهيئة في البنك أمين س –اإلسالمية 

م 6/2013السعودي الفرنس ي من 

 حتى تاريخه.

 7 أحمد علي الشتيفي 

 سنة  20خبرات في املراجعة الداخلية ألكثر من 

 
 مستشار مالي  كراتش ي   جامعةماجستير في االقتصاد من 

رئيس املراجعة الداخلية  -

 بمجموعة سالمة للتامين التعاوني 

رئيس لجنة املخاطر بسالمة  -

 للتامين التعاوني

 8 محمد أشرف عبيدي

عضو لجنة املراجعة لدى شركة سالمة للتأمين 

 م وما يزال على قيد العمل. 11/10/2016التعاوني من 

 

مدير مالي تنفيذي مكلف في هيئة املدن الصناعية من 

 م وما يزال على قيد العمل.26/4/2015تاريخ 

 

جامعة  –ماجستير محاسبة مهنية  -

 م. 2003عام  – زامللك عبد العزي

جامعة امللك  –بكالوريوس محاسبة  -

 م.  1997عام  زعبد العزي

 

مدير املراجعة الداخلية في هيئة  -

 املدن الصناعية. 

عضو لجنة املراجعة بشركة   -

 سالمة للتأمين التعاوني. 

مدير مالي تنفيذي مكلف في  -

 هيئة املدن الصناعية. 

 9 سالم علي القحطاني
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   الحالي   مجلس اإلدارةأعضاء  (أ 
ً
 م :25/7/2019من تاريخ اعتبارا

مدير املراجعة الداخلية في هيئة املدن الصناعية من 

 م.   26/4/2015إلى  23/6/2012تاريخ 

 عضو لجنة املراجعة لشركة سالمة للتأمين التعاوني. 
 

 مؤسس ومدير عام مبادرة لالستشارات املالية.  

 عضو مجلس اإلدارة لجمعية كنف الخيرية.
 

رئيس تنفيذي ومستشار رئيس مجلس اإلدارة لدى 

إلى   2009الشركة الخليجية لالستثمار العقاري من عام  

 م.  2013عام 

 

مدير ورئيس تطوير األعمال ديلويت لالستشارات املالية 

 م. 2014إلى  2013من تاريخ 
 

عضو مجلس اإلدارة ورئيس تنفذي للشركة التعميرية 

م إلى 2008لتطوير األسكان منخفض التكاليف من عام  

 م.  2009عام 
 

نائب الرئيس ملبيعات االستثمار لدى املؤسسة العربية 

مبيعات االستثمار  2006م املصرفية البحرين من عا

البحرين من عام  –لدى املؤسسة العربية املصرفية 

 م.  2008إلى عام  2006

 –ماجستير إدارة أعمال جامعة النكستر 

 م2003اململكة املتحدة في عام 

 

جامعة امللك فهد  –بكالوريوس محاسبة 

 م.  1997للبترول واملعادن في عام 

رئيس تنفيذي ومستشار رئيس 

دارة لدى الشركة مجلس اإل 

الخليجية لالستثمار العقاري من 

 م.  2013إلى عام  2009عام 

 

مدير ورئيس تطوير األعمال 

ديلويت لالستشارات املالية من 

 م. 2014إلى  2013تاريخ 

 

عضو مجلس اإلدارة ورئيس 

تنفذي للشركة التعميرية لتطوير 

األسكان منخفض التكاليف من 

 م.  2009م إلى عام 2008عام 

 

نائب الرئيس ملبيعات االستثمار 

 –لدى املؤسسة العربية املصرفية  

  2006البحرين من عام 

 

عضو لجنة املراجعة لشركة  

 سالمة للتأمين التعاوني. 

مؤسس ومدير عام مبادرة 

 لالستشارات املالية. 

عضو مجلس اإلدارة لجمعية 

 كنف الخيرية.

 

محمد  عالء عبد هللا

 الهاشم
10 

  االسم الوظائف الحالية الوظائف السابقة املؤهالت الخبرات 

مؤسسة حافل للنقل  –املدير العام التنفيذي 

 م. 30/1/2012م إلى 1/7/2099من تاريخ 

شركتي املدينة  –املدير العام التنفيذي 

إلى  1/7/2007والعربية للنقل من تاريخ 

 م.30/6/2009

شركة مجموعة  –املدير العام التنفيذي  -

إلى تاريخ  1/1/2000فخري من تاريخ 

 م.30/6/2006

عبد جامعة امللك  – آداببكالوريوس  -

 م.1987 1986عام  العزيز

مؤسسة  –املدير العام التنفيذي 

حافل للنقل من تاريخ 

 م.30/1/2012م إلى 1/7/2099

شركتي  –التنفيذي املدير العام 

املدينة والعربية للنقل من تاريخ 

 م. 30/6/2009إلى  1/7/2007

شركة  –املدير العام التنفيذي  -

مجموعة فخري من تاريخ 

إلى تاريخ  1/1/2000

 م.30/6/2006

 1 لؤي حمزة بصراوي  .KSBإدارة شركة عضو مجلس 
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مدير مشاريع شركة عبد اللطيف جميل  -

العقارية املحدودة من لالستشارات 

 م.26/10/1996م إلى 25/2/1993

رئيس مجلس اإلدارة ملجموعة شركات  -

وما يزال على قيد  1996الفردوس من عام 

 العمل.

عضو مجلس اإلدارة لشركة سالمة للتأمين  -

وما يزال على قيد  2010التعاوني من عام 

 العمل.

عضو مجلس اإلدارة لشركة ريسان العربية  -

 وما يزال على قيد العمل. 2011 من عام

عضو مجلس اإلدارة لشركة الرويس من عام  -

 وما يزال على قيد العمل. 2009

 –بكالوريوس هندسة تخطيط مدني  -

جامعة امللك فهد -تصاميم البيئة 

 م.1985للبترول واملعادن عام 

مدير مشاريع شركة عبد  -

اللطيف جميل لالستشارات 

العقارية املحدودة من 

م إلى 25/2/1993

 م. 26/10/1996

 رئيس مجلس اإلدارة ملجموعة شركات الفردوس.

 عضو مجلس اإلدارة لشركة ريسان العربية. -

 عضو مجلس اإلدارة لشركة الرويس. -
 2 حسين حسن علي بياري 

وكيل كلية العلوم اإلدارية واملالية للشؤون 

م  11/2012األكاديمية بجامعة امللك خالد من 

 م. 9/2013إلى 

محاضر جزئي بكلية إدارة األعمال بجامعة درم 

 م.6/2010إلى  10/2007باململكة املتحدة من 

شركة فاروكي وشركاه   –مساعد مراجع )جزئي( 

اململكة -املحدودة محاسبون قانونيون ليدز

 م. 9/2006م إلى 6/2005املتحدة من 

جامعة درم  –دكتوراه محاسبة وتمويل 

 م 2010عام 

جامعة  –حاسبة وتمويل ماجستير م

 م.2006برمنجهام عام 

جامعة امللك خالد  –بكالوريوس محاسبة 

 م.2003السعودية عام  –

وكيل كلية العلوم اإلدارية واملالية  

للشؤون األكاديمية بجامعة امللك 

م إلى 11/2012خالد من 

 م.9/2013

محاضر جزئي بكلية إدارة األعمال 

املتحدة من بجامعة درم باململكة 

 م.6/2010إلى  10/2007

شركة   –مساعد مراجع )جزئي( 

فاروكي وشركاه املحدودة محاسبون 

اململكة املتحدة من -قانونيون ليدز

 م. 9/2006م إلى 6/2005

 عضو هيئة التدريس بجامعة امللك خالد

 
 3 مريع سعد هباش

عضو مجلس اإلدارة لشركة سالمة للتأمين 

 التعاوني.

 –املدير العام للمصرفية اإلسالمية مساعد 

أمين سر الهيئة في البنك السعودي الفرنس ي 

 م حتى تاريخه.6/2013من 

البنك -مدير املصرفية اإلسالمية توافق 

م حتى 2008السعودي الفرنس ي من عام 

 ترقية -م. 2013

األمانة بالبنك  –مدير الشؤون اإلدارية 

 –م. 2008حتى  2002السعودي الفرنس ي من 

 ترقية.

جامعة امللك  –بكالوريوس علوم إدارية 

 م. 1986/1987عام  –سعود 

- مدير املصرفية اإلسالمية توافق 

البنك السعودي الفرنس ي من عام 

 ترقية -م. 2013م حتى 2008

األمانة  –مدير الشؤون اإلدارية 

بالبنك السعودي الفرنس ي من 

 ترقية. –م. 2008حتى  2002

أمين سر الهيئة  –فية اإلسالمية مساعد املدير العام للمصر 

 م حتى تاريخه.6/2013في البنك السعودي الفرنس ي من 
 4 أحمد علي الشتيفي 

شركة األسمدة  –نائب رئيس مجلس ادارة -

 م حتى االن2010 –املتحدة السعودية 

شركة نسما القابضة  –نائب رئيس االستثمار -

 م 2010م الى 2008 –

شركة  –رئيس تطوير املنتجات والبحوث -

 م 2008م الى 2006 –الخبير املالية 

مصرف البحرين  –مدير أول لتمويل الشركات -

 م 2006م الى 2000 –الشامل 

معهد  –بكالوريوس هندسة مدنية 

ماساتشوستش  –ورشستر بوليتكنيك 

 م 1984عام  –اليات املتحدة األمريكية الو 

جامعة سان   –ماجستير ادارة أعمال 

كاليفورنيا الواليات املتحدة  –فرانسسكو 

 م1988عام  –األمريكية 

شركة  –نائب رئيس مجلس ادارة 

 –األسمدة املتحدة السعودية 

 م حتى االن 2010

شركة  –نائب رئيس االستثمار -

 –م 2008 –نسما القابضة 

   م2010

 –رئيس تطوير املنتجات والبحوث -

 –م 2006 –شركة الخبير املالية 

 م 2008

 –مدير أول لتمويل الشركات -

 –مصرف البحرين الشامل 

 م2006 –م 2000

 5 أحمد طارق مراد  نائب رئيس مجلس ادارة شركة األسمدة املتحدة السعودية 
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ً
 م31/5/2019لجان املجلس إلى نهاية الدورة في تاريخ : خامسا

 : اللجنة التنفيذية   ( ب

 وصف مختصر الختصاص اللجنة التنفيذية : 

 تنفيذ الخطط االستراتيجية للشركة •

 إدارة أنشطة الشركة اليومية  •

راقبتها •  وضع اإلجراءات لتحديد وقياس املخاطر والحد منها وم

 وضع السياسات واإلجراءات الالزمة لضمان كفاءة وفعالية نظام الرقابة الداخلية •

 العمل وفق توجيهات مجلس االدارة ورفع التقارير اليه   •

 ممكن ضمان استيفاء كافة املتطلبات الرقابية واإلشرافية بأقص ى حد •

 

 

 

 

 –مجموعة السريع  –عضو مجلس ادارة -

 م حتى االن  2018

م 2017 –مجموعة السريع  –رئيس تنفيذي  -

 م  2018الى 

 -شركة الدريس)اليتكو( –عضو مجلس ادارة -

 اآلن م حتى 2017

شركة األحماض الحيوية  –عضو مجلس ادارة -

 م 2018م الى 2014 –السعودية 

ك شركة اتحاد مصاتع األسال –نائب الرئيس -

 م2017م الى 2015 –

م 2011 –شركة مضاف  –الرئيس التنفيذي -

 م 2016الى 

 –العميد  عبد هللاشركة  –الرئيس التنفيذي -

 م 2011م الى 2003

 

 –السعودية  -آلي بكالوريوس حاسب 

 م  1992

 

 –السعودية  –بكالوريوس شريعة وقانون 

 م 1999

 

اململكة املتحددة  –ماجستير إدارة أعمال 

 م 2002 –

 

 –اململكة املتحدة  –دكتوراة إدارة أعمال 

 م  2013

 رئيس تنفيذي ملجموعة السريع-

   

نائب الرئيس لشركة اتحاد مصاتع 

 األسالك

  

 الرئيس التنفيذي لشركة مضاف -

  

 عبد هللاالرئيس التنفيذي لشركة -

 العميد 

 

 

 عضو مجلس ادارة ملجموعة السريع-
 7 وائل سعد الراشد

 –املراقب العام وأمين سر مجلس االدارة -

م حتى 2016 -مستشفى الدكتور سمير عباس 

  اآلن

مدير التخطيط االستراتيجي والتميز املؤسس ي -

 م2016م الى 2014 –

جامعة امللك  –بكالوريوس هندسة نظم 

 م2004 –فهد للبترول واملعادن 

مدير التخطيط االستراتيجي  -

 والتميز املؤسس ي 

 

مستشفى الدكتور بقب العام وأمين سر مجلس االدارة  املرا-

مدير عام شركة بادر الحديثة للتشغيل   -سمير عباس 

الهدهد العربي لتقنية  شريك مؤسس شركة –والصيانة 

 املعلومات.

 7 عبد السالممازن ابراهيم 

 طبيعة العضوية االسم  

 ( اجتماعات2عدد االجتماعات )

 االجتماع االول 

 م27/02/2019

 االجتماع الثاني

 م06/05/2019

 ✓ ✓ غير تنفيذيرئيس اللجنة  راشد عبد هللا السويكت 1

 ✓ ✓ مستقل عضو  لؤي حمزة بصراوي  2

 أعتذر ✓ مستقل عضو  أحمد علي الشتيفي  3
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 : لجنة املخاطر  ( ج

 وصف مختصر الختصاص لجنة املخاطر : 

وتعزيز فتح  املناقشات املتعلقة باملخاطر,   لوجهة(،ثقافة الشركة فيما يتعلق بمواجهة املخاطر )املخاطر وجها    تحديد وتيرة وتطوير املساعدة في   •

ن التجنب  والتكامل بين إدارة  املخاطر وأهداف الشركة وهيكل األجور, وإنشاء ثقافة  الشركة مثل كافة مستويات األفراد  إلدارة  املخاطر أكثر م

 االنعكاس ي أو التعامل مع األمر بشكل متسرع. 

خالل الشركة   املرسلة مناملخاطر ومعالجتها  وبيان تقبلر ومعالجتها. واالعتماد التام لتقبل املخاطر توفير موارد لإلدارة بشأن تقبل املخاط •

 . مسار العملوبواسطة 

راقبة حجم •  . مختلف األنواعمخاطر الشركة والتعرض الحالي واملحتمل للمخاطر من  م

راقبة تطبيقها وم للشركة،الشاملة  إدارة املخاطر تحديد استراتيجية  • الداخلية مع مراعاة التطورات  بصفة منتظمةراجعتها وتحديثها وم

 بالشركة.  والخارجية

 إدارة املخاطر سياسة وخطةاعتماد  •

 اعتماد سياسات حدود املخاطر وأطار العمل لها. •

 تراجع اللجنة خطة إدارة املخاطر مرة واحدة يوميا.  •

للمخاطر )على سبيل  واملعامالت والتعرضاب( واملبادرات )مثل املنتجات الجديدة( ت)االكت بشأن القراراتمراجعة املخاطر  تعريف أنشطة •

 أولوياتها قبل إرسالها لعناية مجلس اإلدارة.  الكمية( وتحديداملثال، 

 بامليثاق. تنفيذ كافة املسؤوليات املنصوص عليهاأن  مراجعة والتأكيد على •

راقبة كافة مخاطر  • للجان من قبل مجلس اإلدارة وتفهم أنه يجوز    اللجان األخرى   املخول بهاللجنة املسؤوليات  وللقيام بذلك، تدرك ا  الشركة،  م

راقبة مخاطر معينةعلى  األخرى التأكيد  من خالل األنشطة ذات الصلة.  م

والذي    تقييم الزمالءو التقييم الذاتي    مزيج من، والذي يعد  وواجبات ومسؤوليات لجنة املخاطرإجراء تقييم سنوي لألداء فيما يتعلق بأغراض   •

 الخارجيين )إن وجد/ حسب الحاجة(.   بها الخبراءيقوم  التقييمات التي يكمله 

راقبة برنامج املخاطر  •  اإلدارة.  التفاعالت مع \ م

 طبيعة العضوية االسم  

 (1عدد االجتماعات )

 االجتماع االول 

 م05/05/2019

 ✓ مستقل  اللجنة  رئيس محمد أشرف  1

 ✓ مستقل عضو  هباشال سعدمريع  2

 ✓ مستقل عضو  لؤي حمزة بصراوي  3
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 . تطبقه الشركةالحرجة الذي  إدارة املخاطر  إلدارة املخاطر وسياساتمراجعة واعتماد البنية التحتية  •

، وتقديم التقارير السنوية وإدارة املخاطرللشركة فيما يتعلق بتقييم املخاطر  التقييم الدوري املراجعة والتقييم وإعادةسياسات وممارسات  •

)من خالل إدارة املخاطر  املتعلقة باملخاطر والقصور في    وتقديم التقارير   طرق الشركة لتحديد وإدارةتلخص مراجعة    اإلدارة الكامل والتي ملجلس  

 ار اإلجهاد(.ممارسة اختب

راقبة املخاطر  • واالستعداد   تزايد املخاطر ، والذي يشمل االتصال بشأن  فترات محددة  مستمر وخاللبالشركة بشكل    إدارة املخاطر وإمكانيات    م

 .لألزمة وخطط التعافي

 جديدة.املعروفة وال  من وإدارة كافة املخاطر من اإلدارة بتحديد والحد  الضمان املعقول الحصول بشكل مستمر على  •

راقبةبشأن  وإدارة املخاطر رسمي بالفريق التنفيذي  الرسمي والغير التواصل  •  املخاطر. إدارة وم

راقبة والتحكم تتخذها اإلدارةالتي  ومراجعة اإلجراءاتاملدير التنفيذي واإلدارة،  للشركة معالتعرض للمخاطر الكبرى  مناقشة حاالت • في  مل

 . إدارة الشركةالشركة وسياسات  مخاطر  تقييمحاالت التعرض هذه، بما في ذلك 

، يقتضيه الحالبالتحسينات، حسب ما  تطبقها الشركة والتوصيةالتي  نطاق املؤسسةعلى  عملية تقييم املخاطر مراجعة وتقييم فاعلية  •

 .بفاعلية البرامجاإلجراءات التصحيحية للشركة، حسب املتطلبات، فيما يتعلق بالقصور الناجم فيما يتعلق  ومراجعة وتوجيه

راقبة • ملجلس اإلدارة، حسب  وتقديم التوصيات الوكيل االستشاري  وسياسات خدماتوتقيمها ملخاطر الشركة  تصنيف الحوكمة هيئات م

 املتطلبات.

املخاطر    ة إلدارةاملطلوب  املحددة واملعلوماتالداخلي للشركة مع املخاطر    بين خطة عمل التدقيق  وكيفية التوفيق،  لجنة التدقيقبالتنسيق مع   •

 )إدارة املخاطر(. 

وكذلك املتعلقة باملخاطر التي يمكن للجنة أن تستلمها بشأن النطاق الكامل للمخاطر التي تواجهها الشركة    اإلدارة للتقارير فهم واعتماد تعريف   •

 . شكلها وتكرارها

 ير من قبل اللجنة  وكيفية إطالع  اللجنة  على  محتوياتها.أهمية وضع هذه التقار   تتفهم اإلدارةالرد على التقارير من اإلدارة، ومن ثم  •

 ولجنة التدقيق بشأن  التصريحات  املتعلقة باملخاطر في القوائم املالية والبيانات العامة األخرى للمخاطر.   ملجلس اإلدارةقراءة وتقديم املوارد   •

 منتظمة.االحتفاظ باملخاطر بجدول أعمال مجلس اإلدارة واإلدارة بصفة  •

املتعلقة باملخاطر  بين  اللجان  املتعددة،  للعالقات والتوصياتالتنسيق )من خالل االجتماع أو تداخل العضوية( مع مجلس اإلدارة الكامل،  •

 والسيما بين لجان  التدقيق وإدارة  املخاطر.

 للشركة عن كيفية  الرضا .والقبول بفاعلية تقييمات  املخاطر والردود  والتداخالت تقرير متكاملالتصريح في  •

 ملجلس  اإلدارة بالبيانات  التفصيلية للتعرض للمخاطر والتوصية باإلجراءات الالزمة إلدارتها. تقديم تقارير  •

 .ملجلس  اإلدارة باألمور املتعلقة بإدارة  املخاطر تقديم توصيات. •
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 م:25/7/2019تم التمديد ألعضائها لدورة أخرى بتاريخ  ة  لجنة املراجع ( ج

 وصف مختصر الختصاص لجنة املراجعة ومهامها

وإبداء رأيها والتوصية في شأنهادراسة القوائم املالية األولية والسنوية للشركة قبل  •  عرضها على مجلس االدارة 

ابداء الرأي الفني فيما اذا كان تقرير مجلس االدارة والقوائم املالية للشركة عادلة ومتوازنة ومفهومة وتتضمن املعلومات التي تتيح  •

 جيتهاللمساهمين واملستثمرين تقييم املركز املالي للشركة وأدائها ونموذح عملها واستراتي

 دراسة اي مسائل مهمة او غير مألوفة تتضمنها التقارير املالية •

 البحث بدقة في اي مسائل يثيرها املدير املالي للشركة او من يتولى مهامه او مسؤول االلتزام في الشركة او املراجع الخارجي •

 التقارير املاليةالتحقق من التقديرات املحاسبية في املسائل الجوهرية الواردة في  •

وإبداء الرأي والتوصية ملجلس اإلدارة في شأنها  •  دراسة السياسات املحاسبية املتبعة في الشركة 

 التوصيات بشأنها ملجلس اإلدارة ورفعمراجعة تقارير إدارة املراجعة الداخلية او املراجع الداخلي  •

راقب النظامي  •  التوصيات بشأنها ملجلس اإلدارة عورفدراسة تقارير إدارة الرقابة النظامية او امل

 دراسة السياسات املحاسبية الهامة وإجراءاتها •

 التنسيق بين املراجعين الداخليين والخارجيين •

 دراسة تقارير املراجعين الخارجيين ورفع التوصيات بشأنها ملجلس اإلدارة •

االلتزام او  وإدارةاملراجعة الداخلية او املراجع الداخلي ،  وإدارةاعمال املراجعين الخارجيين ،  وموضوعية وفعاليةتقييم مستوى كفاءة  •

 مسؤول االلتزام. 

  ورفعذات العالقة بشأن أي مخالفات نظامية او طلب إجراءات تصحيحية  والرقابيةاالشرافية   والجهاتدراسة مالحظات املؤسسة  •

 التوصيات بشأنها ملجلس اإلدارة

 

 

 

 

 

 

 

 

 طبيعة العضوية االسم  

 ( اجتماعات6عدد االجتماعات )

 االجتماع االول 

 م23/01/2019

االجتماع 

 الثاني

05/05/201

 م9

االجتماع 

 الثالث

19/06/20

 م19

 االجتماع الرابع

 م01/09/2019

 االجتماع الخامس

 م28/10/2019

 االجتماع السادس

 م19/12/2019

 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ مستقل  اللجنة  رئيس مريع سعد هباش 1

 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ مستقل عضو  سالم علي القحطاني  2

 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ مستقل عضو  عالء عبدهلل الهاشم 3
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 : لجنة االستثمار   ( د

 االستثمار : وصف مختصر الختصاص لجنة 

 بصورة سنوية وتنفيذهاأدائها  ومراجعةسياسة االستثمار  واعدادصياغة  •

 متابعة املخاطر العامة للسياسة االستثمارية •

 رفع تقرير أداء املحفظة االستثمارية الى مجلس اإلدارة •

 مراجعة أداء كل فئة من األصول  •

باالستثمار بمتطلبات الئحة االستثمار الصادرة عن املؤسسة ومتطلبات األنظمة واللوائح األخرى التأكد من التزام كافة األنشطة املتعلقة  •

 العالقة.  ذات

 

 الترشيحات واملكافئات : لجنة  ( ه

   وصف مختصر الختصاص لجنة الترشيحات واملكافئات : 

املجلس واإلدارة التنفيذية، ورفعها الى مجلس االدارة إعداد سياسة واضحة ملكافآت وترشيحات أعضاء مجلس اإلدارة واللجان املنبثقة عن  •

 للنظر فيها تمهيدا العتمادها من الجمعية العامة

 توضيح العالقة بين املكافآت املمنوحة وسياسة املكافآت والترشيحات، وبيان اي انحراف جوهري عن السياسة  •

 األهداف املتوخاة منها املراجعة الدورية لسياسة املكافآت، وتقييم مدى فعاليتها في تحقيق •

 التوصية ملجلس اإلدارة بمكافآت أعضاء مجلس االدارة واللجان املنبثقة عنه وكبار التنفيذين بالشركة •

 التوصية ملجلس االدارة بترشيح أعضاء للمجلس وإعادة ترشحيهم •

 اعداد وصف للقدرات واملؤهالت املطلوبة لعضوية مجلس االدارة واملناصب التنفيذية •

 طبيعة العضوية االسم  

 اجتماعات (1عدد االجتماعات )

 االجتماع االول 

 م27/02/2019

 ✓ رئيس غير تنفيذي  د. صالح جميل مالئكة 1

 ✓ عضو غير تنفيذي راشد عبد هللا السويكت 2

 ✓ عضو مستقل  مروان أحمد الغرير  3

 مستقيل عضو تنفيذي عباس علي أكبر علي 4

 طبيعة العضوية االسم  

 ( اجتماعات4عدد االجتماعات )

 االجتماع االول 

 م05/02/2019

 االجتماع الثاني

 م27/2/2019

 الثالثاالجتماع 

 م06/05/2019

 ✓ ✓ ✓ رئيس مستقل  لؤي حمزة بصراوي  1

 ✓ ✓ ✓ عضو غير تنفيذي حسين حسن بياري  2

 ✓ ✓ ✓ مستقل  وعض أحمد علي الشتيفي  3
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 وتقديم التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها ةهيكل مجلس االدارة واالدارة التنفيذي مراجعة •

 واألعضاء غير التنفيذيين وكبار التنفيذيين نوضع وصف وظيفي لألعضاء التنفيذيي •

واقتراح الحلول ملعالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة  •  تحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس االدارة، 

 قييم اداء اعضاء مجلس االدارة واللجان بشكل دوريت •

:
ً
 : اإلدارة التنفيذية سادسا

 

 

 

 

 

 

  االسم  الوظائف الحالية الوظائف السابقة املؤهالت الخبرات

الرئيس التنفيذي شركة سالمة -

زال على رأس  وما 01/12/2016

 العمل

الرئيس التنفيذي املكلف من -

في   30/11/2016الى 1/5/2016

 سالمة للتأمين التعاونيشركة 

الرئيس التخطيط في شركة سالمة  -

 3/2016/ 30إلى  11/5/2013من 

مدير ادارة مبيعات االفراد من -

 3/5/2013إلى  6/10/2012

 تكافل الراجحي -

مدير تأمينات االفراد من -

 م 3/10/2012إلى  م13/8/2011

 للتأمين االهلية -

مدير عالقات الشركاء من -

 1/8/2011إلى  م1/3/2011

 مالذ للتأمين-

إلى  1/2/2010مدير العمليات من -

 مالذ للتأمين-م28/2/2011

جامعة  - هندسة كيميائية-بكالوريوس-

 م2003جده -عبد العزيزامللك 

معهد البحرين -شهادة التأمين املهنية-

- املصرفية واملاليةللدراسات 

 2009البحرين

 الرئيس التنفيذي شركة سالمة -

 التنفيذي املكلفالرئيس  -

الرئيس التخطيط في شركة  -

 سالمة

 مدير ادارة مبيعات االفراد  -

 تكافل الراجحي -

 مدير تأمينات االفراد  -

 للتأميناالهلية  -

- 

 1 عمر محمد العجالني الرئيس التنفيذي في شركة سالمة للتأمين التعاوني 

  واملوارداالدارية مدير ادارة الشؤون -

البشرية في شركة سالمة للتأمين 

يزال على  م وما2011التعاوني من عام 

 رأس العمل

  االدارية واملواردمدير الشؤون  -

البشرية املكلف في شركة سالمة من 

 2012إلى  2011عام 

شهادة مدير املوارد البشرية من 

 األكاديمية الدولية لألعمال واإلدارة املالية 

ل قسم ادارة منتسب في جامعة امللك فيص

 أعمال 

 شهادة ثانوية عامة

 شهادة الوساطة املالية دورة تدريبة مكثفة

شهادة التخطيط التسويقي دورة تدريبية 

 مكثفة

 

 

االدارية مدير ادارة الشؤون -

البشرية في شركة سالمة  واملوارد

 للتأمين التعاوني

  االدارية واملواردمدير الشؤون  -

 البشرية املكلف في شركة سالمة

 شركة سالمة للتأمين التعاوني البشرية فياملوارد  مدير

عاشور أحمد جمعان 

تاريخ  إلىالزهراني )

 م( 05/12/2019

2 
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مدير عام تأمين السيارات من عام -

يزال على رأس العمل في  وما 2012

 شركة سالمة للتأمين التعاوني

إلى  2012رئيس العمليات من عام -

في شركة سالمة للتأمين  2013

 التعاوني 

مدير ادارة تعويضات السيارات من -

في شركة   2011عام إلى  2003عام 

 سالمة للتأمين التعاوني

بكالوريوس ادارة اعمال بجامعة امللك -

 هـ 1998عبد العزيز 

دبلوم تأمين من معهد البحرين للدراسات -

 م 2011عام  املصرفية واملالية

 وما  مدير عام تأمين السيارات -

يزال على رأس العمل في شركة  

 سالمة للتأمين التعاوني

رئيس العمليات في شركة سالمة -

 للتأمين التعاوني

مدير ادارة تعويضات السيارات -

 التعاوني في شركة سالمة للتأمين 

 3 غراب  حمزةعمار أحمد  شركة سالمة للتأمين التعاوني العمليات فيرئيس 

العمليات  إلدارةنائب الرئيس التنفيذي 

  كابيتالاملالية والحفظ في شركة األول 

 م 2019م الى 2010من عام 

املراقب املالي للشركة السعودية --

لالقتصاد والتنمية )سيدكو( من عام 

   2008الى عام  2007

مساعد املدير العام للشئون االدارية -

واملالية لشركة ادارة وإنماء املشاريع 

   2006الى عام  2001العقارية من عام 

رئيس الحسابات للشركة السعودية -

 لألبحاث والنشر 

االستشارات  مستشار أول لبيت-

 1999الى عام  1994املالية من عام 

بكالوريوس محاسبة من جامعة امللك  -

 م1993عام  عبد العزيز

من هيئة السوق املالية   CME1شهادة -

 م 2011عام 

 إلدارةنائب الرئيس التنفيذي -

العمليات املالية والحفظ في شركة 

 كابيتال األول 

السعودية املراقب املالي للشركة --

 لالقتصاد والتنمية )سيدكو(

مساعد املدير العام للشئون -

االدارية واملالية لشركة ادارة وإنماء 

 املشاريع العقارية  

رئيس الحسابات للشركة -

 السعودية لألبحاث والنشر 

مستشار أول لبيت االستشارات -

 املالية 

 4 باجنيد  خالد محمد شركة سالمة للتأمين التعاوني املالية فيرئيس 

مدير قنوات البيع الخارجية لشركة -

 م 2013م الى 2012عام  األهلية من

مدير تطوير األعمال لشركة االنماء -

م الى عام 2013طوكيو مارين من عام 

 م 2014

مدير تأمينات األفراد لشركة سالمة  -

م الى 2014للتأمين التعاوني من عام 

 م 2016عام 

األفراد لشركة مدير ادارة تأمينات -

 م 2016األهلية للتأمين عام 

مدير ادارة تأمينات األفراد  -

واملجموعات الصغير لشركة سالمة 

م الى 2017للتأمين التعاوني من عام 

 م 2018عام 

سالمة  ةاملبيعات لشركنائب مدير -

الى  2018من عام  يالتعاونللتأمين 

 عام 

ثانوي عامة ادبي من مدارس املجد -

 م 2005األهلية عام 

مدير قنوات البيع الخارجية -

 لشركة األهلية  

مدير تطوير األعمال لشركة -

 االنماء طوكيو مارين

مدير تأمينات األفراد لشركة  -

 سالمة للتأمين التعاوني

مدير ادارة تأمينات األفراد  -

 لشركة األهلية للتأمين 

مدير ادارة تأمينات األفراد  -

واملجموعات الصغير لشركة 

 سالمة للتأمين التعاوني

 ةاملبيعات لشركنائب مدير -

 يالتعاونسالمة للتأمين 

 شركة سالمة للتأمين التعاوني املبيعات فيرئيس 
الشنار  زعبد العزيمشعل 

 ( 21/5/2019 إلى تاريخ)
5 

القانونية  االلتزام والشؤونمدير ادارة 

في شركة سالمة للتأمين التعاوني من 

 يزال على رأس العمل  وما 2013عام 

 االلتزام والشؤونمدير ادارة -

القانونية في طوكيو مارين للتأمين 

 2013إلى عام  2012التعاوني من عام 

 االلتزام والشؤونمدير ادارة -

القانونية في الشركة االسالمية العربية  

إلى   2010للتأمين )اياك( من عام 

–ماجستير قانون من جامعة ويكاتو 

   2009-هاملتون نيوزلندا

بكالوريوس قانون من جامعة امللك عبد -

 2004دة عام العزيز بج

شهادة اساسيات التأمين من املعهد -

 2011املصرفي 

دبلوم املستشار القانوني املعتمد من -

   2015املجلس العربي للتنمية االدارية 

 االلتزام والشؤونمدير ادارة -

القانونية في شركة سالمة للتأمين 

 التعاوني 

 االلتزام والشؤونمدير ادارة  -

القانونية في طوكيو مارين للتأمين 

 التعاوني 

 االلتزام والشؤونمدير ادارة  -

القانونية في الشركة االسالمية  

 العربية للتأمين )اياك(

في شركة سالمة  دارة االلتزام والشؤون القانونيةمدير ا

 للتأمين التعاوني
 6 حسن أحمد محمد شبيلي 
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2012 

محامي متدرب بمكتب املحامي -

 والتحكيمللمحاماة عبدهللا االسمري 

 2007إلى  2004من عام 

حاصل على ترخيص سابق من وزارة -

  املحاماةالعدل ملزاولة مهنة 

محامي متدرب بمكتب املحامي  -

للمحاماة االسمري  عبد هللا

 كيم والتح

مدير ادارة املخاطر شركة سالمة 

 وما 2014للتأمين التعاوني من عام 

 يزال على رأس العمل

في شركة  االلتزام واملخاطرمدير -

 2011املستقلة لوساطة التأمين من 

 2014إلى 

جامعة  –ماجستير إدارة الخدمات املالية -

 م2018 –بريطانيا مانشستر  –سالفورد 

كالوريوس تسويق من كلية ادارة ب -

 -العلوم والتكنولوجياجامعة  –االعمال 

 م 2013جده عام - ذهبان

منحة  –شهادة مدير قائد القائد املعتمد  -

) مية من صندوق املوارد البشرية حكو 

ilead 2   )–  م2016 –املدينة املنورة 

من معتمد  مخاطرشهادة اخصائي -

(IABFM.ORG )-   2015دبي عام 

شهادة مسؤول االلتزام معتمدة من ساما -

 2013املعهد املصرفي عام  –

مدير ادارة املخاطر شركة سالمة  -

 للتأمين التعاوني

في شركة  االلتزام واملخاطرمدير  -

 املستقلة لوساطة التأمين

 شركة سالمة للتأمين التعاوني املخاطر فيمدير 
شاكر فيصل مصطفى  

 الخناني
7 

مدير فرع مبيعات األفراد بشركة الراجحي  

 2016-11إلى  2014-4للتأمين التعاوني من 

من  مدير فرع البنك السعودي لالستثمار

 2010-3إلى  12-2016

خدمة عمالء في البنك السعودي لالستثمار  

 2006-12إلى  2004-9من 

رئيس قسم الخدمات املساندة بشئون  

 2004-9إلى  2002-8املرض ى من 

مشرف مكتب التنويم بمستشفى دلة من  

 2002-8إلى  8-2001

منسق برامج بوزارة الشئون االسالمية من 

 2001-8إلى  5-1998

من جامعة امللك بكالوريوس إدارة أعمال 

 فيصل

 ثانوية عامة

 BICاالستثمار  مبادئشهادة 

 IFCEشهادة أساسيات التأمين 

مدير فرع مبيعات األفراد بشركة   -

 الراجحي للتأمين التعاوني 

مدير فرع البنك السعودي -

 لالستثمار

خدمة عمالء في البنك السعودي  -

 لالستثمار

رئيس قسم الخدمات املساندة  -

 املرض ىبشئون 

مشرف مكتب التنويم بمستشفى  -

 دله

 

 شركة سالمة للتأمين التعاوني  بالعمالء فيرئيس العناية 

 

 زعبد العزيمحمد ناصر 

 الوهبي
8 

 مدير املراجعة الداخلية 

 بدار االئتمان السعودي

 2018-2إلى  2016-4من 

رئيس مراجعة في شركة ايرنست ويونج 

 2016- 3إلى  2010-11من 

  2005-6ايرنست ويونج من مراجع في 

 2006-5إلى 

ماجستير محاسبة من جامعة اوكالهوما 

 أمريكا –سيتي 

عبد بكالوريوس محاسبة من جامعة امللك 

 زالعزي

شهادة مزاولة مهنة من وزارة التجارة 

 واالستثمار 

 مدير املراجعة الداخلية -

 بدار االئتمان السعودي

رئيس مراجعة في شركة ايرنست   -

 ويونج

 مراجع في ايرنست ويونج -

أحمد  عبد هللامحمد  شركة سالمة للتأمين التعاوني  فيالداخلية مدير املراجعة 

 باضريس 
9 
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ً
 في مجالس إدارتها الحالية والسابقة أو من   :سابعا

ً
الشركات داخل اململكة أو خارجها التي يكون عضو مجلس إدارة الشركة عضوا

  مديريها:

 :م31/5/2019 الدورةالى نهاية    أعضاء مجلس اإلدارة (أ 

 الكيان القانوني 
داخل /خارج 

 اململكة 

 مجالس عضوياته في

االدارة السابقة او من  

 مديريها

 الكيان القانوني 
داخل /خارج 

 اململكة 

عضويته الحالية في مجالس 

 إدارة شركات أخرى 
 اسم العضو 

 داخل اململكة  مساهمة مقفلة

مجلس اإلدارة لشركة تبريد عضو 

م إلى عام 2009املناطق من عام 

 م. 2015

 

رئيس مجلس اإلدارة لشركة  -

األحماض الحيوية السعودية من 

 م. 2010م إلى عام 2009عام 

 داخل اململكة  مساهمة مقفلة

رئيس مجلس اإلدارة لشركة ريسان  -

 العربية للتطوير

رئيس مجلس اإلدارة لشركة األول   -

 كابيتال

 

رئيس مجلس اإلدارة لشركة كلية جدة  -

 العاملية

رئيس مجلس اإلدارة لشركة تأجير  -

 اآلالت وتجارة العقار والسيارات

 صالح جميل مالئكة

 داخل اململكة  مساهمة مقفلة

مدير مشاريع شركة عبد اللطيف 

جميل لالستشارات العقارية 

م  25/2/1993املحدودة من تاريخ 

 م. 26/10/1996إلى 

نائب املدير العام بمجموعة 

الشريف للتجارة واملقاوالت من تاريخ 

 - هـ8/1413هـ إلى 11/1411

 مساهمة مقفلة.

 
 داخل اململكة 

رئيس مجلس اإلدارة ملجموعة شركات  -

 الفردوس.

عضو مجلس اإلدارة لشركة ريسان  -

 العربية.

 عضو مجلس اإلدارة لشركة الرويس. -

 حسين حسن علي بياري 

 داخل اململكة. مساهمة مقفلة. ال توجد. ال توجد. ال توجد.
عضو مجلس اإلدارة لشركة تأجير 

 اآلالت وتجارة العقار والسيارات.
 راشد عبد هللا السويكت

 اململكة داخل  مساهمة مقفلة.

املدير العام التنفيذي ملؤسسة 

م 1/7/2009حافل للنقل من تاريخ 

 م.30/1/2012إلى 

املدير العام التنفيذي لشركتي 

املدينة والعربية للنقل من تاريخ 

 م.30/6/2009م إلى 1/7/2007

املدير العام التنفيذي لشركة 

م إلى 1/1/2000مجموعة فخري من 

 م.30/6/2006

 مساهمة مقفلة
 

 اململكة  خارج
 لؤي حمزة بصراوي  KSBعضو مجلس إدارة شركة 

 ال توجد. ال توجد. ال توجد.

 /مساهمة مقفلة.1

 /مساهمة مقفلة.2

 /مساهمة مقفلة.3

 خارج اململكة. 

ئيس مجلس إدارة مدارس دبي /1

 الوطنية.

/رئيس مجلس إدارة شركة سيما كان 2

 لالستثمار.

 مروان أحمد الغرير
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 :م 25/7/2019  من تاريخ  أعضاء مجلس اإلدارة ( ب

 /مساهمة عامة. 4

 /مساهمة مقفلة.5

/رئيس مجلس إدارة شركة فنن 3

 لالستثمار.

 /رئيس مجلس إدارة إينو كات.4

/عضو مجلس إدارة بنك في س ي 5

 لالستثمار.

 

 داخل اململكة. جهة حكومية

وكيل كلية العلوم اإلدارية واملالية  

للشؤون األكاديمية بجامعة امللك 

 خالد 

 

 ال توجد ال توجد ال توجد
 مريع سعد هباش

 

 داخل اململكة. مساهمة عامة. 

مدير املصرفية اإلسالمية توافق 

لدى البنك السعودي الفرنس ي من 

 م. 2008م إلى عام 2002عام 

مدير الشؤون اإلدارية األمانة لدى 

البنك السعودي الفرنس ي من عام 

 م.2008إلى عام  2002

السالم  –مدير العالقات العامة 

إلى عام  1990للطيران من عام 

 م. 1992

 أحمد علي الشتيفي  توجد.ال  ال توجد. ال توجد.

 الكيان القانوني 
داخل /خارج 

 اململكة 

 مجالس عضوياته في

االدارة السابقة او من  

 مديريها

 الكيان القانوني 
داخل /خارج 

 اململكة 

عضويته الحالية في مجالس 

 إدارة شركات أخرى 
 اسم العضو 

 داخل اململكة  مقفلة.مساهمة 

املدير العام التنفيذي ملؤسسة 

م 1/7/2009حافل للنقل من تاريخ 

 م.30/1/2012إلى 

املدير العام التنفيذي لشركتي 

املدينة والعربية للنقل من تاريخ 

 م.30/6/2009م إلى 1/7/2007

املدير العام التنفيذي لشركة 

م إلى 1/1/2000مجموعة فخري من 

 م.30/6/2006

 ة مقفلةمساهم
 

 داخل اململكة 

 .العمرةالرئيس التنفيذي لشركة   -
 لؤي حمزة بصراوي 

 داخل اململكة  مساهمة مقفلة

مدير مشاريع شركة عبد اللطيف 

جميل لالستشارات العقارية 

م  25/2/1993املحدودة من تاريخ 

 م. 26/10/1996إلى 

 مساهمة مقفلة.

 
 داخل اململكة 

رئيس مجلس اإلدارة ملجموعة شركات  -

 الفردوس. 

عضو مجلس اإلدارة لشركة ريسان  -

 العربية. 

 عضو مجلس اإلدارة لشركة الرويس. -

 حسين حسن علي بياري 
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نائب املدير العام بمجموعة 

الشريف للتجارة واملقاوالت من تاريخ 

 - هـ8/1413هـ إلى 11/1411

 داخل اململكة  جهة حكومية

عميد شئون الطالب بجامعة امللك 

 .خالد 

رئيس مجلس إدارة صندوق الطالب 

 .في جامعة امللك خالد

 داخل اململكة. جهة حكومية.
 مريع سعد هباش عضو هيئة التدريس

 

 داخل اململكة. مساهمة عامة. 

مدير املصرفية اإلسالمية توافق 

لدى البنك السعودي الفرنس ي من 

 م. 2008م إلى عام 2002عام 

مدير الشؤون اإلدارية األمانة لدى 

البنك السعودي الفرنس ي من عام 

 م.2008إلى عام  2002

السالم  –مدير العالقات العامة 

إلى عام  1990للطيران من عام 

 م. 1992

 ال توجد. ال توجد.
 ال توجد.

 أحمد علي الشتيفي 

 مساهمة مقفلة

شركة نسما   -

القابضة داخل 

 السعودية 

شركة الخبير  -

املالية داخل 

 السعودية 

مصرف البحرين  -

الشامل خارج 

 السعودية

 

االستثمار لشركة نسما نائب رئيس -

 القابضة 

رئيس تطوير املنتجات والبحوث -

 لشركة الخبير املالية

مدير أول لتمويل الشركات ملصرف -

 البحرين الشامل

 داخل اململكة  مساهمة مقفلة.
نائب رئيس مجلس اإلدارة لشركة  -

 األسمدة املتحدة السعودية
 احمد طارق مراد 

 داخل اململكة  مساهمة مقفلة.

عضو مجلس ادارة ملجموعة -

 السريع   

عضو مجلس ادارة لشركة -

 الدريس)اليتكو(

عضو مجلس ادارة لشركة -

 األحماض الحيوية السعودية

نائب الرئيس لشركة اتحاد مصاتع -

 األسالك

 الرئيس التنفيذي لشركة مضاف -

الرئيس التنفيذي لشركة عبدهللا -

 العميد 

 

 داخل اململكة  مساهمة عامة  

 عضو مجلس ادارة ملجموعة السريع   -

عضو مجلس ادارة لشركة -

 الدريس)اليتكو(

 وائل سعد الراشد

 داخل اململكة  مساهمة مقفلة.

مدير التخطيط االستراتيجي -

والتمييز املؤسس ي لشركة املرجان 

 القابضة 

 داخل اململكة  مساهمة مقفلة.
امين سر مجلس ادارة مستشفى -

 الدكتور سمير عباس
 مازن ابراهيم عبد السالم
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ً
  :تكوين مجلس اإلدارة وتصنيف أعضائه: ثامنا

  م31/5/2019 نهاية الدورة الى تكوين مجلس اإلدارة  (أ 

 

 تكوين مجلس اإلدارة  ( ب
ً
 م25/7/2019 من تاريخ الحالي إعتبارا

 

 

 

 

 

 

 

 

 اسم العضو  تصنيف العضوية 

 صالح جميل مالئكة غير تنفيذي

 حسين حسن علي بياري  غير تنفيذي

 راشد عبد هللا السويكت غير تنفيذي

 لؤي حمزة بصراوي  مستقل 

 مروان أحمد الغرير  مستقل 

 مريع سعد هباش مستقل 

 أحمد علي الشتيفي  مستقل 

 اسم العضو  تصنيف العضوية 

 حسين حسن علي بياري  غير تنفيذي

 لؤي حمزة بصراوي  مستقل 

 مريع سعد هباش مستقل 

 أحمد علي الشتيفي  مستقل 

 معبد السال مازن ابراهيم  مستقل 

 سعد الراشد  لوائ مستقل 

 مرادأحمد طارق  مستقل 
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ً
 بمقترحات املساهمين وملحوظاتهم حيال الشركة وادائها: تاسعا

ً
 :اإلجراءات التي اتخذها مجلس اإلدارة إلحاطة أعضائه علما

 أنه يتم إشعار أعضاء املجلس من خالل 
ً
 .املجلس اجتماعاتلم يرد للشركة أي مالحظات أو مقترحات حيال الشركة وأدائها من املساهمين علما

 

 
ً
 : واإلدارة التنفيذية   ولجانه  اإلفصاح عن مكافئات أعضاء مجلس اإلدارة:  عاشرا

 أعضاء مجلس اإلدارة  تمكافئا
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 م25/7/2019تاريخ من 

: أعضاء 
ً
 املجلس املستقلين أوال

 لؤي حمزة بصراوي   15,000 12.000    27.000 -       27.000 

 مروان أحمد الغرير   6.000 1.500    7.500 -       7.500 

 مريع سعد هباش  21.000 31.500  70.000  122.500 -       122.500 

 الشتيفي أحمد علي   11.359 6.821    18.180 -       18.180 

  ممازن عبد السال   9.000     9.000        9.000 

  احمد مراد  9.000     9.000        9.000 

 وائل الراشد   9.000     9.000        9.000 

 املجموع  80.359 51.821  70.000  202.180 -       202.180 
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 م25/7/2019الى تاريخ 

: أعضاء املجلس غير التنفيذيين:
ً
 ثانيا

   صالح جميل مالئكة  6.000 1.500    7.500 -       7.500 

 15.000       
- 

 
   حسين حسن علي بياري   9.000 6.000    15.000

   راشد عبد هللا السويكت  6.000 4.500    10.500 -       10.500 

 املجموع  21.000 12.000    33.000 -       33.000  

 كبار التنفيذيين  مكافئات

 م2018*عن نتائج أعمال عام 
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 الثابتة املكافئات املتغيرة املكافئات
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املجموع 

 الكلي

مجموع 

مكافئة 

التنفيذيين 

عن املجلس 

 أن وجدت

مكافئة 

نهاية 

 الخدمة 

  الثابتة املكافئات املتغيرة املكافئات
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   االسم

 عمر العجالني  -1 1.020.000 274.200  1.294.200  595.000     339.063  2.228.263

 عباس علي  -2 75.000 23.500  98.500  0     0  98.500

 عمار غراب -3 348,000 106,200  454.200  74.820     672.952  1.201.972

 باجنيد خالد  -4 198,000 59,100  257,100 0 0     10,712  267,812

 حسن شبيلي -5 324.000 100.200  424.200  71.280     149.874  645.354

 مشعل الشنار  -6 110.000 31.431  141.431 73.226 0     0  214,657

482.816  
37.591 

 
 سلطان عبد هللا -7 264,000 85,200  349.200 96,025     

 املجموع 2,339,000 679,861  3,018,831 169.251 741.100     1,210,192  5,139,374
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 أعضاء اللجان  تمكافئا

 

 

 

 

 

 

 

 بدل حضور جلسات املجموع
الثابتة )عدا بدل حضور  املكافئات

 الجلسات(

 

 اعضاء لجنة املراجعة

 مريع سعد الهباش  -1 70,000 27,000 97.000

 سالم علي القحطاني  -2 70,000 27,000 97.000

 الهاشم عبد هللاعالء  -3 70,000 27,000 97.000

 املجموع 210,000 81,000 291.000

 االستثماراعضاء لجنة 

 صالح جميل مالئكة -1  1,500 1.500

 السويكت  عبد هللاراشد  -2  1.500 1.500

 الغرير مروان بن أحمد  -3  1,500 1.500

 عباس علي أكبر علي -4  - 0

 مروان بن يمين  -5  1.500 1.500

 املجموع   6.000 6.000

 املكافئات   الترشيحات واعضاء لجنة 

 لؤي حمزة بصراوي         -1  6,000 6,000

 حسين حسن بياري         -2  6,000 6,000

 أحمد علي الشتيفي            -3  6.821 6.821

 املجموع   18.821 18.821

 اعضاء لجنة املخاطر

 أحمد أشرف عبيدي  -1 75.087 10.071 85.185

 مريع سعد الهباش  -2  4,500 4,500

 لؤي حمزة بصراوي  -3  3.000 3.000

 املجموع 75,087 17,571 92,658

 اعضاء اللجنة التنفيذية

 السويكت  عبد هللاراشد  -1  3.000 3.000

 لؤي حمزة بصراوي  -2  3.000 3.000

 أحمد علي الشتيفي  -3  6,000 6,000

 املجموع  12,000 12,000
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 : املكافئاتالحادي عشر: سياسة  

 :التالي  النحو على  املكافئات عن مسؤولة الترشيحات واملكافآت لجنة تعد 

وافز واملكافئات للتعويضات واضحة سياسة وضع -1  اإلدارة مجلس  في عضو كل جهود وتنظيم بالشركة التنفيذيين  واملديرين اإلدارة مجلس ألعضاء والح

 التي  فمقابل األهدا في لهم الشخص ي  لألداء اللجنة وتقييم باألداء ترتبط معايير واستخدام للشركة، االستراتيجية األهداف تطبيق في التنفيذي واملدير

  .اإلدارة مجلس وضعها

 .األعضاء  استقاللية على التأثير بدون  متميز  أداء على الحصول  من الشركة تمكن اإلدارة مجلس ورئيس أعضاء ملكافئات معايير وضع -2

   بمصالح املديرين مصالح لربط األجل طويلة افزوللح معايير  ووضع بالشركة والوحدات األقسام ورؤساء التنفيذي الرئيس ملكافئات معايير وضع -3

 .الشركة مساهمي 

 .الشركة موظفي لجميع سنوي  بشكل املتغيرة والعالوات السنوية الثابتة املرتبات مراجعة -4

 .العمل سوق  في األساسية واالتجاهات لها املالي واملركز الشركة أداء مقابل بالشركة املكافئات معايير مالئمة ملدى املستمرة املراجعة -5

وافز من أن سياسة التأكد -6  .مبررة غير مخاطر أخذ إلى  تؤدي ال الشركة في الح

 بالشركة التنفيذيين وكبار اإلدارة مجلس أعضاء مكافئات تخص بمواضيع واملتعلقة للمساهمين العامة الجمعية تتخذها التي  القرارات تنفيذ متابعة -7

 .السنوي  اإلدارة مجلس بتقرير املكافئات تلك عن اإلفصاح بها يتم التي  وبالكيفية

 : املكافئاتاملمنوحة وسياسة  املكافئاتالثاني عشر: العالقة بين 

 . املعتمدة دون وجود أي انحراف جوهري  املكافئاتبناء على سياسة  املكافئاتتم توزيع 

  الثالث عشر:  فعالية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة: 

الداخلية وإدارة املخاطر وااللتزام التي تطبقها الشركة تستند على أسس سليمة   الرقابةالداخلية واتضح أن    الرقابةالسنوية على فعالية    املراجعةاكدت نتائج  

 واللوائح والقوانين املعمول بها في اململكة العربية السعودية.  باألنظمةويتم اجراءها بشكل فعال ومنظم وعلى مستوى عالي من دقة األداء ومدى التزامها 

  ملراجعةا  لجنة كما ترى 
ً
 املساھمين مصلحة یخدم بما الداخلية الرقابة متطلبات من واملقبول  املتزايد األدنى الحد تطبق التعاوني للتأمين سالمة أن شركة  أيضا

 الصحي. الضمان ومجلس السعودي العربي النقد الجهات الرقابية الخارجية وعلى سبيل املثال ال الحصر : مؤسسة متطلبات مع ویتماش ى 

 الرابع   عشر: املساهمات االجتماعية للشركة إن وجدت: 

من خالل اعتماد الشفافية وااللتزام باملسؤوليات الداخلية والخارجية ، ويتم الوصول لها عبر الشراكات املجتمعية الشركة بدورها املجتمعي  يرتكز اهتمام

 جوانب االقتصاد والبيئة والصحة و رفع الوعي باملخاطر املحيطة باملجتمع  .وتشجيع العمل التطوعي لخلق بيئة فاعلة ومنتجة تعنى بكل 

دعم ورعاية املؤتمرات الحكومية النشاطات و الحمالت التوعوية ، اضافة الى مجموعة من في الشركة يتضمن برنامج املسؤولية االجتماعية حيث 

 املجتمعية :  ، وفيما يلي بعض املساهماتواملؤسسات التعليمية 

 حملة سالمة الخير  لكفالة االيتام •
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 ندوة توعوية عن التأمين  •

 حملة توعوية في موسم الحج   •

 حملة توعوية بالسالمة املرورية  •

 املشاركة في  الحملة التطوعية للتوعية بداء السكري  •

 افطار صائم  مشروع •

 كما ان الشركة تعمل على ابراز دورها الفاعل في هذا املجال و ال تؤلي جهدا في تقديم املبادرات و البرامج املجتمعية الهادفة . 

 .الجمعيات العامة للمساهمين املنعقدة خالل السنة املالية وأسماء أعضاء مجلس اإلدارة الحاضرين لهذه الجمعيات  عشر:  خامسال

 :الرئيسة للشركة  اتالنشاط وصف عشر: دسالسا 

 النشاط إيرادات النشاط النسبة

 ( تأمين املركبات1نشاط ) 360.641 71.6%

 ( التأمين الطبي2نشاط ) 122.959 24.4%

 ( تأمينات أخرى 3نشاط ) 19.904 4%

 اإلجمالي  503.504 100%

 :خطط وقرارات الشركة املهمة  عشر: سابع ال

حجم املطالبات والذي   وارتفاعبسبب استمرار انكماش النمو في هذا القطاع    2019صعوبات في العام    -كبقية الشركات في قطاع التامين    -واجهت الشركة  

وانخفاض املبيعات اسهم بشكل مباشر في  فيه،الربحية  وانخفاضادى الى ارتفاع تكلفة التأمين   على نتائج الشركة .  ير التأثكما ان االرتفاع في املصروفات 

ستقبل القريب لكن في املقابل حققت الشركة انجازا جيدا من خالل االستثمار طويل االجل في البنية التحتية واالنظمة املعلوماتية والذي سيساهم في امل

من خالل اختيار الكفاءات املناسبة وعمل تكاليف االصدار وتسريع العمليات املرتبطة به و  رفع مستوى التوظيف  التسعير واختصار في تحسين كفاءة 

 التدريب الالزم لهم ، ولعل ابرز القرارات والتغييرات الهيكلية والتوقعات املستقبلية للشركة : 
 

 : ةقرارات الشركة املهم (أ 

 . م01/01/2020الشركة الداخلية في  ألنظمةاملرحلة االولى  SAP تشغيل نظام •

 لكترونية.املبيعات والخدمات اإل قنوات اضافية لدعم إطالق •

 تحديث خطة الشركة للثالث سنوات القادمة •

 سجل الحضور 

 االسم  
 اجتماع الجمعية األول 

 م25/07/2019

 حضر صالح جميل مالئكة 1

 حضر مريع سعد الهباش 2
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 التغييرات الهيكلية للشركة:  ( ب

 .مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهابإنشاء قسم خاص إلدارة  •

 الصغيرة.خدمات التأمين للمنشآت جميع أنواع تقديم في تخصصة املفروع زيادة ال •

 .مظلة قطاع تقنية املعلوماتإدارة املشاريع تحت إنشاء  •

 استحداث قسم خاص بالتحصيل القانوني ملتابعة قضايا التحص ي •

 التوقعات املستقبلية ألعمال الشركة:  ( ج

 لكترونية.اإل زيادة حجم املبيعات •

 التنوع في محافظ الشركة  •

 تطوير برنامج تدريب املوظفين واستقطاب الكفاءات. •

 :تواجهها الشركة التي  املخاطر عشر:  ثامنال

 الوصف فئة الخطورة 
القابلية 

 للتطبيق
 التعرض للمخاطر

مخاطر تطوير  

 املنتج

خطورة تطوير املنتج هي الخطورة املتعلقة 

بالتغييرات التي طرأت على أحد املنتجات 

املوجودة لتلبية احتياجات الزبائن، وجعل  

املنتج أكثر قابلية للتسويق وسط بيئة 

تؤثر هذه التغييرات على تغطية تنافسية. قد  

املنتج ومتطلباته التي تتسبب في إحداث  

 الخطورة.

 قابله للتطبيق

هناك تعرض للخطورة من هذه الفئة نظًرا ألن سالمة مشتركة في تطوير منتجات 

تأمين جديدة وايضا التسويق للمنتجات املوجودة حاليا. ومع ذلك، فإن سالمة 

 تسوقها، وُتقيم تجربة الزبائن حتى ال تتأثر سمعة الشركة.تراجع املنتجات التي 

 مخاطر التأمين

خطورة التأمين هي الخطورة املتعلقة بتقييم 

 وقبول خطورة التأمين 

 

 قابلة للتطبيق

قدمة من ِقبل املنظمين، وسوف 
ُ
ومع ذلك، تلتزم شركة سالمة بالتعليمات امل

 عن تجري عمليات تقييم احتياجات التأمين املطلو 
ً
بة من العمالء، فضال

اختبارات القبول لتحديد أي مخاطر الحقة محتملة. يمكن أن يشمل التعرض 

 للمخاطر ما يلي:

 عدم تقديم سالمة لوثائق تأمين مناسبة -

 محاوالت غسل األموال من ِقبل العمالء ذوي الخلفيات املشبوهة أو الجنائية -

مخاطر تسوية 

 املطالبات

املطالبات هي الخطورة خطورة تسوية 

املتعلقة بسداد املطالبات لحاملي الوثائق 

 على أساس تغطية البوليصة

 

 قابلة للتطبيق

عالج شركة سالمة إعداد املطالبات التي سوف تكون مسؤولة عن التقييم 
ُ
ت

والقبول. ومع ذلك، سوف تعمل إدارة املطالبات كخط دفاع أول لحماية الشركة 

 مطالبات العمالء.من أي مخاطر متعلقة ب
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 مخاطر التسعير

 

 

 

خطورة التسعير هي الخطورة الناتجة عن 

العملية التي تحاول الشركة من خاللها 

 تحديد سعر القسط املناسب

 

 قابلة للتطبيق

 

 

ومن ثما تضمن الشركة توفير مخاطر تنافسية. يشمل التعرض للمخاطر في هذه 

 الفئة ما يلي:

 تقديم أسعار عالية باملقارنة بأنواع التأمين األخرى   -

 قدرة التأمين على عرض أسعار مخفضة بسبب الكفاءة الداخلية. -

 مخاطر السيولة

خطورة السيولة هي الخطورة املتعلقة بعدم 

القدرة على تصفية األصول بالسرعة 

الكافية دون التضحية بجزٍء من قيمة 

األصول. تحدث خطورة السيولة على األرجح 

 عند امتالك 

أصول زائدة عن الحد وطويلة األجل مقابل  

 قدرات شركة التأمين

 قابلة للتطبيق

 ة بالعائدات أصول ذات نسبة عالية باملقارن -

 تقادم الذمم املدينة -

 .تراكم الحسابات الدائنة واملطلوبات -

 زيادة الديون املتعثرة

مخاطر سعر 

 الفائدة 

خطورة سعر الفائدة هي الخطورة حيث 

تتغير قيمة االستثمار بسبب التغير في سعر 

 الفائدة 

 محدودة

 محفظة استثمارية محدودة -

 التقلبات االقتصادية -

 واستقرار البلد السوق  -

مخاطر حوكمة 

 الشركات

خطورة حوكمة الشركات هي الخطورة 

املتعلقة بالقواعد التي ُتملي كيفية تشارك 

الحقوق واملسؤوليات بين املساهمين 

املختلفين في الشركة واملدراء واإلداريين 

 األساسيين واملساهمين املاليين اآلخرين.

 قابلة للتطبيق

 ملجلس اإلدارةعقد غير واضح  -

 أدوار غير واضحة لإلدارة العليا وكبار املوظفين -

 مخالفة مدونة لقواعد السلوك -

 عدم تطبيق وانشاء اللجان املفروضة من املؤسسة -

 

مخاطر تحويل 

 العمالت 

خطورة تحويل العمالت هي الخطورة  

املتعلقة بتغيير قيمة االستثمار نظًرا 

العمالت، ومن ثم للتغيرات في أسعار صرف 

التأثير على أنشطة التصدير واالستيراد، 

 عن االستثمارات الدولية.
ً
 فضال

 محدودة

 محفظة استثمارية محدودة -

 التقلبات االقتصادية -

 االستقرار الدولي واملحلي  -

 الحفاظ على االحتياطات من العمالت املتقلبة -

مخاطر إعادة 

 التأمين

الخطورة املتعلقة خطورة إعادة التأمين هي 

 بجزء تحويل الخطورة إلى شركٍة أخرى 

 

 قابلة للتطبيق

 

 تصبح الشركة ُمعيدة التأمين غير مستقرة خالل فترة االتفاقية -

 التأمين االختياري ليس جزًءا من فائض االتفاقية -

 إغفال إدخال إعادة التأمين االختياري إلى سوق إعادة التأمين  -

 الختياري في السوق ال يمكن وضع إعادة التأمين ا -

 ضمان دفع األقساط  -
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 فقدان املشورة ملعيد التأمين ضمن االتفاقية -

التعامل مع ُمعيد التأمين الذي ال يلتزم بلوائح مؤسسة النقد العربي   -

 "SAMA"السعودي

 مخاطر البلد

خطورة البلد هي الخطورة املتعلقة بحدوث 

تغيرات في بيئة األعمال إلحدى البلدان، ومن 

التأثير على ربحية األعمال التي ُنفذت ثم 

 بداخله. 

 قابلة للتطبيق

سوء إدارة االقتصاد الكلي عندما تتبع السلطات سياسات نقدية ومالية غير  -

 مناسبة، ما قد يؤدي إلى التضخم وارتفاع أسعار الفائدة والركود وما إلى ذلك.

 التغيرات الدورية وعدم االستقرار -

 االضطراب السياس ي الحرب أو  -

 االضطرابات العمالية التي قد تؤدي إلى ارتفاع التكاليف أو التوقف عن العمل -

 مخاطر الُسمعة

خطورة الُسمعة هي الخطورة املتعلقة بالرأي 

العام السلبي في الشركة. هذا يؤثر على قدرة  

املؤسسة على تكوين عالقاٍت أو تقديم 

العالقات الخدمية خدمات أو االستمرار في 

الحالية، ومن ثم تعريض الشركة للخسارة 

املالية أو تراجٍع في قاعدة عمالءها التي تؤثر 

 على األرباح ورأس املال.

 قابلة للتطبيق

 فقدان سمعة املجموعة -

 السمعة الضعيفة لشركة التأمين بأن الشركة لديها محفظة كبيرة -

بواسطة أحد املوظفين أو العمالء الربط باألنشطة املشبوهة سواء حدث ذلك  -

 أو مزود خدمة التأمين

 شكاوى الزبائن حول رداءة الخدمة ونشر التعليقات السلبية في السوق  -

املخاطر 

 التشغيلية

هي الخسارة املالية الناجمة عن العمليات أو 

األنظمة الداخلية غير املناسبة أو الفاشلة 

الخطورة أو من األحداث الخارجية. قد تنشأ 

عن سياسات وإجراءات وأنظمة العميل أو 

شركة التأمين. كما قد تنجم الخطورة عن 

 أنظمتنا الخارجية.

 قابلة للتطبيق

 عدم وجود سياسات وإجراءات موثقة، -

 عدم الفصل بين الواجبات، -

 مصفوفات السلطات غير الواضحة -

 عدم وجود وثيقة عن التوجه االستراتيجي، -

 بمصادر خارجية عديمة الكفاءةاالستعانة  -

 خطورة استمرارية األعمال بسبب حريق أو الفشل أو األنظمة، -

 االحتيال الداخلي  -

 اإلدارة الضعيفة للمشروع ووساطة التأمين وعمليات أنشطة املطالبات -

 محاوالت غسل األموال  -
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مخاطر تقنية 

 املعلومات 

مخاطر تقنية املعلومات هي املخاطر التي 

بها التقنية املستخدمة بواسطة تتسبب 

الشركة لتشغيل عملياتها األساسية مثل 

 املبيعات والتأمين وإدارة املطالبات

 قابلة للتطبيق

 عدم وجود نسخ احتياطي -

 عدم وجود خطة للتعافي من الكوارث وللطوارئ  -

 املستوى األمني للشبكة والفيروسات -

 السلطات غير الواضحة -

 للبرمجياتاالختيار غير الصحيح  -

مخاطر املوارد 

 البشرية 

هي املخاطر التي تحدث بسبب دورة املوارد 

البشرية أثناء االختيار وإدارة املوظفين 

 والفصل. 

 قابلة للتطبيق

 الخبرة املحدودة -

 السلوك غير األخالقي -

 تدوير املوظفين -

 عدم التخطيط للخالفة -

 تضخم تكلفة العمالة  -

 تضارب املصالح -

مخاطر أمن  

املعلومات 

)املخاطر 

 السيبرانية(

هي أي خطر يسبب حدوث خلل أو تلف في 

سمعة املنظمة من خروقات البيانات وأمن 

 معلوماتها.

 قابلة للتطبيق

 ال يتم فرض سياسة األمن على جميع موظفي سالمة. -

عدم وجود خطة للوقاية والكشف والتعافي من الهجمات السيبرانية في الوقت  -

 ملناسب.ا

التفاوت بين مصروفات األمن السيبراني وكيفية استخدام األدوات والخدمات  -

 املناسبة والصحيحة.

 كثرة هجمات الفدية وغيرها. -

 دخول لألنظمة واستخدامات غير مصرح بها -

مخاطر عمليات 

غسل االموال  

 وتمويل االرهاب 

هي املخاطر التي تؤثر على الشركة وسمعتها 

إساءة استغاللها في عمليات غسل من 

 أموال أو تمويل اإلرهاب. 

 قابلة للتطبيق

 مخاطر قانونية:

 رفع قضايا قانونية على شركة التأمين  -

 املساءلة القانونية من قبل الجهات الرقابية )املسؤولية االجرامية( -

 الغرامات املالية -

 سبب عدم تطبيق مبادئ أعرف عميلك،وذلك ب -
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 :أصول الشركة وخصومها :تاسع عشرال

( حسب ما نص 31/12/2019م حتى 1/1/2019نستعرض فيما يلي أهم املؤشرات املالية للشركة والتي تبدأ من 
ً
عليه في النظام األساس ي م )اثنا عشر شهرا

 للشركة: 

 ريال.( 2.4)السهم ألف ريال وبلغت خسائر ( 60115)بلغ صافي الخسائر للفترة  •

 ألف ريال. 503.504( GWPحققت الشركة إجمالي أقساط تأمين مكتتبة ) •

 ألف ريال. 431.516بلغ صافي املطالبات املتكبدة خالل الفترة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التأمين في تطبيق العناية الواجبة تجاه العميل.وكذلك فشل شركة  -

 مخاطر السمعة: 

ــــــركة وأعمالها  ــــــيئة( عن الشــ ــــــمعة ســ ــــــلبية )ســ ــــــول دعاية ســ هي احتمالية حصــ

سـواء كانت حـحيحة أم ال وهذا سـوف يؤدي الي خسـارة ثقة شـرائح كبيرة من 

 املتعاملين تجاه شركة التأمين.

 مخاطر التشغيل: 

ر مباشـــــرة الناتجة عن ضـــــعف اجراءات الرقابة وهي الخســـــارة املباشـــــرة والغي

الداخلية. معظم مخاطر التشـــغيل تتعلق بســـياســـة أعرف عميلك أو ضـــعف 

 برنامج االلتزام والرقابة الداخلية.

 مخاطر التركيزات: 

وهي فشــــل الشــــركة في معرفة كافة تعامالت والبوليصــــيات الخاصــــة بالعمالء 

 مع فروع وقطاعات الشركة املختلفة.

 ُتقيم كل حالة على حدة، مثل مخاطر الطرف الثالث قابلة للتطبيق املخاطر االخرى التي لم ُترد أعاله  املخاطر األخرى 
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 األعمال أو أصول وخصوم الشركة في شكل رسم بياني:مقارنة نتائج  ( أ
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 مقارنة جدول األعمال في شكل جدول:  ( ب

 األرقام بآالف الرياالت

 البيان
 

 م2019
 

 م2015 م2016 م2017 م2018

إجمالي أقساط التأمين 

 ( GWPاملكتتبة )
503,504 734.982 

750,691 571,353 391,740 

صافي أقساط التأمين 

 ( NWPاملكتتبة )
437.864 687.344 

712,826 543,098 369,088 

 291,632 329,961 497,888 578.781 431,516 صافي املطالبات املتكبدة

الفائض )العجز( من 

 عمليات التأمين
26,692 14.392 

69,285 29,770 1,803 

 3,078 30,350 65,492 16.343 (54.115) صافي الربح )الخسارة(

  مقارنة األصول والخصوم في شكل جدول: ( ج
 األرقام بآالف الرياالت

 م2015 م2016 م2017 م2018 م2019 البيان

      موجودات عمليات التأمين:

 208,890 363,265 419,848 395.539 329.572 النقد وما في حكمه

 61,325 99,618 128,299 155.444 86,207 ذمم مدينة، صافي

 37,939 45,732 54,361 96.957 108.366 موجودات أخرى 

 308,154 508,615 602,508 647.940 524.145 مجموع موجودات عمليات التامين

      موجودات املساهمين:

 153,762 160,899 232,556 211.657 177.062 في حكمه النقد وما

 26,177 47,976 40,165 27.779 41.014 موجودات أخرى 

0

500

1000

2015 2016 2017 2018 2019

488

717 875 887
742

إجمالي الموجودات



 م2019تقرير مجلس إدارة شركة سالمة للتأمين التعاوني عن السنة املالية املنتهية في ديسمبر  38

 

 

 

 تحليل جغرافي إلجمالي إيرادات الشركة وشركاتها التابعة.العشرون: 
 األرقام بآالف الرياالت

 البيان
 املنطقة

 اإلجمالي 
 أخرى  الشرقية الوسطى الغربية

 503,504 223,795 94,795 56,182 128,732 أقساط التأمين املكتتبة

 

 

 

 

 179,939 208,875 272,721 239.436 2018.076 موجودات املساهمينمجموع 

 488,093 717,490 875,229 887.376 742.221 مجموع املوجودات

 م2015 م2016 م2017 م2018 م2019 البيان

 مطلوبات عمليات التامين:

 2,563 6,449 9,902 6.547 7.811 ذمم معيدي التأمين

 274,391 433,127 508,910 511.354 418.659 احتياطيات فنية

 28,006 62,868 70,599 83.238 85.396 مطلوبات أخرى 

 304,960 502,444 589,411 601.139 511.966 مجموع مطلوبات عمليات التأمين

 3,194 6,171 13,097 14.535 14.535 فائض من عمليات التأمين

 308,154 508,615 602,508 615.674 526.501 مجموع مطلوبات وفائض التأمين

 مطلوبات وحقوق املساهمين:

 8,067 15,699 20,353 22.447 28.549 مطلوبات املساهمين

 171,872 193,176 252,368 262.711 202.596 حقوق املساهمين

 179,939 208,875 272,721 285.158 231.055 مجموع مطلوبات وحقوق املساهمين

 488,093 717,490 875,229 900.832 757.556 إجمالي املطلوبات وحقوق املساهمين
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 :جوهرية في النتائج التشغيليةالفروقات الوالعشرون:  حاديال

 قائمة نتائج عمليات التأمين:  ( أ

 األرقام بآالف الرياالت

 نسبة التغير م2018 م2019 البيان

 اإليرادات

 31.5- 734.982 503.504 إجمالي أقساط التأمين املكتتبة

 :
ً
65.640- فائض الخسارة التأمين وتأمينأقساط إعادة  ناقصا  -47.629 37.8 

 36.3- 687.353 437.864 صافي أقساط التأمين املكتتبة

 66.3 39.765 66,134 التغيرات في أقساط التأمين غير املكتسبة

 30.7 727.109 503.998 صافي أقساط التأمين املكتسبة

 5.8- 6.317 5,953 التأمينصافي العموالت إعادة 

 57- 5.184 2,216 إيرادات اكتتاب أخرى 

 43.4- 5.709 3.233 إيرادات االستثمارات 

 81.7- 8.736 1.601 إيرادات أخرى 

 31.3- 753.055 517,001 مجموع اإليرادات

 التكاليف واملصروفات

 13- 576.790 501,320 إجمالي املطالبات املدفوعة

 :
ً
 75.4 18.154- -31,848 حصة معيدي التأمين ناقصا

 16- 558.636 469,472 صافي املطالبات املدفوعة

 288.4- 20.145 37.956- التغيرات في املطالبات تحت التسوية 

 25.4- 578.781 431,516 صافي املطالبات املتكبدة

 11.5- 5.177 4,583 تأمين واحتياطيات فنية أخرى  أقساطاحتياطي عجز 

تشغيلية  مؤجلة ومصروفاتتكاليف استحواذ وثائق 

 أخرى 

49,376 85.716 -16 

ديون مشكوك في  وإدارية ومخصصمصروفات عمومية 

 تحصيلها

94.789 95.989 -1.2 

 21.4- 738.663 580.264 مجموع التكاليف واملصروفات

 539.6 14.392 63.263 عمليات التأمينالفائض من 

 588.6 12.953 63.263- حصة املساهمين من فائض عمليات التأمين 
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 قائمة عمليات املساهمين:  ( ب

 األرقام بآالف الرياالت

 نسبة التغير م2018 م 2019 البيان

 588.4- 12.953 63.263- حصة املساهمين من فائض عمليات التأمين

 48.4 6,794 10.086 إيرادات االستثمارات

 72.4- 3.404- 938- مصروفات عمومية وإدارية

 431- 16,343 54.115-- للسنة )الخسارة/ (الربحصافي 

 432- ريال سعودي 0.65 ريال سعودي (2.16) الربح للسهم بالريال

 

، يعود سبب انخفاض صافي الربح خالل السنة الحالية مليون  60بعد الزكاة    الخسارةمليون ريال وبلغت صافي    504بلغت أقساط الشركة املكتتبة خالل العام  

  % 9ت العمومية واالدارية بنسبة الي ارتفاع املصروفا باإلضافة %31.5انخفاض املبيعات بنسبة مقارنة بالسنة املاضية إلى 
ً
في  بانخفاضوالتي قوبلت جزئيا

 .%25بنسبة  دةباملطالبات املتكصافي 

  :وصف لسياسة الشركة في توزيع أرباح األسهم: والعشرون  نيالثا

 :يما يل( من النظام األساس ي للشركة على 44تنص املادة )

 " توزع أرباح املساهمين على الوجه التالي:

 الزكاة وضريبة الدخل املقررة. تجنب  .1

%( من األرباح الصافية لتكوين احتياطي نظامي، ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى بلغ االحتياطي املذكور إجمالي 2۰يجنب ) .2

 رأس املال املدفوع.

 وتخصيصهرباح السنوية الصافية لتكوين احتياطي إضافي على اقتراح مجلس اإلدارة أن تجنب نسبة مئوية من األ  للجمعية العامة العادية بناءً  .3

 لغرض أو أغراض معينة تقررها الجمعية العامة. 

 %( من رأس املال املدفوع.5عن ) لال تقيوزع من الباقي بعد ذلك دفعة أولى للمساهمين  .4

 يوزع الباقي بعد ذلك على املساهمين كحصة في األرباح أو يحول إلى حساب األرباح املبقاة. .5

 للقواعد املنظمة لذلك 4يجوز بقرار من مجلس اإلدارة توزيع أرباح دورية تخصم من األرباح السنوية املحددة في الفقرة ) .6
ً
( الواردة أعاله وفقا

 والصادرة من الجهات املختصة."

 100- 1.439 - حصة حملة وثائق التأمين من فائض

 517.7 14.392 60.115- الفائض املتراكم في نهاية السنة
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 عند الشركة لم تطفئ خسائر رأس املال )كما تم إيضاحه في النتائج املالية أعاله(، فلن يتم  إن حيث
ً
توزيع أرباح عن هذه الفترة.  وستحرص الشركة مستقبال

وافقة الجهات املختصة والجمعية العامة بنا ء على توصية تحقيق األرباح على توزيع أرباح على املساهمين من صافي أرباحها بعد خصم الزكاة الشرعية وم

 مجلس إدارة الشركة. 

 :  اجتماعات مجلس االدارة  :العشرونو  ثالثال

 جمالياإل  عدد االجتماعات 

 اسم العضو 
االجتماع االول 

27/2/2019 

االجتماع الثاني  

 م6/5/2019

االجتماع الثالث  

 م19/8/2019

االجتماع الرابع 

 م11/9/2019

 الخامساالجتماع 

 م28/10/2019

 السادساالجتماع 

 م29/12/2019
6 

 2 انتهاء العضوية انتهاء العضوية العضويةانتهاء  انتهاء العضوية حضر حضر صالح جميل مالئكة 

 2 انتهاء العضوية انتهاء العضوية انتهاء العضوية انتهاء العضوية حضر حضر  السويكت عبد هللاراشد  

 3 حضر أعتذر فوض عنه حضر حضر فوض عنه حسين حسن بياري 

 6 حضر حضر حضر حضر حضر حضر لؤي حمزة بصراوي 

 6 حضر حضر عبر الهاتف حضر حضر حضر مريع سعد هباش 

 2 انتهاء العضوية انتهاء العضوية انتهاء العضوية انتهاء العضوية حضر حضر مروان أحمد الغرير 

 4 حضر حضر فوض عنه حضر فوض عنه حضر أحمد علي الشتيفي  

 لم يكن عضو  معبد السال مازن ابراهيم 
ً
 لم يكن عضو  ا

ً
 4 حضر حضر حضر حضر ا

 لم يكن عضو  وائل سعد الراشد 
ً
 لم يكن عضو  ا

ً
 4 حضر حضر حضر حضر ا

 لم يكن عضو  احمد طارق مراد
ً
 لم يكن عضو  ا

ً
 4 حضر حضر حضر حضر ا

 :عدد طلبات الشركة لسجل املساهمين وتواريخ تلك الطلبات واسبابها :العشرون و   رابع ال

 اسباب الطلب تاريخ الطلب عدد طلبات الشركة لسجل املساهمين

 الجمعية العامة  2019/ 06/ 19 (1)

 الجمعية العامة  2019/ 07/ 25 (2)

 اخرى  2019/ 08/ 05 (3)

 اخرى   2019/ 09/ 08 (4)

 اخرى   03/10/2019 (5)

 أخرى  2019/ 12/ 24 (6)

   العقود واألعمال املتعلقة باألطراف ذو العالقة:س والعشرون: خاملا

 
طبيعة العمل 

 او العقد

العمل مبلغ 

 او العقد

مدة العمل او 

 العقد

شروط العمل او  

 العقد

اسم العضو/كبار التنفيذيين او اي شخص 

 ذي عالقة بأي منهم

مجموعة تأجير 

 القابضة
  12 39,787 وثائق تأمين

ً
 شهرا

نفس الشروط املطبقة 

على جميع العمالء 

 وبدون أي مميزات
 مالئكة "رئيس مجلس اإلدارة" حد. صال
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  12 277 وثائق تأمين رئيس مجلس اإلدارة
ً
 شهرا

نفس الشروط املطبقة 

على جميع العمالء 

 وبدون أي مميزات
 مالئكة "رئيس مجلس اإلدارة" حد. صال

  12 94 وثائق تأمين شركة رصد العاملية 
ً
 شهرا

نفس الشروط املطبقة 

على جميع العمالء 

 مميزاتوبدون أي 
 مالئكة "رئيس مجلس اإلدارة" حد. صال

شركة مجموعة  

 الفردوس
  12 1,579 وثائق تأمين

ً
 شهرا

نفس الشروط املطبقة 

على جميع العمالء 

 وبدون أي مميزات

 مالئكة "رئيس مجلس اإلدارة" حد. صال

 م. حسين بياري "عضو مجلس اإلدارة"

 :   املسددة واملستحقةبيان بقيمة املدفوعات النظامية  والعشرون:   دسالسا

 البيان

 م 2019

 بيان االسباب وصف موجز لها
 املسدد

املستحق حتى نهاية 

الفترة املالية 

 السنوية ولم يسدد

 6,000 630 الزكاة 

زكاة الشركة )مسددة 

م عند إثبات 2019في 

 م( 2018عائد 

)مخصص للعام 

 م(2019

 الزامية

 2.403 25.349 الضريبة
ضرائب على تحويالت 

 معيدي التأمين
 الزامية

 الزامية سداد اشتراكات - 6.100 املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية

 الزامية سداد للرسوم 600 2.437 تكاليف إشراف ساما

 الزامية سداد للرسوم 228 1.343 تكاليف إشراف مجلس الضمان الصحي

مكتب  ورسوم وجوازاتتكاليف تأشيرات 

 حكومية أخرى  ومصروفات  العمل
 الزامية سداد للرسوم - 2.273

 الخاتمة:   والعشرون: سابع ال

  -يؤكد ويقر مجلس اإلدارة بأنه: 

  .الصحيحتم إعداد سجالت الحسابات بالشكل  -

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

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

 أنه ال توجد قروض على الشركة. -
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الذين يقدم خالص شــكره وامتنانه لجميع املســاهمين أن  ويعرب مجلس اإلدارة عن شــكره وتقديره لعمالء الشــركة الكرام ما يولونه من ثقة غالية، كما يســره

 إلدارة الشــركة والعاملين فيها على 
ً
جهودهم املخلصــة أصــبح ألســهمهم دور كبير في تأكيد ريادة الشــركة لســوق التأمين الســعودي. ويســجل املجلس تقديره أيضــا

 التي بذلوها خالل العام.


