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 رئيس مجلس ا�دارة
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فقط ليس  مسبوقة  غير  تحديات  ٢٠٢٠م  عام   شهد 
 على مستوى الشركة، بل أيضًا على مستوى العالم
التعاوني للتأمين  سالمة  شركة  نجحت  وقد   أجمع، 
متجدده، آفاق  نحو  طريقها  شق  في  ملفت   بشكل 
شركــائــها وبثــقة  الموظــفيــن  شركــائـــها   بسواعــد 

. المستثمريــن
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الفهرس

أوًال: نبذة عن أحوال سوق التأمين السعودي

ثانيًا: أهم تطورات الشركة

 ثالثًا: حوكمة الشركات

رابعًا: مجلس اªدارة واللجان

تاريخ في  الدورة  نهاية  إلى  المجلس  لجان  خامسًا: 

٢٠٢٢/٠٧/٢٤

سادسًا: اªدارة التنفيذية

عضو يكون  التي  خارجها  أو  المملكة  داخل  الشركات   سابعًا: 

 مجلس إدارة الشركة عضواً في مجالس إدارتها الحالية والسابقة

أو من مديريها

ثامنًا: تكوين مجلس اªدارة وتصنيف أعضائه

أعضائه ªحاطة  اªدارة  مجلس  إتخذها  التي  اªجراءات   تاسعًا: 

علمًا بمقترحات المساهمين وملحوظاتهم حيال الشركة وأدائها

ولجانه اªدارة  مجلس  أعضاء  مكافآت  عن  اªفصاح   عاشرًا: 

واªدارة التنفيذية

الحادي عشر: سياسة المكافآت

وسياسة الممنوحة  المكافآت  بين  العالقة  عشر:   الثاني 

المكافآت

الرقابة إجراءات  لفعالية  السنوية  المراجعة  عشر:   الثالث 

الداخلية بالشركة

الرابع عشر: المساهمات اªجتماعية للشركة

 الخامس عشر: الجمعيات العامة للمساهمين المنعقدة خالل

لهذه الحاضرين  اªدارة  مجلس  أعضاء  وأسماء  المالية   السنة 

الجمعيات

السادس عشر: وصف النشاطات الرئيسة للشركة

السابع عشر: خطط وقرارات الشركة المهمة

الثامن عشر: المخاطر  التي تواجهها الشركة

التاسع عشر: أصول الشركة وخصومها

الشركة وشركاتها إيرادات   العشرون: تحليل جغرافي ªجمالي 

التابعة

الحادي والعشرون: الفروقات الجوهرية في النتائج التشغيلية

أرباح توزيع  في  الشركة  لسياسة  وصف  والعشرون:   الثاني 

 ا½سهم

الثالث والعشرون: إجتماعات مجلس اªدارة

المساهمين لسجل  الشركة  طلبات  عدد  والعشرون:   الرابع 

وتواريخ تلك الطلبات وأسبابها

با½طراف ذو المتعلقة  العقود وا½عمال   الخامس والعشرون: 

العالقة

النظامية المدفوعات  بقيمة  بيان  والعشرون:   السادس 

 المسددة والمستحقة

السابع والعشرون: رأي مراجع الحسابات

الثامن والعشرون: الخاتمة

التاسع والعشرون: اªقرارات



نبذة عن أحوال سوق التأمين السعودي

التـقـريـر السنوي ٢٠٢٠

8

حجم السوق

 المطالبات 

ا�ستثمارات

بلغ قرابة ٣٠,٢٥ مليار ريال بنهاية الربع الثالث ٢٠٢٠

محققا نمواً قدره ٣,٩ % مقارنًة بنفس الفترة من ٢٠١٩

إنخفاض صافي المطالبات المتكبدة التي إنخفضت بنسبة ٦,٢%

إنخفض دخل اªستثمارات في نهاية الربع الثالث ٢٠٢٠

بنسبة ١٩,٧٪ عنها في الفترة المماثلة من ٢٠١٩

 كان لجائحة                       في العام ٢٠٢٠ تأثير كبير على ا½فراد والمجتمع

 واªقتصاد في جميع أنحاء العالم. وطال ذلك التأثير أغلب القطاعات في

السريعة اªستجابة  من  الرغم  على  و  التأمين،  قطاع  ومنها   المملكة 

القطاع على العاجلة ªنعاش هذا   للحكومة لدعم اªقتصاد واªجراءات 

 وجه التحديد ، فقد سجل قطاع التأمين في المملكة العربية السعودية

الفترة العام ٢٠٢٠م  نمواً طفيفًا عنه في  الثالث من  الربع   مع نهاية 

 المماثلة من العام ٢٠١٩

القصير المدى  على  المستقبلية  التحديات  من  عدًدا  التأمين  شركات  تواجه  أن  المتوقع    ومن 

 بسبب اÐثار المترتبة على هذه ا½زمة ، لكنها و من جهة أخرى تتحرى للعديد من الفرص الجديدة

على المدى المتوسط و الطويل

COVID-19 

.

.

نشاط الشركة نبذة عن الشركة

 شركة سالمة للتأمين التعاوني هي

مسجلة سعودية  مساهمة   شركة 

السعودية العربية  المملكة   في 

رقـــم التجـــاري  الســجـــل   بمــوجـــب 

١٤٢٨/٥/٦هـ تاريخ   ٤٠٣٠١٦٩٦٦١ 

قرار على  بناًء  الشركة   تأسست 

تاريخ  ٢٢٣ رقم  الوزراء   مجلس 

 ١٤٢٧/٩/١٦هـ. وبناًء على المرسوم

بتاريخ م/٦٠  رقم  الكريم   الملكي 

 ١٤٢٧/٩/١٨ه برأس مال وقدره ٢٥٠

 مليون ريال مدفوع 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 

العام التأمين  هما:  رئيسيين   نشاطين 

الشركة وتمارس  الصحي،   والتأمين 

 جميع أنشطتها وفقًا ½نظمة ولوائح

في المطبـــقـــة  التعاونـــي   التأميـــن 

المملكة العربية السعودية

.

.
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أهم تطورات الشركة

اªنجازات التي تحققت لشركة سالمة خالل العام ٢٠٢٠
 تحقق بفضل ا» الكثير من ا�نجازات وتم السير  وفق الخطط

 المرسومة والمعتمدة للنهوض بالشركة، حيث تم إنجاز
العديد من المشاريع منها ما يلي

إطالق مشروع المطالبات اªلكترونية

التحول لقنوات البيع اªلكتروني وتقنين الفروع المتخصصة في
تقديم خدمات التأمين لÕفراد

إطالق نظام                المختص بتنظيم طلبات الموظفين ومتابعة
المصروفات اªدارية والعمومية

إطالق مشروع " أكاديمية سالمة" مع معهد                               لتدريب
موظفي الشركة ورفع مهاراتهم الفنية والوظيفية

مشروع أنظمة ا½من والسالمة                   لربط أنظمة المراقبة
لجميع فروع الشركة في وحدة مراقبة مركزية

 SAPإستكمال معظم مراحل مشروع         ½نظمة الشركة الداخلية

"CCTV"

Knowledge City

.

.

.

.

.

.

:

EAMS 

-

-

-

-

-

-



50
شهادة مزاولة

التأمين

موظف

240
مكافحة غسل
ا½موال وتمويل

موظفاªرهاب

20
برنامج ا½من
السيبراني

موظف

12

ومن أهم التطورات في البنية
التحتيـــة وا�عمـــال ما يلـــي :

- إدارة الموارد البشرية

الموارد أنظمة  نوعية في تصميم وتشغيل  نقلة  العام ٢٠٢٠م    شهد 

العالم شهدها   التي  التحديات  رغم  التكنولوجيا  على  باªعتماد   البشرية 

العالمي، ساب  نظام  إطالق  هو  أبرزها  وكان  كوفيد-١٩  كورونا   لجائحة 

 مما أدى ذلك إلى التركيز على إستقطاب وتدريب الموظفين السعوديين

البنك من  بدعم  الشركة  تنفذها  التي  اªحالل  خطة  إنجاح  من   لتمكينهم 

 المركزي السعودي، وقد أسهم ذلك  في محافظتنا على المستهدف

 السنوي لنسبة التوطين ، حيث تم تصنيف الشركة ضمن النطاق البالتيني

لذات اªجتماعية  والتنمية  البشرية  الموارد  وزارة  لدى  الصفوة   وعمالء 

تجهيز في  بالبدء  الشركة  قامت  فقد  التطورات  لهذه  ونتيجة   العام، 

أن علمًا  ٢٠٢١م.   العام  بداية  مع  ªطالقها  سالمة"  "أكاديمية   مشروع 

 منصات التدريب اªلكترونية ساهمت في  تحقيق المستهدف في نسبة

 التدريب حيث تم  تدريب ما يزيد عن ٦٠٪ من موظفي الشركة (٢٣٠ موظفًا)

على للحصول  موظفًا   ٥٠ تأهيل  تم  وقد  مختلفة،  مجاالت  في   وذلك 

بنجاح، كما تم تدريب ٢٤٠ موظفًا على مكافحة التأمين   شهادة مزاولة 

متعلق تدريبي  برنامج  تطوير  إلى  إضافة  اªرهاب.  وتمويل  ا½موال   غسل 

إدارة  با½من السيبراني لعدد ٢٠ موظف على مستوى الشركة. ونجحت 

برنامج أهم  إطالق  في  العمليات  إدارة  مع  بالتنسيق  البشرية   الموارد 

تعريفي عن منتجات التأمين العام لعدد ٤٧ موظف

تطورات
الكوادر
البشرية

2021

230

إطالق مشروع
أكاديمية سالمة

تدريب مايزيد
عن ٦٠٪

موظف

عام
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دوران وظيفي
طوعي

47
موظف

4%

21%

في الشركة  إستمرت   كما 

للموارد الخاصة  برامجها   تنفيذ 

"قادة برنامج   بإطالق   البشرية  

وتأهيل لتحفيز   المستقبل" 

الشابة السعودية   الكوادر  

استفادة أقصى   لتحقيق 

فتم مهنتهم،  من   ممكنة 

من  ٪٤ يتجاوز  ما  مع   التوقيع 

هذا عبر  الشركة   موظفي 

نسبة رفع  أجل  من   البرنامج 

التي السعودية   الكفاءات 

وإستثمار الشركة  لدى   تعمل 

التوطين خطط  لتعزيز  ذلك   كل 

ساهم مما  فعال،   بشكل 

الممارسات أفضل   ªستكشاف 

البشرية من الكوادر   في تطوير 

بتبادل تسمح  بيئة  إيجاد   خالل 

قطاع في  والخبرات   المعرفة 

التأمين

بيئة كفاءة  يعكس  ما  وهو   ٪٢١ دون  طوعي  وظيفي  دوران  نسبة  على  الحفاظ  تم   كما 

 العمل وجاذبيتها في ظل خطة تخفيض المصاريف التي تقوم بها الشركة. وقد أدى جميع ما

على المحافظة  إلى  الشركة  اتخذتها  التي  ا½خرى  والسياسات  اªجراءات  بجانب   سبق 

مستوى ا½داء العام

. 
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تطورات
الكوادر
البشرية

تدريب منتجات
التأمين العام

التوطين وبرنامج
قادة المستقبل

. 



- إدارة التسويق

عملت  ،٢٠٢٠ عام   خالل 

 إدارة التسويق على العديد

التسويقية الحمالت   من 

التــــرويجيـــــة  والعـــــروض 

 للعمالء، وحمالت التوعية

منتجات عن  الوعي   لزيادة 

إلى والسعــي   الشـركــة 

 دعم أهداف إدارة المبيعات

ا½فــــراد مبيعـــات   ســواء 

أو الصغيرة   والمجموعات 

مبيعات الشركات

التـقـريـر السنوي ٢٠٢٠
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التوجه الرقمي للمملكة في التسويق وخدمة العمالء وفي ظل  تماشيًا مع 

 الظروف التي مرت بها الشركة خالل عام ٢٠٢٠ لمواجهة جائحة كورونا، حيث كان

 تركيز شركة سالمة للتأمين التعاوني في التسويق من خالل القنوات اªلكترونية

ووسائل التواصل اªجتماعي

ومتابعة المجتمعية،  المبادرات  من  العديد  بإطالق  أيضا  التسويق  إدارة   قامت 

الصحة وزارة  حمالت  المثال  سبيل  على  الحكومية  للجهات  التوعوية   الحمالت 

 لمواجهة فايروس كورونا كوفيد - ١٩ كحملة ( وعيك في بيتك)، باªضافة إلى

 مبادرات وحمالت تخص إدارة المرور ونجم كحملة ( أمن تسلم) والعديد من الجهات

.والحمالت ا½خرى
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- إدارة المبيعات

 إرتكزت أعمال الشركة في قطاع المبيعات خالل عام ٢٠٢٠ على اªنتقاء والتركيز

إدارة توجهت  كما  الشركة،  قبل  من  المحددة  ا½عمال  ونوعية  طبيعة   على 

 المبيعات لدعم تنوع منتجات التأمين التي تقدمها الشركة والتي بلغت ٣١ منتج

تأميني

التـقـريـر السنوي ٢٠٢٠
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مبيعات ا�دارات ا�قليمية: ( الشركات

الشركات مبيعات  قطاع  هيكلة  إعادة  على  ا½ول  المقام  في  الشركة   ركزت 

 واستقطاب الكوادر ا½كثر كفاءة. وسعت الشركة على تطوير عالقتها بوسطاء

 التأمين مما يعكس على تحسين المبيعات من خالل الوسطاء. وسعت الشركة

ا½قساط لتحصيل  الجهود  وبذل  الجيدة  النتائج  ذوي  العمالء  على  الحفاظ   إلى 

. المستحقة على العمالء بالوقت المناسب

(
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مبيعات ا�فراد والمجموعات الصغيرة

 سعت إدارة الشركة إلى إعادة تقييم أداء نقاط البيع خالل العامين ٢٠١٩ و ٢٠٢٠

 والتأكد من الهدف المرجو منها، حيث تم تقليص عدد نقاط البيع من ٥٧ نقطة بيع

من المتبقي  عمل  مهام  إرتكزت  كما   .٢٠٢٠ عام  نهاية  في  بيع  نقطة   ٢٥  إلى 

ربحية عالية مقارنة التأمينية لتحقيق  المنتجات  التنوع في  البيع على دعم   نقاط 

البيع نقاط  تطوير  إلى   ٢٠٢١ عام  خالل  الشركة  وتهدف  السابقة،   بالسنوات 

ا½فراد لمنتجات  الميداني  التسويق  وتفعيل  التوجه  هذا  يخدم  بما   وتوزيعها 

أو اªلكترونية  المبيعات  التي ال يمكن تسويقها من خالل  الصغيرة   والمجموعات 

.تتطلب لجهد أكثر في جلب العمالء ذوي المعدالت الربحية الجيدة

المبيعات ا�لكترونية

خالل اªلكترونية  بالمبيعات  نمو  الشركة   حققت 

 عام ٢٠٢٠ والذي تحقق من خالل تفعيل وتنوع

بعض تفعيل  وكذلك  اªلكترونية  البيع   قنوات 

الشامل التأمين  مثل  ا½خرى  التأمين   منتجات 

للمجموعات الصحي  والتأمين  ا½فراد   لمركبات 

العمالء إستهداف  وأيضا  والمتوسطة   الصغيرة 

ضد تأمين  لمبيعات  الجيدة  الربحية  النتائج   ذوي 

الغير

 تسعى الشركة من خالل هذه القناة إلى تفعيل

 المنتجات والخدمات التأمينية ا½خرى التي يمكن

 تسويقها من خالل المنصات اªلكترونية المباشرة

لهم المصرح  الوسطاء  خالل  من  وأيضا   للشركة 

أخطار كتأمين  اªلكترونية  بالمنصات   بالعمل 

 المهن والسفر وغيرها من المنتجات

.

.



22

منتجات التأمين العام 

مع العام  التأمين  منتجات  في  اªنتاجية  لزيادة  التشغيلية  الخطة  وضع   تم 

للتأمين سالمة  شركة  تمارس  حيث  مناسبة،  ربحية  معدالت  على   المحافظة 

التأمين في  بها  المعمول  واللوائح  للقواعد  وفقا  أنشطتها  جميع   التعاوني 

 التعاوني في المملكة العربية السعودية والمصرح بها من قبل البنك المركزي

.السعودي

منتجات التأمين الصحي 

من وذلك  ٢٠٢٠م  لعام  الصحي  التأمين  محفظة  أداء  تحسين  على  العمل   تم 

 خالل وضع الخطط لتحسين معدالت الربحية من ا½عوام السابقة،  و الجدير بالذكر

 أن شركة سالمة للتأمين التعاوني تهدف لتقديم الخدمة الطبية  والرعاية الصحية

إدارة شركــة  مع  بدورها  تسعى  حيث  واªحترافيــة  الجــودة   مقايــيس   بأعلى 

 المطالبات الطبية                             للحرص على إستيفاء الخدمات المطلوبة للشرائح

 المستــهدفـة،  وحيث أن الشركـــة قامت بتطويــر منتجهـــا الخــاص بالمجموعـــات

                                         الصغيرة والمتوسطة ( راحة) ليشمل أكثر من فئة تأمينية

 لتلبي طلبات المؤسسات  والشركات الصغيرة  و المتوسطة فيما يتماشى مع

. شروط  وأحكام المنتج

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

GlobeMed

التـقـريـر السنوي ٢٠٢٠



التـقـريـر السنوي ٢٠٢٠

اªكتتاب 

المخاطر تقييم  في  العاليتين  والكفاءة  الخبرة  التعاوني  للتأمين  سالمة  شركة   تملك 

 التأمينية التي تواجه كافة شرائح العمالء وتقدم الشركة تغطيات تتناسب مع إحتياجات

التأمين نظام  عليه  ينص  ما  على  بناًء  ا½عمال  وأصحاب  ا½فراد  من  العمالء   ومتطلبات 

من الحد  على  العمل  المعتمدة  الخطط  ومن  السعودية،  العربية  بالمملكة   التعاوني 

 إرتفاع معدالت الخسائر  من خالل تطبيق عدة إجراءات من ضمنها أنظمة العمل في إدارة

بين اÐلي  والربط  المسجلة  البيانات  مصداقية  لزيادة  وذلك  المطالبات  وإدارة   اªكتتاب 

وتزويد التأمينية  المحفظة  أداء  من  للتحقق  ومراجعتها  تحليلية  نماذج  وعمل   اªدارتين، 

.اªدارات المعنية بالتوصيات الالزمة وذلك لتقديم اªستشارات الفنية للعمالء

- إدارة العمليات

24

 ومن ضمن خطط قسم اªكتتاب جذب الكوادر السعودية

 المؤهلة في قطاع التأمين وإعدادهم للمساهمة في

والمستقبلية الحاليــــة  اªستراتيجيـــة  الرؤيــــة   تحقيـــق 

.للشركة و رؤية المملكة العربية السعودية ٢٠٣٠م
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- إدارة إعادة التأمين

إعادة شركات  أفضل  من  نخبة  مع  تأمين  إعادة  إتفاقيات  عدت  الشركة   جددت 

بالجدول موضح  هو  كما  العالي  اªئتماني  التصنيف  ذوي  من  العالمية   التأمين 

إبرامها عدت الشركة في رفع كفاءتها اªستيعابية من خالل   أدناه، وقد نجحت 

المتميزة لقسم الدعم والخدمات  تأمين مما يمكنها من تقديم  إعادة   إتفاقيات 

اªكتتاب واªستجابة الفورية لمتطلبات السوق المحلي

التـقـريـر السنوي ٢٠٢٠
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- إدارة المراجعة الداخلية

وإستشارية تأكيدية  خدمات  يقدم  وموضوعي،  مستقل  رقابي  نشاط   هي 
في النشاط  هذا  ويساعد  عملياتها،  وتحسين  للشركة  فائدة  إضافة   بهدف 
 تحقيق أهداف الشركة من خالل إتباع أسلوب منهجي منظم لتقييم وتحسين
 فاعلية عمليات الحوكمة، وإدارة المخاطر، و إدارة اªلتزام والرقابة.  كما تقوم
الرقابة وضوابط  أنظمة  وفاعلية  كفاءة  بتقييم  الداخلية  المراجعة   إدارة 
والتوصيات المالحظات  وتقديم  الضعف  نقاط  وتحديد  الموضوعة   الداخلية 
يتم حتى  عالجها  متابعه  ثم  ومن  العليا  ولàدارة  المراجعة  للجنة   حيالها 
المستمرة والمتابعة  الفحص  إلى  باªضافة  هذا  مناسب،  بشكل   تصحيحها 
 لعمليات وأنشطة الشركة المختلفة للحد من ا½خطاء والمخالفات المحتملة
في النشاط  هذا  ويساعد  اªحتيال.  أنواع  من  نوع  أي  أو  الغش  أو   الوقوع 
والتشغيلية المالية  وا½نشطة  المستقلة  الداخلية  المراجعة  عملية   تقييم 
 من أجل مساعدة اªدارة العليا في تحقيق أهدافها الحالية والمستقبلية. حيث
 أن اªدارة العليا في الشركة تدعم وظيفة المراجعة الداخلية كجزء ال يتجزأ من
أنظمة لقياس وتقييم فعالية وكفاءة  المستخدمة  الداخلية  الرقابية   البيئة 

.الرقابة الداخلية في الشركة

- إدارة ا�لتزام

واللوائح ا½نظمة  بجميع  الشركة  إلتزام  مراقبة  مسؤولية  اªلتزام  مراقبة  وظيفة   تتولى 
 والتعليمات ذات العالقة الصادرة عن البنك المركزي السعودي أو الجهات الرقابية ا½خرى ذات
 العالقة، وإتخاذ اªجراءات الالزمة لتحسين مستوى اªلتزام النظامي بالشركة. ولكون الشركة
الرقابية الجهات  من  بعدد  القانوني  وضعها  وبحكم  نشاطها  بحكم  أعمالها  في   ترتبط 
السوق وهيئة  التعاوني  الصحي  الضمان  ومجلس  السعودي  المركزي  كالبنك   واªشرافية 
البرامج وضع  مهمة  اªلتزام  إدارة  على  يضع  ذلك  فإن  واªستثمار  التجارة  ووزارة   المالية 
 والخطط المالئمة للتأكد من سالمة جميع أعمال إدارات الشركة المختلفة. من جانب آخر، تقوم
 إدارة اªلتزام بفحص مدى إلتزام الشركة وإداراتها المختلفة في تنفيذ وتطبيق القوانين والنظم
 واللوائح سواًء الصادرة من الجهات الرقابية واªشرافية أو اللوائح والنظم والسياسات الداخلية

.الخاصة بالشركة وبالتالي رصد أي مخالفات أو تجاوزات لتلك ا½نظمة واللوائح

28
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- إدارة الحوكمة 
 في عام ٢٠٢٠م حرص مجلس إدارة الشركة على تطبيق أعلى معايير الحوكمة
ªطار فعال  أساس  وجود  لضمان  وذلك  للشركة  الحوكمة  إدارة  إنشاء  خالل   من 
لهم المؤمن  وحقوق  المصلحة  وأصحاب  المساهمين  حقوق  وضمان   الحوكمة 
باªفصاح الحوكمة  إدارة  تهدف  كما  للمساهمين.  أفضل  عائدات   لتحقيق 
في والراغبين  المساهمين  كافة  تهم  التي  ا½مور  جميع  عن   والشفافية 
على الشركة  في  الحوكمة  الئحة  تستند  الشركة.  أعمال  وإستدامة   اªستثمار 
السوق وهيئة  السعودي  المركزي  البنك  مقام  من  الصادرة  والقوانين   اللوائح 

المالية ونظام الشركات

- إدارة الشؤون القانونية 
 تقوم إدارة الشؤون القانونية بمتابعة سير كافة اªجراءات القانونية بالشركة من
ترفع من التي  القضايا   مراجعة عقود وتقديم إستشارات قانونية والترافع في 
 الغير ضد الشركة أو من الشركة ضد الغير والتوجيه بشأنها وتحاول جاهدة في
قضايا القانونية  اªدارة  تتولى  كما  حالة.  لكل  والمالئمة  العادلة  الحلول   إيجاد 
أو إجراءات  أي  لتفادي  صلح  أو  تسويات  إلى  والوصول  الرد  تقديم  من   اللجان 
 عقوبات تفرض على الشركة. وتم مؤخراً إدراج إدارة التحصيل ضمن اªدارة القانونية
الناحية من  اªدارات  جميع  القانونية  اªدارة  وتساند  للشركة،  المبالغ   لتحصيل 

القانونية

- ا�ستثمارات 
 تمتلك شركة سالمة أسهمًا في شركة واحدة، وإستثمارات أخرى يتوقع أن تظهر التأثيرات

المالية لهذه اªستثمارات في السنوات القادمة وهي

 تؤكد شركة سالمة للتأمين التعاوني أنه ال يوجد أي قروض على الشركة وال يوجد أي مبالغ
دفعتها الشركة سداداً لقروض خالل العام

التـقـريـر السنوي ٢٠٢٠

.

.

- إدارة غسل ا�موال وتمويل ا�رهاب 
ا½شخاص من  الشركة  لحماية  اªرهاب  وتمويل  ا½موال  غسل  إدارة  إنشاء   تم 
الشركة نزاهة عمالء  التي تقوم بعمليات غسل ا½موال والتأكد من   والشركات 
 وعدم تورطهم في عمليات غسل ا½موال أو أشخاص يقومون بعمليات تمويل
 اªرهاب وحماية الشركة من أي عقوبات نظامية أو قانونية قد تترتب عليها في
 هذا اªختصاص وذلك بتقديم اªستشارات لàدارة العليا بالشركة وتقديم محاضرات

.توعوية لجميع موظفي الشركة

.

:

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 أو خارجها  

استثمرت الشركة في صكوك إسالمية٤,٩ مليون ريال
مع عدد من الشركات والبنوك المحلية

استثمرت الشركة في صكوك حكومة ٦٥مليون ريال
 المملكة العربية السعودية

١٩٠ ,٣
مليون ريال

عبارة عن ودائع وصناديق إستثمارية إسالمية
لدى البنوك والمؤسسات المالية المحلية

٥٦,٢ مليون ريال
بلغت القيمة السوقية �ستثمارات الشركة

في ا�سهم المحلية (المجازة شرعًا) في
٢٠٢٠/١٢/٣١م
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 وتتوقع الشركة أيضًا أن تواجه

تتعلق التي  المخاطر   بعض 

اÐلية التشغيل  نظم   بقدرة 

 على مواكبة النمو الكبير في

 ا½عمال وذلك من خالل التحدي

 الجديد في نظام (           )، إضافة

ونقص المخاطر،  تراكم   إلى 

وخطر الحيوية،   المعلومات 

فضًال المالية  والجرائم   اªحتيال 

إلــتــــزام عــدم  مخــاطــر   عــن 

الصادرة با½نظمة   المنافسين 

عن الجهات اªشرافية

 تمتلك الشركة نظام معلوماتي متكامل

الرقابة أنظمة  وتقييم  المخاطر   ªدارة 

 الداخلية حيث يمكن هذا النظام من تعريف

دورية بصورة  القياس  وإعادة   وقياس 

 ومستمرة للمخاطر المرتبطة بكل إدارة من

عملية وكل  نشاط  وكل  الشركة   إدارات 

الرقابة ضوابط  المقابل  وفي   تشغيلية 

ومدى المخاطر  لتلك  المحددة   الداخلية 

الشركة قامت  وقد  وفاعليتها.   كفاءتها 

لموظفيها العمل  ورش  من  العديد   بعقد 

وتدريبهم لتعريفهم  المختلفة   باªدارات 

.على اªستفادة من هذا النظام .

SAP

- إدارة المخاطر وا�خطار المستقبلية المتوقعة 

معرضة فإنها  واªستثماري،  التأميني  الشركة  نشاط  لطبيعة   نظراً 

 بطبيعة الحال لعدة أنواع من المخاطر أهمها مخاطر حوكمة الشركات

المتمثلة السوق  ومخاطر  التأمين  إعادة  ومخاطر  التأمين،   ومخاطر 

 بتذبذب قيمة ا½دوات المالية نتيجة تقلب أسعار السوق والمنافسة

الثالث وأحدثها السيولة والطرف  اªئتمان، ومخاطر   الشديدة، ومخاطر 

ا½موال غسل  ومخاطر  السيبرانية)  (المخاطر  المعلومات  أمن   مخاطر 

 وتمويل اªرهاب من خالل التأمين.  وتتوقع سالمة أن تواجه عدة مخاطر

 مستقبلية أهمها شدة المنافسة من شركات التأمين والتي قد تقود

إلى منافسة شديدة في ا½سعار، والحفاظ على ا½حيان   في بعض 

ا½عمال، في  الكبير  التوسع  ظل  في  القياسية  التشغيل   معايير 

 والتغير في طبيعة المخاطر التي تتعرض لها محفظة الشركة نتيجة

أدى والذي  اªلزاميين  المركبات  وتأمين  الطبي  التأمين  نظم   تطبيق 

.إلى ميل المحفظة بإتجاه هذين النوعين من التأمين
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 وتم تفعيل اªستفادة القصوى من النظام، حيث تقوم إدارة المخاطر حاليًا بالتأكد

المرتبطة والمخاطر  الشركة  أهداف  بتحقيق  المتعلقة  المخاطر  جميع  أن   من 

مقبول بشكل  وقياسها  عليها  التعرف  تم  قد  المختلفة  وا½نشطة   بالعمليات 

 وكافي من اªدارة التنفيذية وأنه يتم إعادة تقييمها بشكل دوري ومستمر. كما

 تم تصنيف جميع المخاطر التشغيلية في الشركة حسب تصنيف "بازل"، وتعريف

الداخلية الرقابة  وتفعيل  لضبط  وذلك  بها  المتعلقة  المخاطر  مؤشرات   جميع 

بأسلوب فعال

                                  أيضًا سيتم إعتماد قدرة الشركة على تحمل المخاطر

مع  المساهمين،  حقوق  على  للحفاظ  وذلك  العليا  واªدارة  اªدارة  مجلس   من 

على المبني  الداخلية  المراجعة  مبدأ  تطبيق  إلى  باªضافة  تطبيقها.   مراقبة 

المخاطر

بتنفيذ وتطبيق إطار المركزي السعودي   البنك  بالذكر وحسب تعليمات   والجدير 

سالمة قامت  فقد  السيبراني)  ا½من   ) المعلوماتي  لÕمن  المتكامل   العمل 

العمل خطة  إعتماد  وتم  المعنية  اªدارة  مهام  على  لàشراف  لجنة   بتشكيل 

 وتعيين ا½شخاص المناسبين للحد من حدوث أي مخاطر متعلقة بهذا الصدد من

خالل التوعية المستمرة والمراقبة الصحيحة

.

.

.

بدأت الشركة بحمالت توعوية
داخلية وخارجية لبناء ثقافة
المخاطر والتوعية التأمينية

 Risk Appetite Statements

تماشيا مع خطة
التحول الوطني ٢٠٢٠

 والرؤية ٢٠٣٠
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 حوكمة الشركات

.

 الحمد » وحده، والصالة والسالم على من ال نبي بعده

السادة/ مساهمي شركة سالمة للتأمين التعاوني        المحترمين

السالم عليكم ورحمة ا» وبركاته

المالية السنة  عن  السنوي  التقرير  الشركة  إدارة  مجلس  لكم   يقدم 

المالية والنتائج  التطورات  أهم  متضمنًا  ٢٠٢٠/١٢/٣١م  في   المنتهية 

المدققة المالية  القوائم  به  ومرفقًا  اªفصاحات  و  التشغيل   وأنشطة 

 واªيضاحات وتقرير مراقبي الحسابات الخارجيين وذلك وفقًا ½حكام النظام

ا½ساسي للشركة وحسب اللوائح وا½نظمة

كلمة مجلس ا�دارة
.

.

 وا» ولي التوفيق

٢٠٢١م العام  في  توازنه  السعودي  التأمين  سوق  يستعيد  أن   نتوقع 

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

التأمين سوق  من  جيدة  حصة  على  الحصول  تعالى   ãا بحول   سيضمن 

السعودي

النجاح أعزاءنا المساهمين على ثقتكم، ونشكر شركاءنا في   نشكركم 

المجلس لجان  أعضاء  نشكر  كما  دعمهم،  على  السعودي  السوق   في 

الكرام عمالءنا  ونعد  تفانيهم،  على  الموظفين  وجميع  اªدارة   وفريق 

بمزيد من اªنجازات بحول اã تعالى
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مجلس ا�دارة واللجان
أعضاء مجلس اªدارة الحالي إعتباراً من تاريخ ٢٠١٩/٧/٢٥م

لؤي حمزة بصراوي

 الوظائف الحالية: عضو مجلس إدارة شركة
التنفيذي العام  المدير  السابقة:   الوظائف 
 مؤسسة حافل للنقل من تاريخ ٢٠٩٩/٧/١م إلى

٢٠١٢/١/٣٠م
 المدير العام التنفيذي – شركتي المدينة والعربية

للنقل من تاريخ ٢٠٠٧/٧/١ إلى ٢٠٠٩/٦/٣٠م
فخري مجموعة  شركة   – التنفيذي  العام   المدير 

من تاريخ ٢٠٠٠/١/١ إلى تاريخ ٢٠٠٦/٦/٣٠م
عبد الملك  جامعة   – آداب  بكالوريوس   المؤهالت: 

العزيز عام ١٩٨٦ ١٩٨٧م
حافل مؤسسة   – التنفيذي  العام  المدير   الخبرات: 
للنقل من تاريخ ٢٠٩٩/٧/١م إلى ٢٠١٢/١/٣٠م

 المدير العام التنفيذي – شركتي المدينة والعربية
للنقل من تاريخ ٢٠٠٧/٧/١ إلى ٢٠٠٩/٦/٣٠م

فخري مجموعة  شركة   – التنفيذي  العام   المدير 
من تاريخ ٢٠٠٠/١/١ إلى تاريخ ٢٠٠٦/٦/٣٠م

لمجموعة اªدارة  مجلس  رئيس  الحالية:   الوظائف 
شركات الفردوس

عضو مجلس اªدارة لشركة ريسان العربية
 عضو مجلس اªدارة لشركة الرويس

اللطيف عبد  شركة  مشاريع  مدير  السابقة:   الوظائف 
من المحدودة  العقارية  لàستشارات   جميل 

١٩٩٣/٢/٢٥م إلى ١٩٩٦/١٠/٢٦م
– مدني  تخطيط  هندسة  بكالوريوس   المؤهالت: 
 تصاميم البيئة -جامعة الملك فهد للبترول والمعادن

عام ١٩٨٥م
جميل اللطيف  عبد  شركة  مشاريع  مدير   الخبرات: 
١٩٩٣/٢/٢٥م من  المحدودة  العقارية   لàستشارات 

إلى ١٩٩٦/١٠/٢٦م
الفردوس من اªدارة لمجموعة شركات   رئيس مجلس 

عام ١٩٩٦ وما يزال على قيد العمل
 عضو مجلس اªدارة لشركة سالمة للتأمين التعاوني

من عام ٢٠١٠ وما يزال على قيد العمل
عام من  العربية  ريسان  لشركة  اªدارة  مجلس   عضو 

٢٠١١ وما يزال على قيد العمل
٢٠٠٩ عام  من  الرويس  لشركة  اªدارة  مجلس   عضو 

وما يزال على قيد العمل

لم يكمل الدورة

مريع سعد هباش

بجامعة التدريس  هيئة  عضو  الحالية:   الوظائف 
 الملك خالد

اªدارية العلوم  كلية  وكيل  السابقة:   الوظائف 
الملك خالد  والمالية للشؤون ا½كاديمية بجامعة 

من ٢٠١٢/١١م إلى ٢٠١٣/٩م
درم بجامعة  ا½عمال  إدارة  بكلية  جزئي   محاضر 
بالمملكة المتحدة من ٢٠٠٧/١٠ إلى ٢٠١٠/٦م
– شركة فاروكي وشركاه  مساعد مراجع (جزئي) 
ليدز-المملكة قانونيون  محاسبون   المحدودة 

المتحدة من ٢٠٠٥/٦م إلى ٢٠٠٦/٩م
جامعة  – وتمويل  محاسبة  دكتوراه   المؤهالت:  

درم عام ٢٠١٠م
برمنجهام جامعة   – وتمويل  محاسبة   ماجستير 

عام ٢٠٠٦م
– خالد  الملك  جامعة   – محاسبة   بكالوريوس 

السعودية عام ٢٠٠٣م
والمالية اªدارية  العلوم  كلية  وكيل   الخبرات: 
من خالد  الملك  بجامعة  ا½كاديمية   للشؤون 

٢٠١٢/١١م إلى ٢٠١٣/٩م
درم بجامعة  ا½عمال  إدارة  بكلية  جزئي   محاضر 
بالمملكة المتحدة من ٢٠٠٧/١٠ إلى ٢٠١٠/٦م
– شركة فاروكي وشركاه  مساعد مراجع (جزئي) 
ليدز-المملكة قانونيون  محاسبون   المحدودة 

المتحدة من ٢٠٠٥/٦م إلى ٢٠٠٦/٩م

لم يكمل الدورة
أحمد علي الشتيفي

للمصرفية العام  المدير  مساعد  الحالية:   الوظائف 
 اªسالمية – أمين سر الهيئة في البنك السعودي

 الفرنسي من ٢٠١٣/٦م حتى تاريخه
اªسالمية المصرفية  مدير  السابقة:   الوظائف 
عام من  الفرنسي  السعودي  -البنك   توافق 

٢٠٠٨م حتى ٢٠١٣م. -ترقية
السعودي بالبنك  ا½مانة   – اªدارية  الشؤون   مدير 

الفرنسي من ٢٠٠٢ حتى ٢٠٠٨م. – ترقية
جامعة  – إدارية  علوم  بكالوريوس   المؤهالت: 

الملك سعود – عام ١٩٨٧/١٩٨٦م
سالمة لشركة  اªدارة  مجلس  عضو   الخبرات: 

للتأمين التعاوني
 مساعد المدير العام للمصرفية اªسالمية – أمين
من الفرنسي  السعودي  البنك  في  الهيئة   سر 

٢٠١٣/٦م حتى تاريخه
-البنك توافق  اªسالمية  المصرفية   مدير 
السعودي الفرنسي من عام ٢٠٠٨م حتى ٢٠١٣

م. -ترقية
السعودي بالبنك  ا½مانة   – اªدارية  الشؤون   مدير 

الفرنسي من ٢٠٠٢ حتى ٢٠٠٨م. – ترقية

لم يكمل الدورة

حسين حسن علي بياري
لم يكمل الدورة
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رائد عبدالملك آل قاسم
وائل سعد الراشد

لمجموعة إدارة  مجلس  عضو  الحالية:   الوظائف 
 السريع

  الوظائف السابقة: رئيس تنفيذي لمجموعة السريع
 نائب الرئيس لشركة إتحاد مصانع ا½سالك

 الرئيس التنفيذي لشركة مضاف
 الرئيس التنفيذي لشركة عبد اã العميد

السعودية  - آلي  حاسب  بكالوريوس   المؤهالت: 
 ١٩٩٢م

بكالوريوس شريعة وقانون – السعودية ١٩٩٩م
 ماجستير إدارة أعمال – المملكة المتحدة ٢٠٠٢م

دكتوراة إدارة أعمال – المملكة المتحدة – ٢٠١٣م
 الخبرات: عضو مجلس إدارة – مجموعة السريع ٢٠م

 حتى اÐن
إلى ٢٠١٧م   – السريع  مجموعة   – تنفيذي   رئيس 

 ٢٠١٨م
 عضو مجلس ادارة – شركة الدريس (اليتكو) ٢٠١٧م

حتى اÐن
الحيوية ا½حماض  شركة   – ادارة  مجلس   عضو 

السعودية – ٢٠١٤م إلى ٢٠١٨م
 نائب الرئيس – شركة اتحاد مصاتع ا½سالك – ٢٠١٥م

إلى ٢٠١٧م
إلى- ٢٠١١م   – مضاف  شركة   – التنفيذي   الرئيس 

٢٠١٦م
 الرئيس التنفيذي – شركة عبد اã العميد ٢٠٠٣م 

  إلى ٢٠١١م

لم يكمل الدورة

عضو مستقل

عضو مستقل

أحمد طارق مراد

 الوظائف الحالية: رئيس مجلس إدارة شركة سالمة
للتأمين التعاوني

المتحدة إدارة شركة ا½سمدة  رئيس مجلس   نائب 
السعودية

الدولية أنعام  مجموعة  في  مراجعة  لجنة    عضو 
  القابضة

 الوظائف السابقة: نائب رئيس مجلس إدارة – شركة
ا½سمدة المتحدة السعودية – ٢٠١٠م حتى اÐن

القابضة نسما  شركة   – اªستثمار  رئيس   نائب 
 ٢٠٠٨م – ٢٠١٠م

الخبير شركة   – والبحوث  المنتجات  تطوير   رئيس 
المالية – ٢٠٠٦م – ٢٠٠٨م

البحرين مصرف   – الشركات  لتمويل  أول   مدير 
الشامل – ٢٠٠٠م – ٢٠٠٦م

معهد  – مدنية  هندسة  بكالوريوس   المؤهالت: 
الواليات ماساتشوستش   – بوليتكنيك   ورشستر 

 المتحدة ا½مريكية – عام ١٩٨٤م
فرانسسكو سان  جامعة   – أعمال  ادارة   ماجستير 

 كاليفورنيا الواليات المتحدة ا½مريكية
عام ١٩٨٨م 

– شركة ا½سمدة  الخبرات:نائب رئيس مجلس إدارة 
المتحدة السعودية – ٢٠١٠م حتى اÐن

القابضة نسما  شركة   – اªستثمار  رئيس   نائب 
 ٢٠٠٨م إلى ٢٠١٠م

الخبير شركة  والبحوث  المنتجات  تطوير   رئيس 
المالية – ٢٠٠٦م إلى ٢٠٠٨م

البحرين مصرف   – الشركات  لتمويل  أول   مدير 
الشامل – ٢٠٠٠م إلى ٢٠٠٦م

التـقـريـر السنوي ٢٠٢٠

 الوظائف الحالية: عضو مجلس إدارة شركة سالمة
 للتأمين التعاوني

 الوظائف السابقة: المدير العام لشركة المجموعة
المهنية لوكالة التأمين

المدير العام لمؤسسة رائد عبدالملك يحي
آل قاسم

ممنوح إمتياز شركة التعاونية للتأمين
التعاونية للتأمين-مسوق 

الملك جامعة  علوم  بكالوريوس   المؤهالت: 
سعود - المملكة العربية السعودية

العربية المملكة  المصرفي  المعهد   تأمين 
السعودي ٢٠١٢

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

ال يحي  عبدالملك  رائد  لمؤسسة  العام   المدير 
قاسم ٢٠٠٥ - ٢٠١٢

ممنوح امتياز شركة التعاونية للتأمين
التعاونية للتأمين-مسوق ٢٠٠٣ - ٢٠٠٤ 

IFCE 

عمر ناصر مخارش

 الوظائف الحالية: نائب رئيس مجلس إدارة شركة سالمة
للتأمين التعاوني

مخارش لمكتب   - التنفيذي  الرئيس  و   المؤسس 
  لàستشارات المالية و اªدارية

عضو اªدارة  مجلس  رئيس  السابقة:نائب   الوظائف 
والمكافآت الترشيحات  لجنة  رئيس  التنفيذية   اللجنة 
للتأمين المتحدة  للشركة  اªستثمار  لجنة   عضو 

التعاوني
رسملة لشركة  الغربية  للمنطقة  اªقليمي   المدير 

لàستثمار السعودي
البنك للشركات  المصرفية  الخدمات  أول   مدير 

 السعودي الهولندي
بوسطن جامعة  اªدارة  كلية  بكالوريوس   المؤهالت:  

الواليات المتحدة االمريكية١٩٨١
١ المالية         ا½وراق  للتعامل في  العامة   الشهادة 

المعهد المصرفي ٢٠٠٩
ا½موال غسل  مكافحة  و  االلتزام  و  المطابقة   شهادة 

وتمويل اªرهاب          ٢ المعهد المصرفي ٢٠٠٩
اللجنة عضو  اªدارة  مجلس  رئيس  نائب   الخبرات: 
 التنفيذية رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت عضو لجنة
التعاوني. للتأمين  المتحدة   اªستثمار-للشركة 

٢٠١٧/١٢  - ٢٠٢٠/٠٤
رسملة- الغربية-لشركة  للمنطقة  اªقليمي   المدير 

لàستثمار السعودي.٢٠٠٨ - ٢٠١٠
للشركات-البنك- المصرفية  الخدمات   – أول   مدير 

السعودي الهولندي.١٩٩٧ – ٢٠٠٨
مخارش لمكتب   - التنفيذي  والرئيس   المؤسس 

 لàستشارات المالية و اªدارية ٢٠١٠ حتى اÐن

cme

cme

عضو مستقل
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مصطفى غازي خريبة

أكرم عمر جاد

سالمة شركة  إدارة  مجلس  عضو  الحالية:   الوظائف 
  للتأمين التعاوني

  الوظائف السابقة: المدير اªقليمي للمنطقة الغربية
لشركة والء للتأمين

 المدير العام - لشركة مداد الثقة لوكالة التأمين
 المؤهالت: بكالوريوس  أداب وعلوم إنسانية عالقات

 عامه و إعالن جامعة الملك عبدالعزيز ١٩٩٢
المعهد تأمين  التأمين     إحتراف   شهادة 

البريطاني-جدة١٩٩٦
البحرين معهد  تأمين  التأمين      إحتراف   دبلوم 

المصرفي جدة ٢٠٠٥
لشركة الغربية  للمنطقة  اªقليمي  المدير   الخبرات: 

والء للتأمين ٢٠٠٧ - ٢٠٠٩
المدير العام - لشركة مداد الثقة لوكالة التأمين

٢٠١٠ - ٢٠١٩
  

خالد جبر الزايدي
عضو مستقلعضو مستقل

سالمة شركة  إدارة  مجلس  عضو  الحالية:   الوظائف 
للتأمين التعاوني

  مستقل - عمل حر محلل مالي مستقل ومدرب مالي
 الوظائف السابقة: محاسب الشركة اªسالمية العربية

للتامين
 رئيس قسم الحسابات ومدير مالي باªنابة - الشركة

اªسالمية العربية للتامين
وسيط أسهم أول دولية - بنك الرياض

وسيط أسهم أول محلية - بنك  الرياض
محلل مالي أول - شركة الخبير المالية

مستشار مالي - هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات
المؤهالت: ماجستير إدارة هندسية ٢٠٠٢

بكالوريوس محاسبة جامعة الملك عبد العزيز ١٩٩٤
للتامين العربية  اªسالمية  الشركة  محاسب   الخبرات: 

١٩٩٤ – ١٩٩٧ 
 رئيس قسم الحسابات ومدير مالي باªنابة - الشركة 

اªسالمية العربية للتأمين ١٩٩٧ - ١٩٩٨
وسيط أسهم أول دولية - بنك الرياض  ٢٠٠٤ - ٢٠٠٦
وسيط أسهم أول محلية - بنك الرياض ٢٠٠٦-٢٠٠٧
٢٠٠٩- المالية  الخبير  شركة   - أول  مالي    محلل 

٢٠١٣
 مستشار مالي - هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات 

٢٠١٨ - ٢٠١٩
ومدرب مستقل  مالي  محلل   - حر  عمل   -  مستقل 

 مالي ٢٠١٤ حتى تاريخه

التـقـريـر السنوي ٢٠٢٠

Florida Institute of Technology

BIBF
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لم يكمل الدورة
مازن إبراهيم عبد السالم

للتأمين سالمة  شركة  إدارة  مجلس  عضو  الحالية:   الوظائف 
التعاوني

رئيس قطاع الدكتور سمير محمد علي عباس -   مستشفى 
والشؤون اªلتزام  إدارة  ومدير  المساندة   الخدمات 
- والصيانة  للتشغيل  الحديثة  بادر  شركة  عام   القانونيةمدير 

شركة مملوكة للمستشفى
والتميز االستراتيجية  اªدارة  مدير  السابقة:   الوظائف 
٢٠١٤-أكتوبر نوفمبر  القابضة  المرجان  شركة   المؤسسي 

٢٠١٦ 
عرفان والدكتور  باقدو  مستشفى  المالية  العمليات   مدير 

مارس ٢٠١٤ – أكتوبر   ٢٠١٤
التعاوني للتأمين  الغربية لشركة سند  المنطقة  إقليم   مدير 

  مارس ٢٠١٣ – مارس ٢٠١٤
 عدة مناصب مختلفة – مدير إدارة المخاطر، مدير التسويق، مدير
لشركة اªدارة  مجلس  سر  أمين  إلى  باªضافة  الجودة   ضمان 

 سالمة للتأمين التعاوني أغسطس٢٠٠٦ – مارس ٢٠١٣
أغسطس  –  ٢٠٠٤ فبراير  المتحدة  بندة  لشركة  قسم   مدير 

٢٠٠٦  
فهد  الملك  جامعة   – نظم  هندسة  بكالوريوس   المؤهالت:  

للبترول والمعادن – ٢٠٠٤م
االلتزام إدارة  ومدير  المساندة  الخدمات  قطاع  رئيس   الخبرات: 
علي محمد  سمير  الدكتور  لمستشفى  القانونية   والشؤون 
 عباس مدير عام شركة بادر الحديثة للتشغيل والصيانة (شركة
التميز و  االستراتيجية  اªدارة  مدير  للمستشفى)   مملوكة 
٢٠١٤-أكتوبر نوفمبر  القابضة  المرجان  شركة   المؤسسي 
والدكتور باقدو  مستشفى  المالية  العمليات  مدير   ٢٠١٦ 
المنطقة إقليم  ٢٠١٤مدير  أكتوبر   –  ٢٠١٤ مارس   عرفان 
– مارس  الغربية لشركة سند للتأمين التعاوني مارس ٢٠١٣ 
مدير المخاطر،  إدارة  مدير   – مختلفة  مناصب  عدة   ٢٠١٤ 
إلى أمين سر مجلس الجودة باªضافة   التسويق، مدير ضمان 
– أغسطس٢٠٠٦  التعاوني  للتأمين  سالمة  لشركة   اªدارة 
 مارس ٢٠١٣ مدير قسم لشركة بندة المتحدة فبراير ٢٠٠٤ –

  أغسطس ٢٠٠٦

عضو مستقل

العربية (اªمارات  كابيتال  شعاع  الحالية:   الوظائف 
قسم رئيس  التنفيذي،  الرئيس  نائب   المتحدة) 

إدارات ا½صول و حلول االستثمار
العربية (اªمارات  المالية  ظبي  أبو   مجموعة 
قسم رئيس  التنفيذي،  الرئيس  نائب   المتحدة)، 

إدارات االصول
 جزر الكايمان مدير 

المملكة المتحدة مدير 
المملكة المتحدة مدير

جزر الكايمان مدير 
 جزر الكايمان مدير 
جزر الكايمان مدير 
جزر الكايمان مدير 
جزر الكايمان مدير 
جزر الكايمان مدير 

الجبل ا½سود (مدير) 
جزر الكايمان مدير

 جزر الكايمان مدير  
   شركة الخليج للتمويل نائب رئيس مجلس إدارة 

عضو  المتحدة)  العربية  (االمارات  للتمويل   ريم 
 مجلس إدارة

عضو سالمة  للتأمين  العربية  اªسالمية   الشركة 
مجلس اªدارة المنتدب

سوق أبو ظبي المالي مدير
Goldilocks investment company limited

(البحرين) عضو مجلس التجاري  الخليجي   المصرف 
إدارة

ADCM (LT)

Spadille Ltd

North care ltd

AD POWER LTD

Qannas investment ltd

spe qannas b ltd

palace real estate partners Gp

Palace preferred partners GP

SPE Qannas C

integrated EE Holding

integrated Eastern European fund

EE F&B Holding Ltd
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Etihad Reit (ic) limited Abu Dhabi Global Market

ADCorp ltd (Abu Dhabi Global Market)

Brainnox investment group

Brainnox investment group

مصطفى غازي خريبة
بيت التمويل الخليجي (البحرين) عضو مجلس إدارة 
مقفلة مساهمة  شركة  للتمويل   الخليج 

(السعودية) عضو مجلس إدارة
مدير  
مدير 

 الوظائف السابقة:عضو مجلس إدارة شركة سالمة
للتأمين التعاوني

 نائب رئيس العمليات
 مجلس االستثمار العالمي نائب رئيس العمليات

 المتكاملة كابيتال (االمارات العربية المتحدة) عضو
مجلس إدارة

عضو المتحدة  العربية  االمارات  كابيتال   شعاع 
مجلس إدارة

 الخليج المالحة القابضة (االمارات العربية المتحدة)
عضو مجلس إدارة

مجلس عضو  التعاوني  للتأمين  سالمة   شركة 
إدارة

 المؤهالت: بكالوريوس آداب ( االقتصاد و االتصاالت
التجارية) جامعة تورندو كندا ١٩٩٦

المؤسسية االستراتيجية   ) اعمال  إدارة   ماجستير 
فئة الرؤساء )  ٢٠٠٩

الخبرات: نائب رئيس العمليات ٢٠٠٩-٢٠١١

العمليات رئيس  نائب  العالمي  االستثمار   مجلس 
٢٠٠٥-٢٠٠٩

 المتكاملة كابيتال (االمارات العربية المتحدة) عضو
مجلس إدارة  ٢٠١٥-٢٠١٦

عضو  المتحدة)  العربية  (االمارات  كابيتال   شعاع 
مجلس إدارة ٢٠١٨-٢٠١٩

 الخليج المالحة القابضة (االمارات العربية المتحدة)
عضو مجلس إدارة يناير ٢٠١٩ – ابريل ٢٠١٩

مجلس عضو  التعاوني  للتأمين  سالمة   شركة 
إدارة اكتوبر ٢٠٢٠- ديسمبر ٢٠٢٠

نائب المتحدة)  العربية  (االمارات  كابيتال   شعاع 
و ا½صول  إدارات  قسم  رئيس  التنفيذي،   الرئيس 

حلول االستثمار حتى تاريخه
العربية (االمارات  المالية  ضبي  أبو   مجموعة 
 المتحدة) نائب الرئيس التنفيذي رئيس قسم إدارات

 ا½صول حتى تاريخه
 جزر الكايمان مدير

المملكة المتحدة مدير 
المملكة المتحدة مدير

جزر الكايمان مدير 
 جزر الكايمان مدير 
جزر الكايمان مدير 
جزر الكايمان مدير 
جزر الكايمان مدير 
جزر الكايمان مدير 

الجبل ا½سود (مدير) 
جزر الكايمان مدير

جزر الكايمان  
مجلس رئيس  نائب  للتمويل  الخليج  شركة   مدير 

 إدارة   حتى تاريخه
عضو المتحدة)  العربية  (االمارات  للتمويل   ريم 

 مجلس إدارة حتى تاريخه
عضو سالمة  للتأمين  العربية  اªسالمية   الشركة 

 مجلس اªدارة المنتدب. حتى تاريخه
 سوق أبو ظبي المالي. مدير حتى تاريخه

(البحرين) عضو مجلس التجاري  الخليجي   المصرف 
 إدارة

إدارة مجلس  الخليجي(البحرين)عضو  التمويل   بيت 
 حتى تاريخه

مقفلة مساهمة  شركة  للتمويل   الخليج 
 (السعودية) عضو مجلس إدارة حتى تاريخه

 مدير حتى تاريخه  
 مدير حتى  تاريخه

ADCM (LT)

Spadille Ltd

North care ltd

AD POWER LTD

Qannas investment ltd

spe qannas b ltd

palace real estate partners Gp

Palace preferred partners GP

SPE Qannas C

integrated EE Holding

integrated Eastern European fund

EE F&B Holding Ltd

Goldilocks investment company limited

ADCorp ltd (Abu Dhabi Global Market)

Etihad Reit (ic) limited Abu Dhabi Global Market

لجان المجلس إلى نهاية الدورة

في تاريخ٢٠٢٢/٠٧/٢٤

اللجنة التنفيذية

لجنة المراجعة

لجنة الترشيحات والمكافآت

لجنة ا�ستثمار

لجنة المخاطر
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:وصف مختصر �ختصاص اللجنة التنفيذية

اللجنة التنفيذية

مجلس يضعها  أو  السعودي  المركزي  البنك  يضعها  تعليمات  أي  مراعاة   مع 
 اªدارة، تباشر اللجنة التنفيذية كل السلطات التي يقررها البنك المركزي السعودي

أو المجلس وتعاون اللجنة التنفيذية الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب
 
اجتماعات تجاه  بواجبها  للقيام  لها  الممنوحة  الصالحيات  جميع  اللجنة   تمارس 

مجلس اªدارة، و½عضائها حق اªطالع على المعلومات السرية للشركة

 صياغة إستراتيجية الشركة ومراجعتها وإبالغها وإدارتها وذلك فيما يتعلق بمصالح
المساهمين والعمالء والموظفين وغيرهم من أصحاب المصالح

 تقوم اللجنة بمناقشة وإتخاذ القرارات المتعلقة بالمواضيع الطارئة التي تحتاج إلى
إتخاذ قرار عاجل

تتضمن مسؤوليات اللجنة اتخاذ القرارات المتعلقة با½عمال اليومية للشركة

الرأسمالية النفقات  لبنود  النهائي  واªعتماد  الميزانية  ببنود  التعديالت   إعتماد 
حسب صالحيات اللجنة المنصوص عليها في جدول الصالحيات

ا�سم

أحمد طارق مراد

رائد عبدالملك آل قاسم

مازن إبراهيم عبدالسالم

طبيعة
العضوية

رئيس اللجنة
عضو مستقل

عضو مستقل

عضو مستقل

عدد اªجتماعات (١) إجتماعات

اªجتماع ا½ول
٢٠٢٠/١١/٢٩م

.

.

الموافقة على سياسات وإجراءات العمل للشركة
مراقبة أداء الرئيس التنفيذي واªدارة العليا وتقديم التوصية بهذا الشأن

تقوم اللجنة با½عمال الواردة أدناه والمتعلقة بإستراتيجية الشركة

 مراجعة إجراءات وعمليات التخطيط اªستراتيجي للشركة بالتعاون
مع الرئيس التنفيذي

التأكد من إتمام الخطط اªستراتيجية التي تحقق أهداف الشركة 
موارد  بتوزيع  يتعلق  فيما  التنفيذي  الرئيس  توصيات   مراجعة 
اªستراتيجية الخطط  بين  التوافق  تحقيق  إلى  تهدف  التي   الشركة 

للشركة وأهدافها التشغيلية طويلة ا½جل
التشغيلية  وا½هداف  اªستراتيجية  للخطط  الدورية   المراجعة 
مع توافقها  من  للتأكد  وجدت)  (إن  التابعة  وشركاتها   للشركة 

أهداف الشركة
مراقبة تنفيذ سياسات وإجراءات مجلس اªدارة 

عن ا½قل  على  شهور   (٦) ستة  كل  مرة  دوري  تقرير  بتقديم  اللجنة   تقوم 
أعمالها لمجلس اªدارة

تعارض حاالت  من  حالة  أي  نشوء  أو  وجود  حالة  في  اªدارة  مجلس   إعالم 
مصالح نتيجة للقرارات التي تقوم اللجنة باتخاذها

إعداد مراجعة وتقييم سنوي ½نشطة اللجنة و½عضائها

 تقوم اللجنة بإعداد التوصيات لمجلس اªدارة فيما يتعلق بأولويات الشركة
التشغيلية واªستراتيجيات المتبعة لذلك

تقوم الشركة با½عمال الواردة أدناه والمتعلقة بالتخطيط المالي للشركة

وطويلة السنوية  المالية  واªستراتيجيات  ا½هداف  ومراجعة   إعداد 
ا½جل وتقديم التوصيات الالزمة لمجلس اªدارة

 مراجعة الجوانب المالية للشركة، وذلك بالتعاون مع إدارة الشركة 
التنفيذية ولجنة المراجعة

وتقديم  تنفيذها  وكيفية  ا½رباح  توزيع  سياسات  ومراجعة   إعداد 
التوصيات بشأنها لمجلس اªدارة

مع  لمطابقتها  الفعلية  الرأسمالية  للنفقات  الدورية   المراجعة 
الميزانيات المعتمدة من قبل مجلس اªدارة

.
.

:

:

.
.

.

.

.
.

.

.

.
.

.

.

.

.
.

.

.

.
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:وصف مختصر �ختصاص لجنة المخاطر

لجنة المخاطر

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

اªشراف على أنظمة إدارة المخاطر وتقييم فعاليتها .
 

تحديد مع  بنجاح،  نشاطها  ومواصلة  الشركة  إستمرار  جدوى  من   التحقق 
المخاطر التي تهدد إستمرارها خالل االثني عشر شهر القادمة

 
تطبيقها، على  واªشراف  بالشركة،  المخاطر  ªدارة  شاملة  إستراتيجية   وضع 
والخارجية الداخلية  المتغيرات  باªعتبار  أخذ  دوري  بشكل  وتحديثها   ومراجعتها 

ذات العالقة
  

مراجعة سياسات إدارة المخاطر
 

تعرضها ومدى  للمخاطر،  الشركة  تقبل  مستوى  تقييم  وإعادة   مراجعة 
للمخاطر، وذلك بشكل دوري

ا�سم

 مازن إبراهيم عبدالسالم

عمر ناصر مخارش

مصطفى غازي خريبة

طبيعة
العضوية

رئيس اللجنة
مستقل

عضو مستقل

عضو
غير تنفيذي

عدد اªجتماعات (٢)

اªجتماع ا½ول
٢٠٢٠/١٢/١٤

اªجتماع الثاني
٢٠٢٠/١٢/٣٠

إستقالة

.

.

.

.

.

وإعطاء المحتملة  المخاطر  حول  اªدارة  مجلس  إلى  مفصلة  تقارير   رفع 
توصيات حول سبل إدارتها

تقديم المشورة لمجلس اªدارة حول ما يتعلق بإدارة المخاطر 

ضمان توافر الموارد والنظم الكافية ªدارة المخاطر

قبل بشأنه  توصيات  ووضع  المخاطر  ªدارة  التنظيمي  الهيكل   مراجعة 
إعتماده من قبل مجلس اªدارة

  
 التحقق من إستقالل موظفي إدارة المخاطر عن ا½نشطة التي قد ينشأ عنها

تعرض الشركة للمخاطر
 

بالشركة، المحيطة  للمخاطر  المخاطر  إدارة  إستيعاب موظفي   التحقق من 
والعمل على زيادة الوعي بثقافة المخاطر

 مراجعة ما تثيره لجنة المراجعة من مسائل قد تؤثر في إدارة المخاطر في
الشركة

 
للضوابط وفقا  عملها  نتائج  حول  اªدارة  مجلس  إلى  تقاريرها  اللجنة   ترفع 
 واÐليات الواردة في ميثاق إدارة المخاطر ويجب عرض محاضر إجتماعات لجنة

إدارة المخاطر على مجلس اªدارة لàحاطة والعلم

أداء أجل  من  خارجية  استشارية  بخدمات  اªستعانة  للجنة  يحق  الحاجة،   عند 
.مهامها، على حساب الشركة، بعد أخذ موافقة مجلس اªدارة

.

.

.

.

.

.

.

.
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لجنة المراجعة

ا�سم

مريع سعد هباش

سالم علي القحطاني

عالء عبداã الهاشم

لم يكمل الدورة

لم يكمل الدورة

لم يكمل الدورة

طبيعة
العضوية

رئيس اللجنة
مستقل

من خارج المجلس

من خارج المجلس

خالد جبر الزايدي

رائد فهد الرصيص

وليد محمد مرعي

رئيس اللجنة
مستقل

من خارج المجلس

من خارج المجلس

لم يكن عضواً

لم يكن عضواً

لم يكن عضواً

عدد اªجتماعات (١) إجتماعات

اªجتماع ا½ول
٢٠٢٠/٠١/٢٨م

 التوصية لمجلس اªدارة بالموافقة على تعيين أو إعادة تعيين المراجعين الخارجين 
 ويشمل  هذا ضمان تمتع المراجعين الخارجين المرشحين بالخبرة الالزمة لمراجعة

أعمال شركات التأمين و إعادة التأمين
 

 تعيين وعزل مدير إدارة اªلتزام أو مسئول اªلتزام بعد الحصول على عدم ممانعة
البنك المركزي السعودي كتابة

على الحصول  بعد  الداخلي  والمراجع  الداخلية  المراجعة  إدارة  مدير  وعزل   تعيين 
عدم ممانعة البنك المركزي السعودي كتابة

:وصف مختصر �ختصاص لجنة المراجعة ومهامها

.

.

.

اªدارة مجلس  وأعضاء  الشركة  عن  الخارجيين  المراجعين  إستقالل  من   التأكد 
واªدارة العليا في الشركة

 
 التأكد من إستقالل إدارة المراجعة الداخلية أو المراجع الداخلي في أداء مهامهم
ان يؤثر سلبًا  والتحقق من عدم وجود أي قيد على أعمالهم أو وجود ما يمكن 

على أعمالهم

 التأكد من إستقاللية إدارة اªلتزام أو مسئول اªلتزام في أداء مهامهما والتحقق 
على سلبًا  يؤثر  أن  يمكن  ما  وجود  أو  أعمالهما  على  قيد  أي  وجود  عدم   من 

أعمالهما
 

 مناقشة القوائم المالية السنوية والربع سنوية ا½ولية مع المراجعين الخارجين
و اªدارة العليا للشركة قبل إصدارها

التوصية  و  ا½ولية  سنوية  والربع  السنوية  المالية  القوائم  ومراجعة   دراسة 
لمجلس اªدارة بشأنها

دراسة خطة المراجعة للمراجعين الداخليين والخارجيين 

دراسة خطة اªلتزام وإقرارها ومتابعة تنفيذها 

دراسة السياسات المحاسبية الهامة وإجراءاتها والتغيرات التي قد تجري عليها 
التنسيق بين المراجعين الداخلين والخارجين 

دراسة تقارير المراجعين الخارجين ورفع التوصيات بشأنها لمجلس اªدارة 
 

 مراجعة تقارير إدارة المراجعة الداخلية أو المراجع الداخلي ورفع التوصيات بشأنها
لمجلس اªدارة

التوصيات  ورفع  النظامي  المراقب  أو  النظامية  الرقابة  وإدارة  التقارير   دراسة 
بشأنها لمجلس اªدارة

 تقييم مستوى كفاءة وفعالية وموضوعية أعمال المراجعين الخارجيين، وإدارة 
المراجعة الداخلية او المراجع الداخلي، و إدارة االلتزام أو مسؤول اªلتزام

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.
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ا�سم

أحمد طارق مراد

خالد جبر الزايدي

أكرم عمر جاد

طبيعة
العضوية

رئيس اللجنة
عضو مستقل

عضو مستقل

عضو مستقل

عدد اªجتماعات (١) إجتماعات

اªجتماع ا½ول
٢٠٢٠/١١/٢٣م

التـقـريـر السنوي ٢٠٢٠

لجنة ا�ستثمار

ذات  الرقابية  و  اªشرافية  والجهات  السعودي  المركزي  البنك  مالحظات   دراسة 
التوصيات ورفع  تصحيحية  إجراءات  طلب  أو  نظامية  مخالفات  أي  بشأن   العالقة 

بشأنها لمجلس اªدارة

ذوي  ا½طراف  مع  والعمليات  المجموعة  كيانات  بين  فيما  العمليات   دراسة 
العالقة

تقييم المراجعين الداخليين والخارجيين  ªجراءات الرقابة الداخلية
 

دراسة تقارير الخبير اªكتواري ورفع التوصيات بشأنها لمجلس اªدارة
 

تكون عندما  اªكتواري  الخبير  وتوصيات   مقترحات  بتطبيق  الشركة  التزام   ضمان 
و السعودي  المركزي  البنك  عن  الصادرة  التعليمات  و  اللوائح  بموجب   إلزامية 

الجهات اªشرافية و الرقابية ذات العالقة

اªشرافية والجهات   السعودي  المركزي  البنك  عن  الصادرة  التقارير   متابعة 
والرقابية ذات العالقة و رفع التوصيات بشأنها لمجلس اªدارة

 تحديد المرتب الشهري والمكافأة التشجيعية والمكافآت ا½خرى ªدارة المراجعة 
للشركة الداخلية  اللوائح  مع  يتماشى  بما  الخارجي  المراجع  أو   الداخلية 

المعتمدة من قبل المجلس

 تحديد قيمة المرتب الشهري و المكافأة التشجيعية و المكافآت ا½خرى ªدارة 
 اªلتزام أو مسئول اªلتزام بما يتماشى مع اللوائح الداخلية للشركة المعتمدة

من قبل المجلس

 التأكد من توافر الئحة مكتوبة خاصة بقواعد السلوك المهني بعد اعتمادها من 
قبل مجلس إدارة الشركة لضمان القيام بأنشطة الشركة بطريقة عادلة وأخالقية

ضدها  المرفوعة  أو  الشركة  من  المرفوعة  المهمة  القضائية  الدعاوى   متابعة 
مع إدارة اªلتزام أو مسئول اªلتزام، ورفع تقارير دورية بشأنها إلى مجلس اªدارة

للحصول  الالزمة  الضوابط  وتوافر  المعلومات  لتقنية  ا½مثل  اªستخدام   ضمان 
.على معلومات وبيانات دقيقة ويعتمد عليها

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

: وصف مختصر الختصاص لجنة ا�ستثمار

مجلس يضعها  أو  السعودي  المركزي  البنك  يضعها  تعليمات  أي  مراعاة   مع 
 اªدارة، تباشر لجنة اªستثمار كل السلطات التي يفوضها بها مجلس اªدارة وتعاون

اللجنة الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب في شأن القرارات اªستثمارية

مساهميها تجاه  بواجبها  للقيام  لها  الممنوحة  الصالحيات  جميع  اللجنة   تمارس 
وإستراتيجية الشركة

هذه تعرض  أن  ويجب  للشركة  اªستثمار  سياسة  إعداد  عن  مسؤولة  اللجنة   تعد 
 السياسة على البنك المركزي السعودي والحصول على موافقتها على سياسة

اªستثمار

عليها والموافقة  تنفيذها  ومتابعة  للشركة  اªستثمار  سياسة  وصياغة   إعداد 
أخذ موافقة إال بعد  السياسة  أال تعدل هذه  اªدارة، ويجب   سنويًا من قبل مجلس 

                                المجلس على أي تعديل يطرأ عليها

.

.

.

.
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الشركة إستثمار  محافظ  وعمليات  اªستثمارية  السياسة  تنفيذ  على   اªشراف 
ضمن ا½طر العملية المستقرة لàستراتيجية والمخاطر

التوصيات وتقديم  الخاصة  اªستثمارية  والخطط  وا½هداف  السياسات   مراجعة 
بشأنها

المعنيين بصورة مباشرة وغير مباشرة الموظفين  الالزمة ªبالغ  الخطوات   إتخاذ 
با½نشطة اªستثمارية والتأكد من فهمهم له

التوزيع اªستراتيجي لÕصول على الفئات اªستثمارية الرئيسية

مراجعة أداء كل فئة من فئات ا½صول

المالية وا½سواق  الجغرافية  للمناطق  وفقًا  ا½صول  لتوزيع  حدود   وضع 
والقطاعات ذات العالقة وا½وراق المالية وكذلك العمالت

تعريف وتحديد ا½صول غير السائلة ووضع القيود على اªستثمار بها

الشركة اªستثمارية بشكل مستمر وتقديم أداء محافظ  اللجنة بمتابعة   تقوم 
 التقارير بشكل ربع سنوي

متابعة ومراقبة مخاطر اªستثمار بشكل دوري

 تتضمن مسؤوليات اللجنة إتخاذ القرارات المتعلقة باªستثمار وذلك ضمن تفويض
الصالحية الممنوح من قبل مجلس اªدارة

 المراجعة الشاملة على أساس سنوي لمدى كفاية السياسة العامة لàستثمار
ومتطلبات المخاطر،  في  العامة  التسامح  ونسبة  الشركة  أنشطة  ضوء   في 

العائد على المخاطر على المدى الطويل ووضع المالءة

أي أو  الخارجيين  ا½صول  مديري  على  والُمعدة  بالجهالة  النافية  تقارير   مراجعة 
جهة خارجية تقوم بتوفير خدمات متعلقة باªستثمار

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

 إجراء تقييم شامل لمقدمي خدمات اªستثمار وإدارة ا½صول وا½طراف الخارجية
على التي  الظروف  ثبات  من  للتأكد  سنوي  بشكل  باªستثمار  العالقة   ذات 
 أساسها تم تعيين تلك الجهة وعدم وجود أي تغيير جوهري قد يؤدي إلى إعادة

نظر الشركة بخصوص التعامل مع تلك الجهة

 التوصية بتعيين مديري إستثمار أو أصول أو مدير محفظة مرخص من قبل هيئة
خارج اªستثمارات  كانت  إذا  أخرى  تنظيمية  جهة  أو  هيئة  أي  أو  المالية   السوق 

المملكة

إدارة العالقة بين الشركة ومديري ا½صول المعينين رسميًا

البنك عن  الصادرة  اªستثمار  الئحة  مع  متوافقة  الشركة  إستثمارات  من   التأكد 
المركزي السعودي

الشركة بإستثمارات  يتعلق  فيما  العليا  واªدارة  التنفيذي  الرئيس  أداء   مراقبة 
والتوصية بهذا الشأن

 تقوم اللجنة بتقديم تقرير دوري ربع سنوي عن أعمالها لمجلس اªدارة وعن أداء
المحافظ اªستثمارية إلى مجلس اªدارة

 إعالم مجلس اªدارة في حالة وجود أو نشوء أي حالة من حاالت تعارض مصالح
نتيجة للقرارات التي تقوم اللجنة بإتخاذها

إعداد مراجعة وتقييم سنوي ½نشطة اللجنة و½عضائها

.

.

.

.

.

.

.

.
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:وصف مختصر �ختصاص لجنة الترشيحات والمكافآت

الترشيحات والمكافآت

واªدارة  اªدارة  مجلس  في  للعضوية  واضحة  ومعايير  سياسات   إقتراح 
التنفيذية العليا

وفقًا ولجانه  اªدارة  مجلس  لعضوية  بالترشيح  اªدارة  لمجلس   التوصية 
للمتطلبات النظامية والسياسات والمعايير المعتمدة

وا½عضاء  التنفيذيين  غير  وا½عضاء  التنفيذيين  لÕعضاء  وظيفي  وصف   وضع 
المستقلين وكبار التنفيذيين

لعضوية  المناسبة  المهارات  من  المطلوبة  لàحتياجات  السنوية   المراجعة 
لشغل المطلوبة  والمؤهالت  القدرات  وصف  وأعداد  ولجانه  اªدارة   مجلس 
العليا وعضوية المجلس ولجانه وتحديد الوقت الذي التنفيذية   وظائف اªدارة 
هيكل وتقييم  المجلس  لجان  أو  المجلس  ½عمال  العضو  يخصصه  أن   يلزم 
وإقتراح دورية  بصفة  فيها  الضعف  جوانب  وتحديد  ولجانه  المجلس   وتركيبة 

الخطوات الالزمة لمعالجتها

ا�سم

رائد عبدالملك آل قاسم 

أكرم عمر جاد 

عمر ناصر مخارش

طبيعة
العضوية

رئيس اللجنة
مستقل

عضو مستقل

عضو مستقل

عدد اªجتماعات (٢)

اªجتماع االول
٢٠٢٠/١١/١٩م

اªجتماع الثاني
٢٠٢٠/١٢/٣٠م

.

.

.

.

 تقييم ومراقبة إستقاللية أعضاء المجلس ولجانه والتأكد من عدم وجود تضارب 
ا½عضاء إستقاللية  من  سنوي  بشكل  التأكد  ذلك  في  بما  المصالح،   في 

المستقلين

ولجانه  اªدارة  مجلس  أعضاء  ومكافآت  لتعويضات  واضحة  سياسات   وضع 
العامة، الجمعية  من  ªعتمادها  اªدارة  لمجلس  ورفعها  العليا،  اªدارة   وأعضاء 
عنها، واªفصاح  با½داء،  ترتبط  معايير  إتباع  السياسة  تلك  في  يراعى  أن   على 

والتحقق من تنفيذها

تحقيق  في  فعاليتها  مدى  وتقييم  المكافآت،  لسياسة  الدورية   المراجعة 
ا½هداف المتوخاة منها

بها، المعمول  المكافآت  وسياسة  الممنوحة  المكافآت  بين  العالقة   توضيح 
وبيان أي إنحراف جوهري عن هذه السياسة

اªشراف على تقييم أداء أعضاء المجلس ولجانه بشكل دوري

التوصية فيما يخص تعيين وإعفاء أعضاء اªدارة العليا
 

كبار أو  اªدارة  مجلس  أعضاء  أحد  مركز  شغور  حال  في  الخاصة  اªجراءات   وضع 
التنفيذيين

 إقتراح سياسة وإجراءات التعاقب الوظيفي للرئيس التنفيذي وكبار أعضاء اªدارة 
العليا ومراقبة تطبيق خطط وإجراءات التعاقب الوظيفي لهم

مراجعة خطط التعويضات الخاصة بأعضاء اªدارة العليا

اªشراف على البرنامج التعريفي والتدريب الدوري ½عضاء مجلس اªدارة

 التوصية للمجلس حول المسائل المتعلقة بالترشيحات ومكافآت أعضاء مجلس 
اªدارة واللجان المنبثقة عنه وكبار التنفيذيين بالشركة وفقًا للسياسة المعتمدة

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.
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ا�دارة التنفيذية

عمر محمد العجالني

شركة  - التخطيط   رئيس 
سالمة

 مدير إدارة مبيعات االفراد  -
تكافل الراجحي

- ا½فراد  تأمينات   مدير 
ا½هلية للتأمين

مالذ  - العمليات   مدير 
للتأمين

الرئيس التنفيذي في شركة سالمة للتأمين التعاوني

الوظائف السابقة

 بكالوريوس هندسة كيميائية
 جامعة الملك عبد العزيز جده

٢٠٠٣م

المهني التأمين   دبلوم 
للدراسات البحرين   معهد 
البحرين  المصرفية والمالية - 

٢٠٠٩

المؤهالت

زال وما   ٢٠١٦/١٢/٠١ من  سالمة  شركة   - التنفيذي   الرئيس 
على رأس العمل

 الرئيس التنفيذي المكلف من ٢٠١٦/٥/١ إلى ٢٠١٦/١١/٣٠ -
شركة سالمة للتأمين التعاوني

إلى  ٢٠١٤/٥/١١ من  سالمة  شركة   - التخطيط   رئيس 
٢٠١٦/٤/٣٠

-  ٢٠١٤/٥/٥ إلى   ٢٠١٢/١٠/٦ من  ا½فراد  مبيعات  إدارة   مدير 
تكافل الراجحي

 مدير تأمينات ا½فراد من ٢٠١١/٨/١٣ إلى ٢٠١٢/١٠/٣ - ا½هلية
للتأمين

مالذ  -  ٢٠١١/٨/١ إلى   ٢٠١١/٣/١ من  الشركاء  عالقات   مدير 
للتأمين

مدير العمليات من ٢٠١٠/٢/١ إلى ٢٠١١/٢/٢٨ - مالذ للتأمين

مالذ  -  ٢٠١٠/١/٣١  -  ٢٠٠٧/٥/٢٦ المركبات  اكتتاب   مسؤول 
للتأمين

مسؤول مطالبات مركبات ٢٠٠٤ - ٢٠٠٧ - التعاونية للتأمين 

الخبرات
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عمار أحمد حمزة غراب

السيارات   - تأمين   مدير عام 
للتأمين سالمة   شركة 

التعاوني
 مدير ادارة تعويضات السيارات
للتأمين سالمة  شركة   في 

التعاوني

رئيس العمليات في شركة سالمة للتأمين التعاوني

الوظائف السابقة

أعمال إدارة   بكالوريوس 
العزيز عبد  الملك   بجامعة 

١٩٩٨

معهد من  تأمين   دبلوم 
 البحرين للدراسات المصرفية

والمالية عام ٢٠١١

المؤهالت

 مدير عام تأمين السيارات من عام ٢٠١٢ إلى ٢٠١٣ في شركة
سالمة للتأمين التعاوني

 مدير إدارة تعويضات السيارات من عام ٢٠٠٣ إلى عام ٢٠١١ في
شركة سالمة للتأمين التعاوني

الخبرات

محمد ناصر عبد العزيز الوهبي

بشركة ا½فراد  مبيعات  فرع   مدير 
الراجحي للتأمين التعاوني

السعودي البنك  فرع   مدير 
لàستثمار

البنك السعودي  خدمة عمالء في 
لàستثمار

المساندة الخدمات  قسم   رئيس 
بشئون المرضى

 مشرف مكتب التنويم بمستشفى 
دله

رئيس العناية بالعمالء في شركة سالمة للتأمين التعاوني

الوظائف السابقة

إدارة  بكالوريوس 
 أعمال من جامعة

الملك فيصل
ثانوية عامة

مبادئ  شهادة 
BIC اªستثمار

 شهادة أساسيات
IFCE التأمين

المؤهالت

 مدير فرع مبيعات ا½فراد بشركة الراجحي للتأمين التعاوني من
٢٠١٤ إلى ٢٠١٦

مدير فرع البنك السعودي لàستثمار من ٢٠١٦ إلى ٢٠١٠
إلى  ٢٠٠٤ من  لالستثمار  السعودي  البنك  في  عمالء   خدمة 

٢٠٠٦
 رئيس قسم الخدمات المساندة بشئون المرضى من ٢٠٠٢ إلى

٢٠٠٤
مشرف مكتب التنويم بمستشفى دلة من ٢٠٠١ إلى ٢٠٠٢
منسق برامج بوزارة الشؤون اªسالمية من ١٩٩٨ إلى ٢٠٠١

الخبرات
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 رائد عيسى كردي

 نائب رئيس الموارد البشرية في
شركة سالمة

البشرية الموارد  مدير   نائب 
شركة في  اªدارية    والشؤون 

سالمة
البشرية والشؤون الموارد   مدير 
شركة في  المساعد   اªدارية 

 سالمة
البشرية الموارد  أول   مشرف 
شركة في  اªدارية    والشؤون 

 سالمة
وشؤون  اªدارية  الشؤون   مدير 
مجموعة في   الموظفين 

 العيسى القابضة  أوتوستار
البشرية الموارد   أخصائي 
في اªدارية    والشؤون 

مجموعة بن الدن
إستثمار شركة  في   إداري 

فنادق ماوراء البحار

رئيس الموارد البشرية المكلف في شركة
سالمة للتأمين التعاوني

الوظائف السابقة

 منتسب في جامعة الملك
 عبدالعزيز قسم إدارة أعمال

  – الموارد البشرية
  دبلوم الموارد البشرية

 شهادة 

المؤهالت

نائب رئيس الموارد البشرية في شركة سالمة
٢٠١٨/٠٢/٠١ – ١٠/٠٤-٢٠٢٠ 

 نائب مدير الموارد البشرية والشؤون اªدارية   في شركة سالمة
٢٠١٦/٠١/٠١  – ٢٠١٨/٠١/٣٠

شركة في  المساعد  واªدارية  والشؤون  البشرية  الموارد   مدير 
سالمة ٢٠١٥/٠٢/٠١ – ٢٠١٥/١٢/٣٠

 مشرف أول الموارد البشرية والشؤون اªدارية  في شركة سالمة
٢٠١٤/٠٦/٠١ – ٢٠١٥/٠١/٣٠ 

في الموظفين  الموظفين  وشؤون  اªدارية  الشؤون   مدير 
مجموعة العيسى القابضة – أوتوستار

٢٠١٢/١١/١١ – ٢٠١٤/٠٥/٣٠. 

أخصائي الموارد البشرية والشؤون اªدارية  في مجموعة بن الدن
٢٠١١/٠١/٠١ – ٢٠١٢/١١/١٠

إداري في شركة إستثمار فنادق ماوراء البحار
٢٠٠٥/٠١/٠١ – ٢٠١٠/١٢/٣٠

الخبرات

التـقـريـر السنوي ٢٠٢٠

CIPD
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محمد عبد ا» أحمد باضريس

بدار الداخلية  المراجعة   مدير 
اªئتمان السعودي

شركة في  مراجعة   رئيس 
ايرنست ويونج

مراجع في ايرنست ويونج

مدير المراجعة الداخلية في شركة سالمة للتأمين التعاوني

الوظائف السابقة

من محاسبة   ماجستير 
سيتي اوكالهوما   جامعة 

أمريكا
من محاسبة   بكالوريوس 

جامعة الملك عبد العزيز
من مهنة  مزاولة   شهادة 

وزارة التجارة واªستثمار

المؤهالت

 مدير المراجعة الداخلية بدار اªئتمان السعودي من ٤-٢٠١٦ إلى
٢-٢٠١٨

إلى  ١١-٢٠١٠ من  ويونج  ايرنست  شركة  في  مراجعة   رئيس 
٣-٢٠١٦

مراجع في ايرنست ويونج من ٦-٢٠٠٥ إلى ٥-٢٠٠٦

الخبرات

خالد محمد باجنيد

ªدارة التنفيذي  الرئيس   نائب 
في والحفظ  المالية   العمليات 

شركة ا½ول كابيتال
لشركة المالي   المراقب 
والتنمية لàقتصاد   السعودية 

سيدكو
للشئون العام  المدير   مساعد 
إدارة لشركة  والمالية   اªدارية 

  وإنماء المشاريع العقارية
للشركة الحسابات   رئيس 

 السعودية لÕبحاث والنشر
اªستشارات لبيت  أول   مستشار 

 المالية

رئيس المالية  المكلف في شركة سالمة للتأمين التعاوني
 حتى تاريخ٢٠٢٠/٠٩/٣٠م

الوظائف السابقة

من محاسبة   بكالوريوس 
العزيز عبد  الملك   جامعة 

عام ١٩٩٣

هيئة من   شهادة         
السوق المالية عام ٢٠١١

المؤهالت

شركة في  والحفظ  المالية  العمليات  ªدارة  التنفيذي  الرئيس   نائب 
ا½ول كابيتال من عام ٢٠١٠ إلى ٢٠١٩

 المراقب المالي للشركة السعودية لàقتصاد والتنمية (سيدكو) من
 عام ٢٠٠٧ إلى عام ٢٠٠٨

إدارة وإنماء االدارية والمالية لشركة  العام للشؤون  المدير   مساعد 
 المشاريع العقارية من عام ٢٠٠١ إلى عام ٢٠٠٦

 رئيس الحسابات للشركة السعودية لÕبحاث والنشر
عام إلى   ١٩٩٤ عام  من  المالية  اªستشارات  لبيت  أول   مستشار 

١٩٩٩

الخبرات

التـقـريـر السنوي ٢٠٢٠
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حسن أحمد محمد شبيلي

 مدير إدارة اªلتزام والشؤون
 القانونية في شركة سالمة

للتأمين التعاوني
 مدير إدارة اªلتزام والشؤون

 القانونية في طوكيو مارين
للتأمين التعاوني

 مدير إدارة اªلتزام والشؤون
 القانونية في الشركة

 اªسالمية العربية للتأمين
اياك

 محامي متدرب بمكتب
 المحامي عبد اã ا½سمري

للمحاماة والتحكيم

مدير إدارة االلتزام والشؤون القانونية في شركة
سالمة للتأمين التعاوني  حتى ٢٠٢٠/٠٦/٢٣م

الوظائف السابقة

جامعة من  قانون   ماجستير 
 ويكاتو هاملتون نيوزلندا ٢٠٠٩
جامعة من  قانون   بكالوريوس 
عام بجدة  العزيز  عبد   الملك 

٢٠٠٤
من التأمين  أساسيات   شهادة 

المعهد المصرفي ٢٠١١
القانوني المستشار   دبلوم 
العربي المجلس  من   المعتمد 

 للتنمية اªدارية ٢٠١٥
من سابق  ترخيص  على   حاصل 
مهنة لمزاولة  العدل   وزارة 

 المحاماة

المؤهالت

 مدير إدارة اªلتزام والشؤون القانونية في شركة سالمة للتأمين
التعاوني من عام  ٢٠١٣  إلى عام٢٠٢٠

 مدير إدارة اªلتزام والشؤون القانونية في طوكيو مارين للتأمين
التعاوني من عام ٢٠١٢ إلى عام ٢٠١٣

اªسالمية الشركة  في  القانونية  والشؤون  اªلتزام  إدارة   مدير 
العربية للتأمين (اياك) من عام ٢٠١٠ إلى ٢٠١٢

للمحاماة ا½سمري   ãعبدا المحامي  بمكتب  متدرب   محامي 
والتحكيم من عام ٢٠٠٤ إلى ٢٠٠٧

الخبرات

شاكر فيصل مصطفى الخناني

 مدير إدارة المخاطر
 شركة سالمة للتأمين

التعاوني
 مدير اªلتزام والمخاطر 
 في شركة المستقلة

لوساطة التأمين

مدير المخاطر في شركة سالمة للتأمين التعاوني
 حتى ٢٠٢٠/٠٧/٣٠

الوظائف السابقة

المالية الخدمات  إدارة   ماجستير 
  جامعة سالفورد – بريطانيا مانشستر

٢٠١٨
إدارة كلية  من  تسويق   بكالوريوس 
 ا½عمال جامعة العلوم والتكنولوجيا

ذهبان جدة عام ٢٠١٣

المؤهالت

التعاوني من عام ٢٠١٤ إدارة المخاطر شركة سالمة للتأمين   مدير 
 إلى عام٢٠٢٠

من التأمين  لوساطة  المستقلة  شركة  في  والمخاطر  اªلتزام   مدير 
٢٠١١v إلى ٢٠١٤

الخبرات

التـقـريـر السنوي ٢٠٢٠
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عبد ا» فيصل البياري

 محــــلل فـــي قـــســـم ا½مــــــن
 السيبراني - جامعة الملك عبد

العزيز

 رئيس ا½من السيبراني - شركة
سالمة للتأمين التعاوني

رئيس ا½من السيبراني في شركة سالمة للتأمين التعاوني
حتى ٣١ /٢٠٢٠/١٢م

الوظائف السابقة

 بكالوريوس نظم معلومات
ا½عمال جامعة   إدارية- 

والتكنولوجيا

ا½من في  الماجستير   درجة 
جورج جامعة   -  السيبراني 

واشنطن

المؤهالت

 رئيس ا½من السيبراني - شركة سالمة للتأمين التعاوني من
عام ٢٠١٨ إلى عام٢٠٢٠

 محــــلل فـــي قـــســـم ا½مــــــن السيبراني - جامعة الملك عبد
العزيز

بكالوريوس نظم معلومات إدارية- جامعة ا½عمال والتكنولوجيا

درجة الماجستير في ا½من السيبراني - جامعة جورج واشنطن

الخبرات

التـقـريـر السنوي ٢٠٢٠
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الشركات داخل المملكة أو خارجها التي يكون عضو مجلس إدارة الشركة

عضواً في مجالس إدارتها الحالية والسابقة أو من مديريها

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

لم يكمل الدورةلؤي حمزة بصراوي

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

لشركة التنفيذي   الرئيس 
العمرة

 داخل
المملكة

 مساهمة
مقفلة

 داخل
المملكة

 مساهمة
مقفلة

لمؤسسة التنفيذي  العام   المدير 
٢٠٠٩/٧/١م تاريخ  من  للنقل   حافل 

إلى ٢٠١٢/١/٣٠م
لشركتي التنفيذي  العام   المدير 
تاريخ من  للنقل  والعربية   المدينة 

٢٠٠٧/٧/١م إلى ٢٠٠٩/٦/٣٠م
لشركة التنفيذي  العام   المدير 
٢٠٠٠/١/١م من  فخري   مجموعة 

إلى ٢٠٠٦/٦/٣٠م

لم يكمل الدورةحسين حسن علي بياري

لمجموعة اªدارة  مجلس   رئيس 
شركات الفردوس

ريسان لشركة  اªدارة  مجلس   عضو 
العربية

عضو مجلس اªدارة لشركة الرويس

 داخل
المملكة

 مساهمة
مقفلة

 داخل
المملكة

 مساهمة
مقفلة

اللطيف عبد  شركة  مشاريع   مدير 
 جميل لàستشارات العقارية المحدودة
إلى ١٩٩٣/٢/٢٥م  تاريخ   من 

 ١٩٩٦/١٠/٢٦م

الشريف بمجموعة  العام  المدير   نائب 
تاريخ من  والمقاوالت   للتجارة 

١٤١١/١١هـ إلى ١٤١٣/٨هـ

لم يكمل الدورةمريع سعد هباش

 داخلعضو هيئة التدريس
المملكة

 جهة
حكومية

 داخل
المملكة

 جهة
حكومية

الملك بجامعة  الطالب  شئون   عميد 
خالد

الطالب صندوق  إدارة  مجلس   رئيس 
في جامعة الملك خالد

لم يكمل الدورةأحمد علي الشتيفي

 داخلال توجدال توجدال توجد
المملكة

 مساهمة
عامة

 مدير المصرفية اªسالمية توافق لدى
عام من  الفرنسي  السعودي   البنك 

٢٠٠٢م إلى عام ٢٠٠٨م
لدى ا½مانة  اªدارية  الشؤون   مدير 
عام من  الفرنسي  السعودي   البنك 

٢٠٠٢ إلى عام ٢٠٠٨م
السالم  – العامة  العالقات   مدير 
عام إلى   ١٩٩٠ عام  من   للطيران 

١٩٩٢م

لم يكمل الدورة وائل سعد الراشد

 عضو مجلس إدارة لمجموعة
السريع

   
لشركة إدارة  مجلس   عضو 

الدريس - اليتكو

 داخل
المملكة

 مساهمة
عامة

 داخل
المملكة

 مساهمة
مقفلة

   عضو مجلس إدارة لمجموعة السريع
الدريس لشركة  إدارة  مجلس   عضو 

اليتكو
ا½حماض لشركة  إدارة  مجلس   عضو 

الحيوية السعودية
نائب الرئيس ªتحاد مصانع ا½سالك

الرئيس التنفيذي لشركة مضاف
ãعبدا لشركة  التنفيذي   الرئيس 

 العميد

أحمد طارق مراد
سالمة شركة  إدارة  مجلس   رئيس 

للتأمين التعاوني

لشركة اªدارة  مجلس  رئيس   نائب 
ا½سمدة المتحدة السعودية

مجموعة في  مراجعة  لجنة   عضو 
أنعام الدولية  القابضة

 داخل
المملكة

 مساهمة
مفتوحة

 مسؤولية
محدودة

 شركة نسما القابضة
 داخل السعودية

 شركة الخبير المالية داخل
 السعودية

 مصرف البحرين الشامل
خارج السعودية

 مسؤولية
محدودة

 نائب رئيس اªستثمار
 لشركة نسما

القابضة

 رئيس تطوير
 المنتجات والبحوث

لشركة الخبير المالية

 مدير أول لتمويل
 الشركات لمصرف

البحرين الشامل
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عمر ناصر مخارش
 نائب  رئيس مجلس إدارة

 شركة سالمة للتأمين
   

 المؤسس و الرئيس
 التنفيذي لمكتب مخارش

لàستشارات المالية و اªدارية

 داخل
المملكة

 مساهمة
مقفلة

 مؤسسة
فردية

 داخل

 المملكة

 مساهمة

 برأس مال

 خليجي

 المتحدة

 للتأمين

 التعاوني،

 البنك

 السعودي

 الهولندي

 مساهمة

مفتوحة

عضو  - اªدارة  مجلس  رئيس   نائب 
لجنة رئيس   - التنفيذية   اللجنة 
لجنة عضو   - والمكافآت   الترشيحات 
للتأمين المتحدة  للشركة   االستثمار 

التعاوني ٢٠١٧ - ٢٠٢٠

- الغربية  للمنطقة  اªقليمي   المدير 
السعودي لàستثمار  رسملة   لشركة 

٢٠٠٨ -٢٠١٠

المصرفية الخدمات  أول   مدير 
السعودي البنك   -  للشركات 

الهولندي ١٩٩٧ – ٢٠٠٨

لم يكمل الدورةمصطفى غازي خريبة

 شعاع كابيتال (اªمارات العربية
 المتحدة) نائب الرئيس التنفيذي ،

 رئيس قسم إدارات ا½صول و حلول
االستثمار

 مجموعة أبو ظبي المالية (اªمارات
 العربية المتحدة)،نائب الرئيس

التنفيذي ،رئيس قسم إدارات االصول

ADCM (LT) جزر الكايمان-مدير 

Spadille Ltd المملكة المتحدة 
مدير

North care ltd المملكة المتحدة     
مدير

AD POWER LTD جزر الكايمان مدير

Qannas investment ltd جزر 
الكايمان مدير

 
spe qannas b ltd جزر الكايمان 

مدير

palace real estate partners 
Gp جزر الكايمان مدير

Palace preferred partners GP جزر الكايمان 
مدير

SPE Qannas C جزر الكايمان مدير
integrated EE Holding (الجبل ا½سود) مدير

integrated Eastern European fundجزر 
الكايمان مدير

EE F&B Holding Ltd جزر الكايمان مدير 
   شركة الخليج للتمويل – نائب رئيس مجلس إدارة

 ريم للتمويل (االمارات العربية المتحدة) - عضو
مجلس إدارة

 الشركة اªسالمية العربية للتأمين سالمة عضو
مجلس اªدارة المنتدب

Goldilocks investment company limited 
سوق أبو ظبي المالي مدير

 المصرف الخليجي التجاري(البحرين)عضو مجلس 
 إدارة

بيت التمويل الخليجي(البحرين)عضو مجلس إدارة
 الخليج للتمويل شركة مساهمة

مقفلة(السعودية)عضو مجلس إدارة

Etihad Reit (ic) limited Abu Dhabi Global 
Market  مدير

ADCorp ltd (Abu Dhabi Global Market) 
مدير

Brainnox investment group  
 نائب رئيس العمليات

 مجلس االستثمار العالمي نائب
 رئيس العمليات

 المتكاملة كابيتال (االمارات العربية
المتحدة) عضو مجلس إدارة

 شعاع كابيتال (االمارات العربية
المتحدة) عضو مجلس إدارة

 الخليج المالحة القابضة (االمارات
العربية المتحدة)عضو مجلس إدارة

 شركة سالمة للتأمين التعاوني
عضو مجلس إدارة

مازن إبراهيم عبد السالم
سالمة شركة  إدارة  مجلس   عضو 

 للتأمين التعاوني
الهدهد شركة   - مؤسس   شريك 

 العربي لتقنية المعلومات

ومدير المساندة  الخدمات  قطاع   رئيس 
القانونية والشؤون  االلتزام   إدارة 
 لمستشفى الدكتور سمير محمد علي

عباس
للتشغيل الحديثة  بادر  شركة  عام   مدير 
والصيانة شركة مملوكة للمستشفى

 داخل
المملكة

 مساهمة
مفتوحة
 شركة ذات
 مسؤولية
محدودة

 مساهمة
مقفلة

 داخل
المملكة

 مساهمة
مقفلة

 مدير اªدارة االستراتيجية و التميز المؤسسي
 شركة المرجان القابضة نوفمبر ٢٠١٤-أكتوبر

٢٠١٦ 
باقدو مستشفى  المالية  العمليات   مدير 
والدكتور عرفان مارس ٢٠١٤ – أكتوبر   ٢٠١٤
سند لشركة  الغربية  المنطقة  إقليم   مدير 
مارس  –  ٢٠١٣ مارس  التعاوني   للتأمين 

٢٠١٤  
المخاطر، إدارة  مدير   – مختلفة  مناصب   عدة 
باªضافة الجودة  ضمان  مدير  التسويق،   مدير 
سالمة لشركة  اªدارة  مجلس  سر  أمين   إلى 
مارس  – أغسطس٢٠٠٦  التعاوني   للتأمين 

٢٠١٣ 
فبراير المتحدة  بندة  لشركة  قسم    مدير 

   ٢٠٠٤ – أغسطس ٢٠٠٦

 رائد آل قاسم
شركة إدارة  مجلس   عضو 

 سالمة للتأمين التعاوني
 داخل

 المملكة
 مساهمة
 مفتوحة

 داخل
المملكة

 المجموعة المهنية
 لوكالة التأمين

 شركة ذات
مسؤولية محدودة

 
 مؤسسة رائد

 عبدالملك يحي ال
 قاسم مؤسسة

فردية

 المدير العام-لشركة
 المجموعة المهنية لوكالة

التأمين

 المدير العام-لمؤسسة رائد
عبدالملك يحي آل قاسم

 ممنوح إمتياز شركة
التعاونية للتأمين

 أكرم عمر جاد
شركة إدارة  مجلس   عضو 

  سالمة للتأمين التعاوني
 داخل

المملكة
 مساهمة
 مفتوحة

 داخل
المملكة

 داخل
المملكة

 شركة والء للتأمين
 شركة مساهمة

مفتوحة

 شركة مداد الثقة
لوكالة التأمين

 شركة ذات
مسؤولية محدودة

للمنطقة اªقليمي   المدير 
الغربية لشركة والء للتأمين

مداد لشركة  العام   المدير 
الثقة لوكالة التأمين

خالد جبر الزايدي
سالمة شركة  إدارة  مجلس   عضو 

 للتأمين التعاوني
 داخل

المملكة
 مساهمة
 مفتوحة

 مساهمة
 مفتوحة

 رئيس قسم الحسابات ومدير مالي
 باªنابة - الشركة اªسالمية العربية

للتأمين ١٩٩٧ - ١٩٩٨
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تكوين مجلس اªدارة الحالي إعتباراً من تاريخ ٢٠١٩/٧/٢٥

تكوين مجلس ا�دارة وتصنيف أعضائه

١- ا�جراءات التي إتخذها مجلس ا�دارة �حاطة أعضائه علمًا
بمقترحات المساهمين وملحوظاتهم حيال الشركة وأدائها :

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

حسين حسن علي بياري - لم يكمل الدورة

مصطفى غازي خريبة - لم يكمل الدورة

لؤي حمزة بصراوي - لم يكمل الدورة

مريع سعد هباش - لم يكمل الدورة

أحمد علي الشتيفي - لم يكمل الدورة

وائل سعد الراشد - لم يكمل الدورة

 أحمد طارق مراد

مازن ابراهيم عبد السالم

رائد عبدالملك آل قاسم

أكرم عمر جاد

 خالد جبر الزايدي

عمر ناصر مخارش

غير تنفيذي

غير تنفيذي

مستقل

مستقل

مستقل

مستقل

مستقل

مستقل

مستقل

مستقل

مستقل

مستقل

بسببتصنيف العضوية اسم العضو العزل  طلب  إنتفى  وقد  اªدارة  مجلس  أعضاء  أحد  لعزل  المساهمين  كبار  أحد   طلب 

إستقالة العضو علمًا أنه يتم إشعار أعضاء المجلس من خالل إجتماعات المجلس

عدم بسبب  وذلك   ٢٠٢٠/٠٨/٢٦ بتاريخ  واحدة  جلسة  لمدة  الشركة  أسهم  تداول   تعليق 

 تمكن الشركة من نشر نتائجها المالية ا½ولية للفترة المنتهية في ٢٠٢٠/٠٦/٣٠م على

التأخر في الحصول على بالوقت المحدد بسبب  المالية السعودية (تداول)   موقع السوق 

الموافقات النظامية

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

الشركة اªسالمية العربية للتأمين (سالمة اªمارات) نسبة الملكية ١٢%  

.

.

أحمد طارق مراد
 عمر ناصر مخارش

 مازن إبراهيم عبدالسالم

نسبة الملكية - أعضاء مجلس ا�دارة

٠٫٠٠٠٤
٠٫٠٠٠٠٩٦

٠٫٠٠٤

:

:



ا�فصاح عن مكافآت أعضاء مجلس ا�دارة ولجانه

وا�دارة التنفيذية :

أعضاء لجنة المراجعة :
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مريع سعد الهباش

سالم علي القحطاني

عالء عبد ا» الهاشم

 ١,٥٠٠ 

 ١,٥٠٠ 

 ١,٥٠٠ 

٠

٠

٠ 

٤,٥٠٠

بدل حضور
جلسات

٠

٠

٠

٠

٠

٠

٠

المكافآت
الثابتة

لم يكمل الدورة

لم يكمل الدورة

لم يكمل الدورة

المكافآت
الثابتة أعضاء لجنة ا�ستثمار :

أحمد طارق مراد

خالد جبر الزايدي

أكرم عمر جاد

 المجموع

٠

٠

٠

٠

 أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت :
      رائد عبدالملك آل قاسم

أكرم عمر جاد

         عمر ناصر مخارش

 المجموع

٠

٠

٠

٠

أعضاء لجنة المخاطر :
مازن إبراهيم عبدالسالم

عمر ناصر مخارش

مصطفى غازي خريبة لم يكمل الدورة

المجموع

٠

٠

٠

٠

٠

٠

٠

٠

بدل حضور
جلسات

١,٥٠٠

١,٥٠٠

١,٥٠٠

٤,٥٠٠

٣,٠٠٠

٣,٠٠٠

٣,٠٠٠

 ٩,٠٠٠

 ٣,٠٠٠

 ٣,٠٠٠

 ١,٥٠٠

 ٧,٥٠٠

 ١,٥٠٠

 ١,٥٠٠

 ١,٥٠٠

 ٤,٥٠٠

أعضاء اللجنة التنفيذية :
أحمد طارق مراد

رائد عبدالملك آل قاسم

مازن إبراهيم عبدالسالم

المجموع

خالد جبر الزايدي

وليد محمد مرعي

رائد فهد الرصيص

المجموع
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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
ا½عضاء

المجموع

خطط
تحفيزية
قصيرة

ا�جل

خطط
تحفيزية
طويلة
ا�جل

ا�سهم
الممنوحة
يتم إدخال

القيمة

المجموع

مكافئة
نهاية

الخدمة

المجموع
الكلي

أعضاء المجلس غير التنفيذيين :

لؤي حمزة بصراوي لم يكمل الدورة

مريع سعد هباش لم يكمل الدورة

أحمد علي الشتيفي لم يكمل الدورة

وائل الراشد لم يكمل الدورة

 أحمد طارق مراد

مازن إبراهيم عبد السالم

عمر ناصر مخارش

أكرم عمر جاد

خالد جبر الزايدي

رائد عبدالملك آل قاسم

المجموع

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 ٣,٠٠٠

 -   

 ٣,٠٠٠

 -   

 ١٨,٠٠٠

 ١٨,٠٠٠

 ٩,٠٠٠

 ١٥,٠٠٠

 ٩,٠٠٠

 ١٥,٠٠٠

 ٩٠,٠٠٠

 -   

 ١,٥٠٠

 -   

 -   

 ٣,٠٠٠

 ٤,٥٠٠

 ٦,٠٠٠

 ٤,٥٠٠

 ١,٥٠٠

 ٤,٥٠٠

 ٢٥,٥٠٠

 - 

 - 

 - 

 - 

 ٢٠,٩٩٣

 ١٧,٦٧٧

 ٦,٦١٨.٩٤ 

 ١٣,٢٢٨.٤٤ 

 ١٠,٠٠٧.٦٣ 

 ١٦,٥٨٢.١٥ 

 ٨٥,١٠٧.١٦

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 ٣,٠٠٠

 ١,٥٠٠

 ٣,٠٠٠

 -   

 ٤١,٩٩٣

 ٤٠,١٧٧

 ٢١,٦١٨.٩٤ 

 ٣٢,٧٢٨.٤٤ 

 ٢٠,٥٠٧.٦٣ 

 ٣٦,٠٨٢.١٥ 

 ٢٠٠,٦٠٧.١٦ 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

نسبة
من

ا�رباح

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

المكافئات
الدورية

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 -   

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 - 

 ٣,٠٠٠

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 ٩,٠٠٠

 ١٢,٠٠٠

  مصطفى غازي خريبة لم يكمل الدورة

  حسين حسن علي بياري لم يكمل الدورة

المجموع

-

-

-

 - 

 - 

 -   

-

-

-

-

-

-

 - 

 - 

 -   

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 ٦,٠٠٠

 ٣,٠٠٠

 ٩,٠٠٠

 ١,٥٠٠

 - 

 ١,٥٠٠

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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عمر العجالني 

عمار غراب

محمد الوهبي

رائد كردي 

خالد باجنيد

المجموع

 ١,٠٢٠,٠٠٠.٠٠ 

 ٣٤٨,٠٠٠.٠٠ 

 ٣٢٤,٠٠٠.٠٠ 

 ٣٠٠,٠٠٠.٠٠ 

 ٣٧٢,٠٠٠.٠٠ 

 ٢,٣٦٤,٠٠٠.٠٠ 

 ٢٧٤,٢٠٠.٠٠ 

 ١٠٦,٢٠٠.٠٠ 

 ١٠٠,٢٠٠.٠٠ 

 ٩٤,٢٠٠.٠٠ 

 ١١٢,٢٠٠.٠٠ 

 ٦٨٧,٠٠٠.٠٠ 

 ١,٢٩٤,٢٠٠.٠٠ 

 ٤٥٤,٢٠٠.٠٠ 

 ٤٢٤,٢٠٠.٠٠ 

 ٣٩٤,٢٠٠.٠٠ 

 ٤٨٤,٢٠٠.٠٠ 

 ٣,٠٥١,٠٠٠.٠٠ 

 ٤٤٦,٦٧٩.٠٠ 

 ٧١٠,٤٢٣.٠٠ 

 ٧٢,٧٦٢.٠٠ 

 ١٣٤,٢٢٩.٠٠ 

 -   

 ١,٣٦٤,٠٩٣.٠٠ 

 -   

 -   

 -   

 -   

 -   

 -   

 ٤٤٦,٦٧٩.٠٠ 

 ٧١٠,٤٢٣.٠٠ 

 ٧٢,٧٦٢.٠٠ 

 ١٣٤,٢٢٩.٠٠ 

 -   

 ١,٣٦٤,٠٩٣.٠٠ 

بدالترواتبا�سم

المكافآت المتغيرةالمكافآت الثابتة

مكافآتالمجموعمزايا عينية
خطط تحفيزيةأرباح@دورية

قصيرة ا½جل
خطط تحفيزية
طويلة ا½جل

ا½سهم
 الممنوحة

مكافئةالمجموع
نهاية الخدمة

مجموع مكافئة
التنفيذيين عن

المجلس إن وجدت

المجموع
الكلي

مكافآت ا�دارة التنفيذية :
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سياسة المكافآت
تعد لجنة الترشيحات والمكافآت مسؤولة عن المكافآت على النحو التالي :

تصنيف العضوية اسم العضو

 ١- وضع سياسة واضحة للتعويضات والمكافآت والحوافز ½عضاء مجلس اªدارة

 والمديرين التنفيذيين بالشركة وتنظيم جهود كل عضو في مجلس اªدارة والمدير

ترتبط معايير  وإستخدام  للشركة،  اªستراتيجية  ا½هداف  تطبيق  في   التنفيذي 

وضعها التي  ا½هداف  مقابل  في  لهم  الشخصي  لÕداء  اللجنة  وتقييم   با½داء 

مجلس اªدارة

 ٢- وضع معايير لمكافآت أعضاء ورئيس مجلس اªدارة تمكن الشركة من الحصول

على أداء متميز بدون التأثير على إستقاللية ا½عضاء

 ٣- وضع معايير لمكافآت الرئيس التنفيذي ورؤساء ا½قسام والوحدات بالشركة

مساهمي بمصالح  المديرين  مصالح  لربط  ا½جل  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 واªتجاهات ا½ساسية 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 اªدارة وكبار التنفيذيين بالشركة وبالكيفية

.التي يتم بها اªفصاح عن تلك المكافآت بتقرير مجلس اªدارة السنوي

.

.

.

.

.

.

تم توزيع المكافآت بناء
 على سياسة المكافآت
 المعتمدة دون وجود أي

إنحراف جوهري
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المراجعة السنوية لفعالية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة

حيث ممكن،  وقت  بأسرع  المراجعة  لجنة  تكوين  على  إكتماله،  بعد  اªدارة  مجلس   حرص 

على الممانعة  عدم  على  للحصول  المركزي  البنك  مقام  بمخاطبة  المجلس   قام 

بتاريخ ٧/م.ب/٢٠٢٠  رقم  المرفق  الخطاب  حسب  المراجعة  للجنة   المرشحين 

للعام الخامس  اªدارة  مجلس  إجتماع  في  اللجنة  أعضاء  تعيين  وتم   ٢٠٢٠/١٠/١٨م. 

بتاريخ ت.م/٢٠٢٠/٢٣  رقم  قراره  المجلس  أصدر  أثره  وعلى   ، ٢٠٢٠م   المالي 

من اللجنة  إعتماد  تم  ثم  ومن  المراجعة،  لجنة  أعضاء  تعيين  بخصوص   ٢٠٢٠/١١/٣٠م 

الجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٠/١٢/٢٨م

أفضل عن  البحث  خالل  من  الرقابية  اªدارات  دور  على  والتأكيد  المجلس  لحرص   واستكماًال 

واªدارة المراجعة  ولجنة  والمكافآت  الترشيحات  لجنة  قامت  فقد  لشغل   الكفاءات 

المرشحين مع  الماضية  الفترة  خالل  الشخصية  المقابالت  من  العديد  بعمل   التنفيذية 

لشغل المناصب الشاغرة في اªدارات الرقابية

فعالية مراعاة  تمت  حيث   ، للشركة  التنظيمي  الهيكل  بتحديث  اªدارة  مجلس  قام   كما 

اªدارات كفاءة  لرفع  سعيًا  البعض  بعضها  عن  اªدارات  بعض  فصل  عبر  الرقابة   إجراءات 

الرقابية

 وقد أصدر مجلس اªدارة قراراً بالموافقة على الئحة الحوكمة الخاصة بالشركة حيث تمت

 إضافة باب كامل لوظائف الرقابة في الشركة وذلك ضمن الالئحة،  لضمان إبراز الدور المهم

 لàدارات الرقابية للشركة وتقييم السياسات واªجراءات المتعلقة بتطبيق أحكام ا½نظمة

.واللوائح ذات الصلة

.

.

.

.

المساهمات ا�جتماعية للشركة

الفصل تخصيص  تم  حيث   ،٢٠١٢ العام  منذ  المجتمعي  بدورها  إهتمامًا  الشركة   تولي 

 الحادي عشر من الئحتها التنفيذية المعتمدة للخدمات اªجتماعية وتسعى الشركة اليوم

 لتطوير خدماتها اªجتماعية لتواكب النقلة الهائلة التي تعيشها ويعيشها المجتمع على

تحسينات ستشمل  والتي  التنفيذية  الالئحة  تحديث  اÐن  يتم  حيث  المستويات،   كافة 

للمساهمات اªجتماعية التي تقدمها الشركة

 كما أن الشركة تعمل على إبراز دورها الفاعل في هذا المجال وال تؤلي جهداً في تقديم

.المبادرات و البرامج المجتمعية الهادفة
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 الجمعيات العامة للمساهمين المنعقدة خالل السنة المالية
:وأسماء أعضاء مجلس ا�دارة الحاضرين لهذه الجمعيات

 لؤي حمزة بصراوي

 أحمد الشتيفي

أحمد طارق مراد

 مازن عبد السالم

حسين بياري

حضر

حضر

 حضر

حضر

إعتذر عن الحضور

إجتماع الجمعية العامة بتاريخ  ٢٠٢٠/٠٦/١٦م

سجل الحضور

 أحمد طارق مراد

 مازن إبراهيم عبد السالم

 أكرم عمر جاد

رائد عبد الملك آل قاسم

حضر

حضر

 حضر

حضر

 أحمد طارق مراد

 عمر ناصر مخارش

 مازن إبراهيم عبدالسالم

 أكرم عمر جاد

 رائد عبدالملك آل قاسم

خالد جبر الزايدي

حضر

حضر

 حضر

 حضر

 حضر

حضر

 إجتماع الجمعية العامة بتاريخ  ٢٠٢٠/١٢/٢٨م

إجتماع الجمعية العامة بتاريخ  ٢٠٢٠/١٠/١٢م
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 وصف النشاطات الرئيسة للشركة

نشاط (١) تأمين المركبات

نشاط (٢) التأمين الطبي

نشاط (٣) تأمينات أخرى

ا�جمالي

٣١٣,٨٩٤,٥٨٧

٨٩,٣٦١,٧٨١

٢٤,٣٦٦,٩٧٢

٤٢٧,٦٢٣,٣٤٠

٪٧١,٦

٪٢٠,٩٠

٪٥,٧٠

٪١٠٠

النسبةإيرادات النشاطالنشاط



90

التـقـريـر السنوي ٢٠٢٠

خطط وقرارات الشركة المهمة

٢٠٢٠ العام  في  صعوبات   - التأمين  قطاع  في  الشركات  كبقية   - الشركة   واجهت 

المبيعات إنخفاض  إلى  أدى  الذي  كورونا   لجائحة  المصاحبة  اªقتصادية  ا½زمة   بسبب 

وأسهم بشكل مباشر في التأثير على نتائج الشركة

 ولعل أبرز القرارات والتغييرات الهيكلية والتوقعات المستقبلية للشركة

تخفيض المصروفات اªدارية والعمومية

إستحداث قنوات جديدة للمبيعات اªلكترونية

التركيز على مبيعات منتجات التأمين العام

 تقليص مبيعات الشركات للنشاطات ذات سجل الخسائر

المرتفع والتركيز على المبيعات ذات الربحية ا½فضل

.
:

.

.
.

.

.

.

.

قرارات الشركة المهمة

تعديل الهيكل اªداري للشركة

إستحداث إدارة الخدمات اªكتوارية

إستحداث إدارة الحوكمة

التغييرات الهيكلية للشركة

إلى الداخلية  الشركة  أنظمة  في  التحول   إستكمال 

 النظام الجديد

التوسع وزيادة حجم المبيعات اªلكترونية

رفع مبيعات التأمين على مركبات التمويل التأجيري

التنوع في محافظ الشركة عن طريق إستحداث  زيادة 

منتجات تأمينية جديدة ذات ربحية عالية

إرتفاع حصة الشركة من منتجات التأمين العام

تطوير برنامج تدريب الموظفين وإستقطاب الكفاءات

التوقعات المستقبلية �عمال الشركة

SAP.
.

.

.

.
.

.
.

.

البرنامج التعريفي
ورش عمل

ودورات أعضاء مجلس اªدارة

تطبيقــــــها وآليــــــات   الحــــوكمة 
بتاريــــــخ ٢٠٢٠/١١/٠٥م

في السيبراني  ا½من  عمل   ورشة 
المخاطر وإدارة  واªمتثال  الحوكمة 

٢٠٢٠/١٢/٢١م

بتاريخ تعريفي  ببرنامج  القيام   تم 
اªدارة مجلس  ½عضاء   ٢٠٢٠/١٢/١٦م 
 في الفرع الرئيسي لشركة سالمة للتأمين
تعريفية جولة  خالل  من  وذلك   التعاوني 
للشركة التنفيذي  الرئيس  من  كًال   برفقة 
 ورئيس الموارد البشرية وذلك للتعرف على

أقسام الشركة ومدراء اªدارة التنفيذية
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المخاطر  التي تواجهها الشركة

القابليةالوصـــف
للتطبيق

فئة
التعرض للمخاطرالخطورة

 مخاطر 
 تطوير

 المنتج
وتقييمه

هي وتقييمه  المنتج  تطوير   خطورة 
التي بالتغييرات  المتعلقة   الخطورة 
الموجودة المنتجات  أحد  على   طرأت 
المنتج وجعل  الزبائن،  إحتياجات   لتلبية 
بيئة وسط  للتسويق  قابلية   أكثر 
على التغييرات  هذه  تؤثر  قد   تنافسية. 
 تغطية المنتج ومتطلباته التي تتسبب

في إحداث الخطورة

 قابله
للتطبيق

الفئة هذه  من  للخطورة  تعرض   هناك 
تطوير في  مشتركة  سالمة  ½ن   نظًرا 
التسويق وأيضًا  جديدة  تأمين   منتجات 
ويتـــم حاليــًا.  الموجــودة   للمنــتجــــات 
المنتجات لجنة  خالل  من   تقيــيمــها 
تابعة داخلية  لجنة  وهي   التأمينية 

للجنة المخاطر

 مخاطر
 تسوية

المطالبات

 خطورة تسوية المطالبات هي الخطورة
لحاملي المطالبات  بسداد   المتعلقة 

الوثائق على أساس تغطية البوليصة

 قابله
للتطبيق

المطالبات إعداد  سالمة  شركة   تُعالج 
 التي سوف تكون مسؤولة عن التقييم
إدارة تعمل  سوف  ذلك،  ومع   والقبول. 
لحماية أول  دفاع  كخط   المطالبات 
متعلقة مخاطر  أي  من   الشركة 

بمطالبات العمالء

 مخاطر
التأمين

 خطورة التأمين هي الخطورة المتعلقة
بتقييم وقبول خطورة التأمين

 قابله
للتطبيق

سالمـــة شركـــة  تلتـــزم  ذلك،   ومـــع 
ِقبل من  الُمقدمـــة   بالتعليمـــات 
عمليات تجري  وسوف   المنظميــن، 
من المطلوبة  التأمين  إحتياجات   تقييم 
القبول إختبارات  عن  فضًال   العمالء، 
 لتحديد أي مخاطر الحقة محتملة. يمكن

أن يشمل التعرض للمخاطر ما يلي
تأمين لوثائق  سالمة  تقديم  عدم   -١ 

مناسبة
ِقبل من  ا½موال  غسل  محاوالت   -٢ 
أو المشبوهة  الخلفيات  ذوي   العمالء 

الجنائية

 مخاطر
التسعير

الناتجة الخطورة  هي  التسعير   خطورة 
من الشركة  تحاول  التي  العملية   عن 

خاللها تحديد سعر القسط المناسب

 قابله
للتطبيق

مخاطر توفير  الشركة  تضمن  ثم   ومن 
 تنافسية. يشمل التعرض للمخاطر في

هذه الفئة ما يلي
 ١- تقديم أسعار عالية بالمقارنة بأنواع

التأمين ا½خرى
أسعار عرض  على  التأمين  قدرة   -٢ 

مخفضة بسبب الكفاءة الداخلية

 مخاطر
السيولة

الخطورة هي  السيولة   خطورة 
تصفية على  القدرة  بعدم   المتعلقة 
التضحية دون  الكافية  بالسرعة   ا½صول 
خطورة تحدث  ا½صول.  قيمة  من   بجزٍء 
 السيولة على ا½رجح عند إمتالك أصول
مقابل ا½جل  وطويلة  الحد  عن   زائدة 

قدرات شركة التأمين

 قابله
للتطبيق

بالمقارنة عالية  نسبة  ذات  أصول   -١ 
بالعائدات

٢- تقادم الذمم المدينة
٣- تراكم الحسابات الدائنة والمطلوبات

٤- زيادة الديون المتعثرة
للحاالت تمويلية  خطة  وجود  عدم   -٥ 

الطارئة

 مخاطر
 حوكمة

الشركات

 خطورة حوكمة الشركات هي الخطورة
كيفية تُملي  التي  بالقواعد   المتعلقة 
بين والمسؤوليات  الحقوق   تشارك 
الشركة في  المختلفين   المساهمين 
ا½ساسيين واªداريين   والمدراء 

والمساهمين الماليين اÐخرين

 قابله
للتطبيق

 ١- أدوار غير واضحة لàدارة العليا وكبار
الموظفين

٢- مخالفة مدونة لقواعد السلوك
اللجـــان وإنشـــاء  تطبيـــق  عدم   -٣ 

المفروضة من البنك المركزي المالي
المفروضة اللوائح  تطبيق  عدم   -٤ 

والمنصوصة من الجهات المشرعة

 مخاطر
 تحويل

العمالت

الخطورة هي  العمالت  تحويل   خطورة 
نظًرا اªستثمار  قيمة  بتغيير   المتعلقة 
العمالت، صرف  أسعار  في   للتغيرات 
التصدير أنشطة  على  التأثير  ثم   ومن 
اªستثمارات عن  فضًال   واªستيراد، 

الدولية

١- محفظة إستثمارية محدودةمحدودة
٢- التقلبات اªقتصادية

٣- اªستقرار الدولي والمحلي
 ٤- الحـــفــــاظ عـــلى اªحتيـــاطـــات مـــن

العمالت المتقلبة

 مخاطر
 سعر

الفائدة

 خطورة سعر الفائدة هي الخطورة حيث
 تتغير قيمة اªستثمار بسبب التغير في

سعر الفائدة

١- محفظة إستثمارية محدودةمحدودة
٢- التقلبات اªقتصادية

٣- السوق وإستقرار البلد

التـقـريـر السنوي ٢٠٢٠
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 مخاطر
 إعادة

التأمين

الخطورة هي  التأمين  إعادة   خطورة 
إلى الخطورة  تحويل  بجزء   المتعلقة 

شركٍة أخرى

 قابلة
للتطبيق

غير التأمين  ُمعيدة  الشركة  تصبح   -١ 
مستقرة خالل فترة اªتفاقية

من جزًءا  ليس  اªختياري  التأمين   -٢ 
فائض اªتفاقية

التأمين اªختياري  ٣- إغفال إدخال إعادة 
إلى سوق إعادة التأمين

التأمين إعادة  وضع  يمكن  ال   -٤ 
اªختياري في السوق

٥- ضمان دفع ا½قساط
التأمين لمعيد  المشورة  فقدان   -٦ 

ضمن اªتفاقية
ال الذي  التأمين  ُمعيد  مع  التعامل   -٧ 
 يلتزم بلوائح البنك المركزي السعودي

"SAMA"

 مخاطر
البلد

المتعلقة الخطورة  هي  البلد   خطورة 
 بحدوث تغيرات في بيئة ا½عمال ªحدى
ربحية على  التأثير  ثم  ومن   البلدان، 

ا½عمال التي نُفذت بداخله

 قابلة
للتطبيق

عندما الكلي  االقتصاد  إدارة  سوء   -١ 
ومالية نقدية  سياسات  السلطات   تتبع 
 غير مناسبة، ما قد يؤدي إلى التضخم
 وإرتفاع أسعار الفائدة والركود وما إلى

ذلك
٢- التغيرات الدورية وعدم اªستقرار

٣- الحرب أو اªضطراب السياسي
 ٤- اªضطرابات العمالية التي قد تؤدي
عن التوقف  أو  التكاليف  ارتفاع   إلى 

العمل

 مخاطر
الُسمعة

الخطورة هي  الُسمعة   خطورة 
في السلبي  العام  بالرأي   المتعلقة 
 الشركة. هذا يؤثر على قدرة المؤسسة
 على تكوين عالقات أو تقديم خدمات أو
الخدمية العالقات  في   اªستمرار 
الشركة تعريض  ثم  ومن   الحالية، 
قاعدة في  تراجٍع  أو  المالية   للخسارة 
ورأس ا½رباح  على  تؤثر  التي   عمالءها 

المال

 قابلة
للتطبيق

١- فقدان سمعة المجموعة
التأمين لشركة  الضعيفة  السمعة   -٢ 

بأن الشركة لديها محفظة كبيرة
سواء المشبوهة  با½نشطة  الربط   -٣ 
أو الموظفين  أحد  بواسطة  ذلك   حدث 

العمالء أو مزود خدمة التأمين
الخدمة رداءة  حول  الزبائن  شكاوى   -٤ 

ونشر التعليقات السلبية في السوق

 المخاطر
التشغيلية

عن الناجمة  المالية  الخسارة   هي 
غير الداخلية  ا½نظمة  أو   العمليات 
ا½حداث من  أو  الفاشلة  أو   المناسبة 
 الخارجية. قد تنشأ الخطورة عن سياسات
شركة أو  العميل  وأنظمة   وإجراءات 
عن الخطورة  تنجم  قد  كما   التأمين. 

أنظمتنا الخارجية

 قابلة
للتطبيق

١- عدم وجود سياسات وإجراءات موثقة
٢- عدم الفصل بين الواجبات

٣- مصفوفات السلطات غير الواضحة
التوجه عن  وثيقة  وجود  عدم   -٤ 

اªستراتيجي
عديمة خارجية  بمصادر  اªستعانة   -٥ 

الكفاءة
 ٦- خطورة إستمرارية ا½عمال بسبب حريق

أو الفشل أو ا½نظمة
٧- اªحتيال الداخلي

ووساطة للمشروع  الضعيفة  اªدارة   -٨ 
التأمين وعمليات أنشطة المطالبات

٩- محاوالت غسل ا½موال

 مخاطر
 تقنية

المعلومات

 مخاطر تقنية المعلومات هي المخاطر
المستخدمة التقنية  بها  تتسبب   التي 
عملياتها لتشغيل  الشركة   بواسطة 
والتأمين المبيعات  مثل   ا½ساسية 

وإدارة المطالبات

 قابلة
للتطبيق

١- عدم وجود نسخ إحتياطي
من للتعافي  خطة  وجود  عدم   -٢ 

الكوارث والطوارئ
للشبكة ا½مني  المستوى   -٣ 

والفيروسات
٤- السلطات غير الواضحة

٥- اªختيار غير الصحيح للبرمجيات

 مخاطر
 الموارد
البشرية

دورة بسبب  تحدث  التي  المخاطر   هي 
وإدارة اªختيار  أثناء  البشرية   الموارد 

الموظفين والفصل

 قابلة
للتطبيق

١- الخبرة المحدودة
٢- السلوك غير ا½خالقي

المناصب وخاصة  الموظفين  تدوير   -٣ 
القيادية

٤- عدم التخطيط للخالفة
٥- تضخم تكلفة العمالة

٦- تضارب المصالح

التـقـريـر السنوي ٢٠٢٠
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 مخاطر
 عمليات

 غسل
 ا�موال
 وتمويل
ا�رهاب

الشركة على  تؤثر  التي  المخاطر   هي 
في إستغاللها  إساءة  من   وسمعتها 

عمليات غسل أموال أو تمويل اªرهاب

 قابلة
للتطبيق

مخاطر قانونية
شركة على  قانونية  قضايا  رفع   -١ 

التأمين
قبل من  القانونية  المساءلة   -٢ 
الجهات الرقابية - المسؤولية اªجرامية

٣- الغرامات المالية
مبادئ تطبيق  عدم  بسبب  وذلك   -٤ 

إعرف عميلك
في التأمين  شركة  فشل  وكذلك   -٥ 

تطبيق العناية الواجبة تجاه العميل

مخاطر السمعة
سلبية دعاية  حصول  إحتمالية   هي 
وأعمالها الشركة  عن  سيئة)   (سمعة 
سوف وهذا  ال  أم  صحيحة  كانت   سواء 
 يؤدي إلى خسارة ثقة شرائح كبيرة من

المتعاملين تجاه شركة التأمين

مخاطر التشغيل
والغير المباشرة  الخسارة   وهي 
إجراءات ضعف  عن  الناتجة   مباشرة 
مخاطر معظم  الداخلية.   الرقابة 
 التشغيل تتعلق بسياسة أعرف عميلك
والرقابة اªلتزام  برنامج  ضعف   أو 

الداخلية

مخاطر التركيزات
 وهي فشل الشركة في معرفة كافة
 تعامالت والبوليصيات الخاصة بالعمالء
مع فروع وقطاعات الشركة المختلفة

 المخاطر
ا�خرى

 قابلةالمخاطر ا½خرى التي لم تُرد أعاله
للتطبيق

مخاطر مثل  حدى،  على  حالة  كل   تُقيم 
 الطرف الثالث. المخاطر الوبائية

 مخاطر 
 أمن

 المعلومات

 المخاطر
السيبرانية

أو تلف  هي أي خطر يسبب حدوث خلل 
خروقات من  المنظمة  سمعة   في 

البيانات وأمن معلوماتها

 قابلة
للتطبيق

على ا½من  سياسة  فرض  يتم  ال   -١ 
جميع موظفي سالمة

والكشف للوقاية  خطة  وجود  عدم   -٢ 
 والتعافي من الهجمات السيبرانية في

الوقت المناسب
ا½من مصروفات  بين  التفاوت   -٣ 
ا½دوات استخدام  وكيفية   السيبراني 

والخدمات المناسبة والصحيحة
٤- كثرة هجمات الفدية وغيرها

غير وإستخدامات  لÕنظمة  دخول   -٥ 
مصرح بها
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أصول الشركة وخصومها

- مقارنة نتائج ا�عمال أو أصول وخصوم الشركة 
في شكل رسم بياني :

 نستعرض فيما يلي أهم المؤشرات المالية للشركة والتي تبدأ من ٢٠٢٠/١/١ حتى

:٢٠٢٠/١٢/٣١م ( إثنا عشر شهراً ) حسب ما نص عليه في النظام ا½ساسي للشركة

.بلغ صافي الربح للفترة ٣,٧ ألف ريال وبلغت أرباح السهم ٠,١٥ريال

.حققت الشركة إجمالي أقساط تأمين مكتتبة             ٤٢٧,٦٢٣ ألف ريال

.بلغ صافي المطالبات المتكبدة خالل الفترة ٢٨٠,٤٠١ألف ريال
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صافي المطالبات المتكبدة

صافي الربح - الخسارة

موجودات عمليات التأمين :

 -
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- 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

ا½رقام بآالف الرياالت

٤٢٧,٦٢٣

٣٥٩,٩٦٤

٢٨٠,٤٠١

٧٤,١٨٥

٩,٧٠٢

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

٥٧١,٣٥٣

٥٤٣,٠٩٨

٣٢٩,٩٦١

٢٩,٧٧٠

٣٠,٣٥٠

٢٠١٦م٢٠١٧م٢٠١٨م٢٠١٩م٢٠٢٠مالبيان

- مقارنة ا�صول والخصوم في شكل جدول :

النقد وما في حكمه

ذمم مدينة، صافي

موجودات أخرى

مجموع موجودات عمليات التأمين

ا½رقام بآالف الرياالت

٣٠٩,٢٣١

٤٠,٨٩٦

١٥٢,٦٤٧

٥٠٢,٧٧٤

٣٢٩,٥٧٢

٨٦,٢٠٧

١٠٨,٣٦٦

٥٢٤,١٤٥

٣٩٥,٥٣٩

١٥٥,٤٤٤

٩٦,٩٥٧

٦٤٧,٩٤٠

٤١٩,٨٤٨

١٢٨,٢٩٩

٥٤,٣٦١

٦٠٢,٥٠٨

٣٦٣,٢٦٥

٩٩,٦١٨

٤٥,٧٣٢

٥٠٨,٦١٥

موجودات المساهمين :

النقد وما في حكمه

موجودات أخرى

مجموع موجودات المساهمين

مجموع الموجودات

١٦٧,٢٠٧

٤١,٣٥٢

٢٠٨,٥٥٩

٧١١,٣٣٣

١٧٧,٠٦٢

٤١,٠١٤

٢١٨,٠١٢

٧٤٢,٢٢١

٢١١,٦٥٧

٢٧,٧٧٩

٢٣٩,٤٣٦

٨٨٧,٣٧٦

٢٣٢,٥٥٦

٤٠,١٦٥

٢٧٢,٧٢١

٨٧٥,٢٢٩

١٦٠,٨٩٩

٤٧,٩٧٦

٢٠٨,٨٧٥

٧١٧,٤٩٠

٢٠١٦م٢٠١٧م٢٠١٨م٢٠١٩م٢٠٢٠مالبيان
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تحليل جغرافي �جمالي إيرادات

الشركة وشركاتها التابعة :

التـقـريـر السنوي ٢٠٢٠

مطلوبات عمليات التأمين :

ا½رقام بآالف الرياالت- مقارنة ا�صول والخصوم في شكل جدول :

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

٦,٤٤٩

٤٣٣,١٢٧

٦٢,٨٦٨

٥٠٢,٤٤٤

٦,١٧١

٥٠٨,٦١٥

٢٠١٦م٢٠١٧م٢٠١٨م٢٠١٩م٢٠٢٠مالبيان

ذمم معيدي التأمين

إحتياطيات فنية

مطلوبات أخرى

مجموع مطلوبات عمليات التأمين

فائض من عمليات التأمين

مجموع مطلوبات وفائض التأمين

مطلوبات وحقوق المساهمين :

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

٨٧٥,٢٢٩

١٥,٦٩٩

١٩٣,١٧٦

٢٠٨,٨٧٥

٧١٧,٤٩٠

مطلوبات المساهمين

حقوق المساهمين

مجموع مطلوبات وحقوق المساهمين

إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين

أقساط التأمين المكتتبة

أقساط التأمين المكتتبة

٥٣,٥٦٠٣٣,١٨٢

٢٨,٦٠٤٣١٢,٢٧٦٤٢٧,٦٢٣

البيان

البيان

الوسطىالغربية

الشرقية

المنطقة

ا�جماليأخرى
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الفروقات الجوهرية في النتائج التشغيلية

ا�يرادات :

التكاليف والمصروفات :

ا½رقام بآالف الرياالت- قائمة نتائج عمليات التأمين  :

٤٢٧,٦٢٣

٦٧,٦٥٩-

٣٥٩,٩٦٤

١٢,٧٨٧

٣٧٢,٧٥١

٦,٩٦٦

٥,٦٨٠

٩,٨٨٤

٣,٢٢٠

٣٩٨,٥٠١

٥٠٣,٥٠٤

٦٥,٦٤٠-

٤٣٧,٨٦٤

٦٦,١٣٤

٥٠٣,٩٩٨

٥,٩٥٣

٢,٢١٦

٣,٢٣٣

١,٦٠١

٥١٧,٠٠١

 ١٥,٠٧- 

  ٣,٠٨ 

 ١٧,٧٩- 

 ٨٠,٦٧- 

 ٢٦,٠٤- 

 ١٧,٠٢  

 ١٥٦,٣٢ 

 ٢٠٥,٧٢ 

 ١٠١,١٢ 

٢٢,٩٢-

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

 نسبة التغيير٢٠١٩م٢٠٢٠مالبيان

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

٣٤٧,٢٨٨

٣٥,١٣٣-

٣١٢,١٥٤

٥٠١,٣٢٠

٣١,٨٤٨-

٤٦٩,٤٧٢

%٣٠,٧٣-

%١٠,٣١

 %٣٣,٥١-

إجمالي المطالبات المدفوعة

ناقصًا: حصة معيدي التأمين

صافي المطالبات المدفوعة

٣١,٧٥٢-

٢٨٠,٤٠١

١٢,٩٤٤-

٤٣,٧٥٦ 

٨١,١٥٦

٣٩٢,٣٦٩

٦,١٣٣

٥,٥١٩-

٦١٣

٣,٧٠٢

٣٧,٩٥٦-

٤٣١,٥١٦

٤,٥٨٣

٤٩,٣٧٦ 

٩٤,٧٨٩ 

٥٨٠,٢٦٤

٦٣,٢٦٣

٦٣,٢٦٣-

-

٦٠,١١٥-

%١٦,٣٥

% ٣٥,٠٢- 

% ٣٨٢,٤٤- 

 %١١,٣٨-

 %١٤,٣٨-

 %٣٢,٣٨-

 %٩٠,٣١-

 %٩١,٢٨-

 %١٠٠,٠٠ 

 %١٠٦,١٦-

 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

٦,١٣٣

٥,٩٩٧

١,٨١٤

٩,٧٠٢

٠,١٥ 
ريال سعودي

٦٣,٢٦٣-

١٠,٠٨٦

٩٣٨ -

٥٤,١١٥-

٢,٤٠-
ريال سعودي

%٩٠,٣١

%٤٠,٥٤- 

%٩٣,٣٩-

%٨٢,٠٧

% ١٠٠,١٥

حصة المساهمين من فائض عمليات التأمين

إيرادات ا�ستثمارات

مصروفات عمومية وإدارية

صافي الربح /الخسارة للسنة

الربح للسهم بالريال

ا½رقام بآالف الرياالت- قائمة عمليات المساهمين  :

نسبة التغير٢٠١٩م٢٠٢٠مالبيان
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وصف لسياسة الشركة في توزيع أرباح ا�سهم

تنص المادة (٤٤) من النظام ا½ساسي للشركة على ما يلي :

توزع أرباح المساهمين على الوجه التالي:

١- تجنب الزكاة وضريبة الدخل المقررة

 ٢- يجنب (٢٠٪) من ا½رباح الصافية لتكوين إحتياطي نظامي، ويجوز للجمعية العامة

العادية وقف هذا التجنيب متى بلغ اªحتياطي المذكور إجمالي رأس المال المدفوع

 ٣- للجمعية العامة العادية بناًء على إقتراح مجلس اªدارة أن تجنب نسبة مئوية من

أغراض معينة أو  لغرض  إضافي وتخصيصه  إحتياطي  لتكوين  الصافية  السنوية   ا½رباح 

تقررها الجمعية العامة

 ٤- يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة أولى للمساهمين ال تقل عن (٥٪) من رأس المال

المدفوع

حساب إلى  يحول  أو  ا½رباح  في  كحصة  المساهمين  على  ذلك  بعد  الباقي  يوزع   -٥ 

ا½رباح المبقاة

أرباح دورية تخصم من ا½رباح السنوية المحددة  ٦- يجوز بقرار من مجلس اªدارة توزيع 

الجهات من  والصادرة  لذلك  المنظمة  للقواعد  وفقًا  أعاله  الواردة   (٤) الفقرة   في 

.المختصة

.

.

.

.

تم. (كما  المال  رأس  خسائر  تطفيء  لم  الشركة  أن   حيث 
 إيضاحه في النتائج المالية أعاله)، فلن يتم توزيع أرباح عن
 هذه الفترة.  وستحرص الشركة مستقبًال عند تحقيق ا�رباح
 على توزيع أرباح على المساهمين من صافي أرباحها بعد
المختصة الجهات  وموافقة  الشرعية  الزكاة   خصم 
.والجمعية العامة بناء على توصية مجلس إدارة الشركة
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 لؤي حمزة بصراوي

 مريع سعد هباش

حسين حسن بياري

 أحمد علي الشتيفي

مازن إبراهيم عبد السالم

وائل سعد الراشد

أحمد طارق مراد

 خالد جبر الزايدي

رائد عبدالملك آل قاسم

 أكرم عمر جاد

عمر ناصر مخارش

مصطفى غازي خريبة

حضر

إستقالة

حضر

حضر

حضر

إستقالة

حضر

لم يكن عضوًا

لم يكن عضوًا

لم يكن عضوًا

لم يكن عضوًا

لم يكن عضوًا

 ا�جتماع االولإسم العضو
٢٠٢٠/٠٦/٢٠م

لم يكن عضوًا

إستقالة

لم يكن عضوًا

لم يكن عضوًا

حضر

إستقالة

حضر

لم يكن عضوًا

حضر

حضر

لم يكن عضوًا

لم يكن عضوًا

ا�جتماع الثاني
٢٠٢٠/٠٧/٠٢م 

لم يكن عضوًا

إستقالة

لم يكن عضوًا

لم يكن عضوًا

حضر

إستقالة

حضر

لم يكن عضوًا

حضر

حضر

لم يكن عضوًا

لم يكن عضوًا

ا�جتماع الثالث
٢٠٢٠/٠٨/٢٠م 

ا�جماليعدد ا�جتماعات

لم يكن عضوًا

إستقالة

لم يكن عضوًا

لم يكن عضوًا

حضر

إستقالة

حضر

حضر

حضر

حضر

حضر

حضر

ا�جتماع الرابع
٢٠٢٠/١٠/١٣م 

لم يكن عضوًا

إستقالة

لم يكن عضوًا

لم يكن عضوًا

حضر

إستقالة

حضر

حضر

حضر

حضر

حضر

حضر

ا�جتماع الخامس
٢٠٢٠/١١/٣٠م 

لم يكن عضوًا

إستقالة

لم يكن عضوًا

لم يكن عضوًا

حضر

إستقالة

حضر

حضر

حضر

حضر

حضر

إستقالة

 ا�جتماع السادس
٢٠٢٠/١٢/٣١م

١

٠

١

١

٦

٠

٦

٣

٥

٥

٣

٢

٦

إجتماعات مجلس ا�دارة



التـقـريـر السنوي ٢٠٢٠

110

(١)

(٢)

(٣)

(٤)

(٥)

(٦)

(٧)

(٨)

(٩)

(١٠)

(١١)

(١٢)

٢٠٢٠/٠١/٠٩

٢٠٢٠/٠٢/١٧

٢٠٢٠/٠٤/٠١

٢٠٢٠/٠٤/١٤

٢٠٢٠/٠٤/٢٣

٢٠٢٠/٠٤/٣٠

٢٠٢٠/٠٥/٠٧

٢٠٢٠/٠٥/٢١

٢٠٢٠/٠٦/٠٤

٢٠٢٠/٠٦/١٠

٢٠٢٠/٠٦/١١

٢٠٢٠/٠٦/١٥

 عدد طلبات الشركة
لسجل المساهمين

تاريخ الطلب

 إجراءات الشركة

إجراءات الشركة

أخرى

إجراءات الشركة

أخرى

أخرى

أخرى

أخرى

 الجمعية العامة

أخرى

أخرى

الجمعية العامة

أسباب الطلب

(١٣)

(١٤)

(١٥)

(١٦)

(١٧)

(١٨)

(١٩)

(٢٠)

(٢١)

(٢٢)

(٢٣)

(٢٤)

(٢٥)

(٢٦)

(٢٧)

(٢٨)

(٢٩)

٢٠٢٠/٠٦/١٦

٢٠٢٠/٠٦/١٧

٢٠٢٠/٠٧/٠٨

٢٠٢٠/٠٧/٢٢

٢٠٢٠/٠٧/٢٩

٢٠٢٠/٠٩/٠٨

٢٠٢٠/٠٨/١٣

٢٠٢٠/٠٨/٢٠

٢٠٢٠/٠٨/٢٧

٢٠٢٠/٠٨/٣١

٢٠٢٠/٠٩/١٩

٢٠٢٠/٠٩/٣٠

٢٠٢٠/١٠/٠٦

٢٠٢٠/١٠/١١

٢٠٢٠/١٠/١٢

٢٠٢٠/١٢/٢٠

٢٠٢٠/١٢/٢٨

 الجمعية العامة

أخرى

أخرى

أخرى

أخرى

أخرى

أخرى

أخرى

أخرى

أخرى

أخرى

أخرى

أخرى

أخرى

 الجمعية العامة

أخرى

 الجمعية العامة

عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين
وتواريخ تلك الطلبات وأسبابها :
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العقود وا�عمال المتعلقة با�طراف ذو العالقة

 البنك المركزي

 البنك المركزي

 البنك المركزي

البنك المركزي

 

 وزارة  الموارد البشرية

 هيئة سوق المال

 البنك المركزي

سبب الغرامةالجهة

 ٢٠,٠٠٠ 

٥,٠٠٠

 ٣٠,٠٠٠ 

   

٣٦٠,٠٠٠

٨٠,٠٠٠

٢٠,٠٠٠

     

١٦,٣١٤.٣٨ 

   

٥٣١,٣١٤.٣٨ 

 المبلغ

عدم الحصول على عدم ممانعة على القوائم
ا�ولية للربع الثاني لعام ٢٠١٩ والسنوية
لعام ٢٠١٩ خالل المدة المحددة ومخالفات

أخرى تخص الرقابة على التأمين

عدم إلتزام المنشأة با�جراءات ا�حترازية
 والتدابير الوقائية المعلنة

غرامة التأخر في ا�عالن عن 

القوائم المالية للربع الثاني ٢٠٢٠

غرامة التأخر في دفع رسوم ا�شراف عن

الربع الرابع ٢٠٢٠

ا�ولية للربع الثاني لعام ٢٠٢٠  ,والثالث

لعام ٢٠٢٠  خالل المدة المحددة

ومخالفات أخرى تخص الرقابة على التأمين

 غرامة تأخير سداد مطالبة سيارات

 

عدم الحصول على عدم ممانعة على القوائم

 

 فصل موظفين بأثر جائحة كورونا

سيتم اªلتزام باªجراءات
 اªحترازية والتدابير  الوقائية

 سيتم تسديد في الوقت المحدد

سيتم اªلتزام بالحصول على عدم
الممانعة للقوائم المالية

في الوقت المحدد

سبل عالجها

بيان بقيمة المدفوعات النظامية المسددة والمستحقة

 بيان بقيمة غرامات الشركة

٠

١,٥٥٣

٢,٩٠٢

٢,٢٩٢

٩١٧

١,٠٦٠

٣٧٨

٦,٠٠٠

١٢٤

٠

٤٤٥

٢٥٢

٠

٠

 الزكاة

الضريبة

المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية

تكاليف إشراف ساما

تكاليف إشراف مجلس الضمان الصحي

السوق المالية ( تداول ) رسوم الخدمات

المستحق حتى نهاية الفترةالمسددالبيان
المالية السنوية ولم يسدد

٢٠٢٠م

وصف موجز لها

إلزامية

إلزامية

إلزامية

إلزامية

إلزامية

إلزامية

بيان ا½سباب

مكتب العمل  ومصروفات حكومية أخرى
تكاليف تأشيرات وجوازات ورسوم

سداد اشتراكات

سداد للرسوم

سداد للرسوم

سداد للرسوم

ضرائب على تحويالت
معيدي التأمين

مخصص للعام
٢٠٢٠ م

  اليوجد أطراف ذو عالقة خالل ٢٠٢٠

 سيتم اªلتزام بالحصول على عدم
 الممانعة للقوائم المالية في

الوقت المحدد

 سيتم اªلتزام با½نظمة و اللوائح

 سيتم اªلتزام باªعالن في الوقت
 المحدد

 سيتم دفع الرسوم في الوقت
     المحدد

توضح الشركة أن إجمالي الغرامات لعام ٢٠١٩ كان  ٣,٥٦١.٣٧

ا½رقام بآالف الرياالت
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رأي مراجع الحسابات  :

 يوجد لدى الشركة رصيد ١٥,١ مليون ضمن الذمم المدينة ا�خرى كما
بآلية متعلقة  فروقات  يمثل  الرصيد  وهذا   ٢٠٢٠ ديسمبر   ٣١  في 
وجود وعدم  تلقائيًا  وتسويتها  المعلقة  للمبالغ  النظام   معالجة 
بسبب تعقبها  أو  تحديدها  وصعوبة  المعامالت  لهذه   تفاصيل 
للنظام المعلوماتي  التحول  تنفيذ  في  المتعلقة   الصعوبات 

 المحاسبي الجديد

 وقد قامت ا�دارة التنفيذية بتصعيد ا�مر إلى إدارة شركة            لمتابعة
الربع نهاية  أقصى  بحد  المعلقة  والمبالغ  الفروقات  هذه   وإنهاء 

الثاني من العام الحالي

.

.

SAP

SAP

الخاتمة :

ما على  الكرام  الشركة  لعمالء  وتقديره  شكره  عن  اªدارة  مجلس   ويعبر 
لجميع وإمتنانه  شكره  خالص  يقدم  أن  يسره  كما  غالية،  ثقة  من   يولونه 
 المساهمين الذين أصبح ½سهمهم دور كبير في تأكيد ريادة الشركة لسوق
 التأمين السعودي. كذلك يتقدم المجلس لمقام البنك المركزي السعودي،
 ولمقام هيئة  السوق المالية السعودية، ولمقام مجلس الضمان الصحي،
 ولمقام وزارة التجارة، بجزيل الشكر وعظيم اªمتنان على دعمهم المستمر
المجلس يسجل  كما  المملكة.  في  التأمين  قطاع  تطوير  شأنه  من  ما   لكل 
التي المخلصة  جهودهم  على  فيها  والعاملين  الشركة  ªدارة  أيضًا   تقديره 

.بذلوها خالل العام

التـقـريـر السنوي ٢٠٢٠

كلمة شكر



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

@salamacic
www.salama.com.sa
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