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 رسالة من مجلس اإلدارة  

 إلى السادة املساهمين

 على من ال نبي بعده  والصالة والسالمالحمد هلل وحده، 

 املحترمين    مساهمي شركة سالمة للتأمين التعاوني   /السادة

 ،،وبركاته،السالم عليكم ورحمة هللا 

 

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

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

ً
 للوائح واألنظمة.ومرفقا

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

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

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

 

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

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

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

 

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

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

 

 وهللا ولي التوفيق ،،،
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 م2019تقرير مجلس اإلدارة لعام 

 :
ً
 نبذة عن أحوال سوق التأمين السعودي أوال

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

 بالعام السابقتراجعت األرباح كما  ،2018
ً
 . التشغيلية ملجمل السوق مقارنة

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

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

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

 نبذة عن الشركة:   ( أ

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

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

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

 نشاط الشركة:  ( ب

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

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

ً
وتمارس الشركة جميع أنشطتها وفقا

 التعاوني املطبقة في اململكة العربية السعودية. 

 
ً
 : أهم تطورات الشركة: ثانيا

 : م2019االنجازات التي تحققت لشركة سالمة خالل العام 

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

 .مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهابإنشاء قسم خاص إلدارة  •

 كأولى الشركات في قطاع التأمين.  SAPنامج مشروع بر إنجاز  •

 لكترونية. مشروع املبيعات والخدمات اإل إطالق •

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

 .إدارة املشاريع تحت مظلة قطاع تقنية املعلوماتإنشاء  •

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

 الكوادر البشرية والتدريب:  ( أ

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

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

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

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

ً
مزاولة   شهادةموظفا

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

 على مستوى الشركة. 

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

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

 التي تضعها الشركة.

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

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

 اآلن.مرشحين عبر هذا البرنامج إلى  6 بتعيينالشركة 

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

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

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

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

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

 التسويق واملبيعات:  ( ب

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

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

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

 بالشركة
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 مبيعات الفروع: )الشركات(  •

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

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

 مبيعات نقاط البيع: )األفراد واملجموعات الصغيرة(  •

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

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

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

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

 املبيعات اإللكترونية:  •

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

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

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

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

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

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

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

 تقدمها شركة سالمة للتأمين

 :التأمين العام ( ج

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

 ( منتجا.26)

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

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

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

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

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

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

 احكام املنتج.

 : االكتتاب ( د

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

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

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

 .املحفظة اكتتابقبل الشروع في  وتحديد التغطية املناسبة

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

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

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

 . الحاجة لذلك

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

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

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

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

رافية والحد من ارتفاع معدل الخسائر لبعض العمالء.   االحت

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

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

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

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

 االكتتاب واالستجابة الفورية ملتطلبات السوق املحلي.

S.NO: REINSURERS RATING 

1 Swiss Re, Zurich. AA- 

2 Hannover Re, Bahrain A 

3 Saudi Re, Riyadh. A3 

4 SCOR, Paris AA- 

5 Aspen Re, UK A 

6 Trust Re, Bahrain A- 

7 XL Catlin, London  A 

8 Sirius, Sweden  A 

9 Echo Re, Switzerland  A- 

10 Partner Re, Paris  A- 

11 GIC, Dubai  A- 

12 Singapore Re, Singapore   A- 

13 Odyssey Re, Paris    A 

14 IGI A- 

15 AXA, France  AA- 

16 Korean Re, Dubai  A- 

 

 املراجعة الداخلية:  ( و

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 إدارة الشئون القانونية:  ( ح

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

أيضا التشغيلية في الشركة حسب تصنيف "بازل"، وتعريف جميع مؤشرات املخاطر املتعلقة بها وذلك لضبط وتفعيل الرقابة الداخلية بأسلوب فعال. 



 م2019تقرير مجلس إدارة شركة سالمة للتأمين التعاوني عن السنة املالية املنتهية في ديسمبر  9

 

من مجلس االدارة واالدارة العليا وذلك للحفاظ على حقوق املساهمين، مع  Risk Appetite Statementsاملخاطر  تحمل علىتم اعتماد قدرة الشركة 

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

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

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

راقبة الصحيحة.   الصدد من خالل التوعية املستمرة وامل

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

 االستثمارات:  ( ي

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

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

 لشركة سالمة للتأمين التعاوني داخل اململكة آو خارجها. 

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

 مليون ريال. 16.8 أجنبية بمبلغ

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

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

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

 سعودي. 

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

 
ً
 أحكام الئحة حوكمة الشركات: : ثالثا

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

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

 
 
 

  االسم  الوظائف الحالية الوظائف السابقة املؤهالت الخبرات

رئيس مجلس اإلدارة شركة سالمة للتأمين التعاوني من  -

 وما يزال على قيد العمل.  2013عام 

رئيس مجلس اإلدارة لشركة ريسان العربية للتطوير من  -

 وما يزال على قيد العمل.  2011عام 

  2007رئيس مجلس اإلدارة لشركة األول كابيتال من عام  -

 وما يزال على قيد العمل. 

رئيس مجلس اإلدارة لشركة كلية جدة العاملية من عام  -

 وما يزال على قيد العمل.  2011

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

 يزال على قيد العمل. 

  م2009عضو مجلس اإلدارة لشركة تبريد املناطق من عام  -

 م. 2015عام إلى 

رئيس مجلس اإلدارة لشركة األحماض الحيوية السعودية  -

 م.2010عام إلى  م2009من عام 

دكتوراه في إدارة األعمال )استثمار وتمويل(  -

 م. 1990يكا عام أمر -جامعة والية مشغن –

جامعة امللك  –ماجستير في إدارة األعمال  -

 م. 1984فهد للبترول واملعادن 

جامعة  –بكالوريوس في هندسة مدنية  -

 م. 1982امللك فهد للبترول واملعادن عام 

عضو مجلس إدارة شركة تبريد  -

 املناطق. 

رئيس مجلس إدارة شركة  -

 األحماض الحيوية السعودية. 

رئيس مجلس إدارة شركة ريسان  -

 العربية للتطوير 

رئيس مجلس إدارة شركة األول   -

 كابيتال 

رئيس مجلس إدارة شركة كلية  -

 جدة العاملية. 

رئيس مجلس إدارة شركة تأجير  -

 اآلالت وتجارة العقار والسيارات 

 1 مالئكة يلمجصالح 

مدير مشاريع شركة عبد اللطيف جميل لالستشارات  -

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

رئيس مجلس اإلدارة ملجموعة شركات الفردوس من عام  -

 وما يزال على قيد العمل.  1996

عضو مجلس اإلدارة لشركة سالمة للتأمين التعاوني من  -

 وما يزال على قيد العمل.  2010عام 

  2011عضو مجلس اإلدارة لشركة ريسان العربية من عام  -

 وما يزال على قيد العمل. 

وما  2009عضو مجلس اإلدارة لشركة الرويس من عام  -

 يزال على قيد العمل. 

 –بكالوريوس هندسة تخطيط مدني  -

جامعة امللك فهد للبترول -تصاميم البيئة 

 م. 1985واملعادن عام 

مدير مشاريع شركة عبد اللطيف  -

جميل لالستشارات العقارية 

إلى  م25/2/1993املحدودة من 

 م. 26/10/1996

رئيس مجلس اإلدارة ملجموعة  -

 شركات الفردوس. 

عضو مجلس اإلدارة لشركة  -

 عربية. ريسان ال

عضو مجلس اإلدارة لشركة  -

 الرويس.

 2 حسين حسن علي بياري 

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

 على قيد العمل. 

عضو مجلس اإلدارة لشركة تأجير اآلالت وتجارة العقار 

 م وحتى اآلن. 2010والسيارات من عام 

عضو مجلس اإلدارة لشركة سالمة للتأمين التعاوني من 

 م وحتى اآلن. 2010

جامعة امللك فهد  –ماجستير إدارة أعمال 

 م. 2004للبترول واملعادن عام 

فيك كلية وارنر باس-بكالوريوس إدارة أعمال 

 م. 1981عام 

عضو مجلس اإلدارة لشركة تأجير 

اآلالت وتجارة العقار والسيارات من 

 م وحتى اآلن. 2010عام 

عضو مجلس اإلدارة لشركة سالمة 

م وحتى 2010للتأمين التعاوني من 

 اآلن.

مدير عام شركة عبد هللا السويكت 

م وما يزال على قيد 1998من عام 

 العمل. 

 

 3 السويكت.راشد عبد هللا 

مؤسسة حافل للنقل من تاريخ  –املدير العام التنفيذي 

 م. 30/1/2012إلى  م1/7/2099

شركتي املدينة والعربية للنقل من  –املدير العام التنفيذي 

 م. 2009/ 30/6إلى  1/7/2007تاريخ 

شركة مجموعة فخري من تاريخ  –املدير العام التنفيذي 

 م. 30/6/2006تاريخ إلى  1/1/2000

 عبد العزيزجامعة امللك  –بكالوريوس أداب 

 م. 1987 1986عام 

مؤسسة  –املدير العام التنفيذي 

 م1/7/2099حافل للنقل من تاريخ 

 م. 30/1/2012إلى 

شركتي  –املدير العام التنفيذي 

املدينة والعربية للنقل من تاريخ 

 م. 30/6/2009إلى  1/7/2007

شركة  –تنفيذي املدير العام ال

 1/1/2000مجموعة فخري من تاريخ 

 م. 30/6/2006تاريخ إلى 

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

 وما يزال على قيد العمل.

رئيس مجلس اإلدارة شركة سيما كان لالستثمار من عام 

 على قيد العمل.م وما يزال 2004

م 2005شركة فنن لالستثمار من عام  –رئيس مجلس اإلدارة 

 وما يزال على قيد العمل.

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

 يزال على قيد العمل.

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

 يزال على قيد العمل.

اإلدارة شركة سالمة للتأمين التعاوني من عام عضو مجلس 

 م وما يزال على قيد العمل.2015

 م.1984أمريكا  –بكالوريوس إدارة أعمال 

رئيس مجلس اإلدارة مدارس دبي 

م وما يزال على 1988الوطنية من عام 

 قيد العمل.

 

رئيس مجلس اإلدارة شركة سيما كان 

م وما يزال 2004لالستثمار من عام 

 قيد العمل.على 

 

شركة فنن  –رئيس مجلس اإلدارة 

م وما يزال 2005لالستثمار من عام 

 على قيد العمل.

 

شركة إينو  –رئيس مجلس اإلدارة 

م وما يزال على 2004كات من عام 

 قيد العمل.

بنك في س ي  –عضو مجلس اإلدارة 

م وما يزال على 2005لالستثمار من 

 قيد العمل.

 

المة عضو مجلس اإلدارة شركة س

م وما 2015للتأمين التعاوني من عام 

 يزال على قيد العمل.

 

 

مداريس دبي  –رئيس مجلس اإلدارة 

 الوطنية.

شركة سيما   –رئيس مجلس اإلدارة 

 كان لالستثمار

شركة فنن  –رئيس مجلس اإلدارة 

 لالستثمار

شركة إينو  –رئيس مجلس اإلدارة 

 كات.

بنك في س ي  –عضو مجلس اإلدارة 

 رلالستثما

 5 مروان أحمد الغرير

وكيل كلية العلوم اإلدارية واملالية للشؤون األكاديمية بجامعة 

 م.9/2013إلى  م11/2012امللك خالد من 

محاضر جزئي بكلية إدارة األعمال بجامعة درم باململكة 

 م.6/2010إلى  10/2007املتحدة من 

املحدودة شركة فاروكي وشركاه  –مساعد مراجع )جزئي( 

إلى  م6/2005اململكة املتحدة من -محاسبون قانونيون ليدز

 م.9/2006

جامعة درم عام  –دكتوراه محاسبة وتمويل 

 م 2010

جامعة برمنجهام  –ماجستير محاسبة وتمويل 

 م.2006عام 

 –جامعة امللك خالد  –بكالوريوس محاسبة 

 م.2003السعودية عام 

واملالية  وكيل كلية العلوم اإلدارية 

للشؤون األكاديمية بجامعة امللك 

 م.9/2013إلى  م11/2012خالد من 

محاضر جزئي بكلية إدارة األعمال 

بجامعة درم باململكة املتحدة من 

 م.6/2010إلى  10/2007

شركة   –مساعد مراجع )جزئي( 

فاروكي وشركاه املحدودة محاسبون 

اململكة املتحدة من -قانونيون ليدز

 م. 9/2006إلى  م6/2005

عميد شئون الطالب بجامعة امللك 

وما يزال قيد   9/2013خالد من 

 العمل.

رئيس مجلس إدارة صندوق الطالب في 

 2013جامعة امللك خالد من عام 

 حتى تاريخه.

 

 6 مريع سعد هباش

 عضو مجلس اإلدارة لشركة سالمة للتأمين التعاوني.

أمين سر الهيئة  –اإلسالمية مساعد املدير العام للمصرفية 

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

البنك السعودي الفرنس ي -مدير املصرفية اإلسالمية توافق 

 ترقية -م. 2013م حتى 2008من عام 

األمانة بالبنك السعودي الفرنس ي  –مدير الشؤون اإلدارية 

 ترقية. –م. 2008حتى  2002من 

جامعة امللك سعود  –إدارية بكالوريوس علوم 

 م.1986/1987عام  –

- مدير املصرفية اإلسالمية توافق 

البنك السعودي الفرنس ي من عام 

 ترقية -م. 2013م حتى 2008

األمانة  –مدير الشؤون اإلدارية 

 2002بالبنك السعودي الفرنس ي من 

 ترقية. –م. 2008حتى 

مساعد املدير العام للمصرفية 

ر الهيئة في البنك أمين س –اإلسالمية 

م 6/2013السعودي الفرنس ي من 

 حتى تاريخه.

 7 أحمد علي الشتيفي 

 سنة  20خبرات في املراجعة الداخلية ألكثر من 

 
 مستشار مالي  كراتش ي   جامعةماجستير في االقتصاد من 

رئيس املراجعة الداخلية  -

 بمجموعة سالمة للتامين التعاوني 

رئيس لجنة املخاطر بسالمة  -

 للتامين التعاوني

 8 محمد أشرف عبيدي

عضو لجنة املراجعة لدى شركة سالمة للتأمين 

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

 

مدير مالي تنفيذي مكلف في هيئة املدن الصناعية من 

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

 

جامعة  –ماجستير محاسبة مهنية  -

 م. 2003عام  – زامللك عبد العزي

جامعة امللك  –بكالوريوس محاسبة  -

 م.  1997عام  زعبد العزي

 

مدير املراجعة الداخلية في هيئة  -

 املدن الصناعية. 

عضو لجنة املراجعة بشركة   -

 سالمة للتأمين التعاوني. 

مدير مالي تنفيذي مكلف في  -

 هيئة املدن الصناعية. 

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

مدير املراجعة الداخلية في هيئة املدن الصناعية من 

 م.   26/4/2015إلى  23/6/2012تاريخ 

 عضو لجنة املراجعة لشركة سالمة للتأمين التعاوني. 
 

 مؤسس ومدير عام مبادرة لالستشارات املالية.  

 عضو مجلس اإلدارة لجمعية كنف الخيرية.
 

رئيس تنفيذي ومستشار رئيس مجلس اإلدارة لدى 

إلى   2009الشركة الخليجية لالستثمار العقاري من عام  

 م.  2013عام 

 

مدير ورئيس تطوير األعمال ديلويت لالستشارات املالية 

 م. 2014إلى  2013من تاريخ 
 

عضو مجلس اإلدارة ورئيس تنفذي للشركة التعميرية 

م إلى 2008لتطوير األسكان منخفض التكاليف من عام  

 م.  2009عام 
 

نائب الرئيس ملبيعات االستثمار لدى املؤسسة العربية 

مبيعات االستثمار  2006م املصرفية البحرين من عا

البحرين من عام  –لدى املؤسسة العربية املصرفية 

 م.  2008إلى عام  2006

 –ماجستير إدارة أعمال جامعة النكستر 

 م2003اململكة املتحدة في عام 

 

جامعة امللك فهد  –بكالوريوس محاسبة 

 م.  1997للبترول واملعادن في عام 

رئيس تنفيذي ومستشار رئيس 

دارة لدى الشركة مجلس اإل 

الخليجية لالستثمار العقاري من 

 م.  2013إلى عام  2009عام 

 

مدير ورئيس تطوير األعمال 

ديلويت لالستشارات املالية من 

 م. 2014إلى  2013تاريخ 

 

عضو مجلس اإلدارة ورئيس 

تنفذي للشركة التعميرية لتطوير 

األسكان منخفض التكاليف من 

 م.  2009م إلى عام 2008عام 

 

نائب الرئيس ملبيعات االستثمار 

 –لدى املؤسسة العربية املصرفية  

  2006البحرين من عام 

 

عضو لجنة املراجعة لشركة  

 سالمة للتأمين التعاوني. 

مؤسس ومدير عام مبادرة 

 لالستشارات املالية. 

عضو مجلس اإلدارة لجمعية 

 كنف الخيرية.

 

محمد  عالء عبد هللا

 الهاشم
10 

  االسم الوظائف الحالية الوظائف السابقة املؤهالت الخبرات 

مؤسسة حافل للنقل  –املدير العام التنفيذي 

 م. 30/1/2012م إلى 1/7/2099من تاريخ 

شركتي املدينة  –املدير العام التنفيذي 

إلى  1/7/2007والعربية للنقل من تاريخ 

 م.30/6/2009

شركة مجموعة  –املدير العام التنفيذي  -

إلى تاريخ  1/1/2000فخري من تاريخ 

 م.30/6/2006

عبد جامعة امللك  – آداببكالوريوس  -

 م.1987 1986عام  العزيز

مؤسسة  –املدير العام التنفيذي 

حافل للنقل من تاريخ 

 م.30/1/2012م إلى 1/7/2099

شركتي  –التنفيذي املدير العام 

املدينة والعربية للنقل من تاريخ 

 م. 30/6/2009إلى  1/7/2007

شركة  –املدير العام التنفيذي  -

مجموعة فخري من تاريخ 

إلى تاريخ  1/1/2000

 م.30/6/2006

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

العقارية املحدودة من لالستشارات 

 م.26/10/1996م إلى 25/2/1993

رئيس مجلس اإلدارة ملجموعة شركات  -

وما يزال على قيد  1996الفردوس من عام 

 العمل.

عضو مجلس اإلدارة لشركة سالمة للتأمين  -

وما يزال على قيد  2010التعاوني من عام 

 العمل.

عضو مجلس اإلدارة لشركة ريسان العربية  -

 وما يزال على قيد العمل. 2011 من عام

عضو مجلس اإلدارة لشركة الرويس من عام  -

 وما يزال على قيد العمل. 2009

 –بكالوريوس هندسة تخطيط مدني  -

جامعة امللك فهد -تصاميم البيئة 

 م.1985للبترول واملعادن عام 

مدير مشاريع شركة عبد  -

اللطيف جميل لالستشارات 

العقارية املحدودة من 

م إلى 25/2/1993

 م. 26/10/1996

 رئيس مجلس اإلدارة ملجموعة شركات الفردوس.

 عضو مجلس اإلدارة لشركة ريسان العربية. -

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

وكيل كلية العلوم اإلدارية واملالية للشؤون 

م  11/2012األكاديمية بجامعة امللك خالد من 

 م. 9/2013إلى 

محاضر جزئي بكلية إدارة األعمال بجامعة درم 

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

شركة فاروكي وشركاه   –مساعد مراجع )جزئي( 

اململكة -املحدودة محاسبون قانونيون ليدز

 م. 9/2006م إلى 6/2005املتحدة من 

جامعة درم  –دكتوراه محاسبة وتمويل 

 م 2010عام 

جامعة  –حاسبة وتمويل ماجستير م

 م.2006برمنجهام عام 

جامعة امللك خالد  –بكالوريوس محاسبة 

 م.2003السعودية عام  –

وكيل كلية العلوم اإلدارية واملالية  

للشؤون األكاديمية بجامعة امللك 

م إلى 11/2012خالد من 

 م.9/2013

محاضر جزئي بكلية إدارة األعمال 

املتحدة من بجامعة درم باململكة 

 م.6/2010إلى  10/2007

شركة   –مساعد مراجع )جزئي( 

فاروكي وشركاه املحدودة محاسبون 

اململكة املتحدة من -قانونيون ليدز

 م. 9/2006م إلى 6/2005

 عضو هيئة التدريس بجامعة امللك خالد

 
 3 مريع سعد هباش

عضو مجلس اإلدارة لشركة سالمة للتأمين 

 التعاوني.

 –املدير العام للمصرفية اإلسالمية مساعد 

أمين سر الهيئة في البنك السعودي الفرنس ي 

 م حتى تاريخه.6/2013من 

البنك -مدير املصرفية اإلسالمية توافق 

م حتى 2008السعودي الفرنس ي من عام 

 ترقية -م. 2013

األمانة بالبنك  –مدير الشؤون اإلدارية 

 –م. 2008حتى  2002السعودي الفرنس ي من 

 ترقية.

جامعة امللك  –بكالوريوس علوم إدارية 

 م. 1986/1987عام  –سعود 

- مدير املصرفية اإلسالمية توافق 

البنك السعودي الفرنس ي من عام 

 ترقية -م. 2013م حتى 2008

األمانة  –مدير الشؤون اإلدارية 

بالبنك السعودي الفرنس ي من 

 ترقية. –م. 2008حتى  2002

أمين سر الهيئة  –فية اإلسالمية مساعد املدير العام للمصر 

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

شركة األسمدة  –نائب رئيس مجلس ادارة -

 م حتى االن2010 –املتحدة السعودية 

شركة نسما القابضة  –نائب رئيس االستثمار -

 م 2010م الى 2008 –

شركة  –رئيس تطوير املنتجات والبحوث -

 م 2008م الى 2006 –الخبير املالية 

مصرف البحرين  –مدير أول لتمويل الشركات -

 م 2006م الى 2000 –الشامل 

معهد  –بكالوريوس هندسة مدنية 

ماساتشوستش  –ورشستر بوليتكنيك 

 م 1984عام  –اليات املتحدة األمريكية الو 

جامعة سان   –ماجستير ادارة أعمال 

كاليفورنيا الواليات املتحدة  –فرانسسكو 

 م1988عام  –األمريكية 

شركة  –نائب رئيس مجلس ادارة 

 –األسمدة املتحدة السعودية 

 م حتى االن 2010

شركة  –نائب رئيس االستثمار -

 –م 2008 –نسما القابضة 

   م2010

 –رئيس تطوير املنتجات والبحوث -

 –م 2006 –شركة الخبير املالية 

 م 2008

 –مدير أول لتمويل الشركات -

 –مصرف البحرين الشامل 

 م2006 –م 2000

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

 : اللجنة التنفيذية   ( ب

 وصف مختصر الختصاص اللجنة التنفيذية : 

 تنفيذ الخطط االستراتيجية للشركة •

 إدارة أنشطة الشركة اليومية  •

راقبتها •  وضع اإلجراءات لتحديد وقياس املخاطر والحد منها وم

 وضع السياسات واإلجراءات الالزمة لضمان كفاءة وفعالية نظام الرقابة الداخلية •

 العمل وفق توجيهات مجلس االدارة ورفع التقارير اليه   •

 ممكن ضمان استيفاء كافة املتطلبات الرقابية واإلشرافية بأقص ى حد •

 

 

 

 

 –مجموعة السريع  –عضو مجلس ادارة -

 م حتى االن  2018

م 2017 –مجموعة السريع  –رئيس تنفيذي  -

 م  2018الى 

 -شركة الدريس)اليتكو( –عضو مجلس ادارة -

 اآلن م حتى 2017

شركة األحماض الحيوية  –عضو مجلس ادارة -

 م 2018م الى 2014 –السعودية 

ك شركة اتحاد مصاتع األسال –نائب الرئيس -

 م2017م الى 2015 –

م 2011 –شركة مضاف  –الرئيس التنفيذي -

 م 2016الى 

 –العميد  عبد هللاشركة  –الرئيس التنفيذي -

 م 2011م الى 2003

 

 –السعودية  -آلي بكالوريوس حاسب 

 م  1992

 

 –السعودية  –بكالوريوس شريعة وقانون 

 م 1999

 

اململكة املتحددة  –ماجستير إدارة أعمال 

 م 2002 –

 

 –اململكة املتحدة  –دكتوراة إدارة أعمال 

 م  2013

 رئيس تنفيذي ملجموعة السريع-

   

نائب الرئيس لشركة اتحاد مصاتع 

 األسالك

  

 الرئيس التنفيذي لشركة مضاف -

  

 عبد هللاالرئيس التنفيذي لشركة -

 العميد 

 

 

 عضو مجلس ادارة ملجموعة السريع-
 7 وائل سعد الراشد

 –املراقب العام وأمين سر مجلس االدارة -

م حتى 2016 -مستشفى الدكتور سمير عباس 

  اآلن

مدير التخطيط االستراتيجي والتميز املؤسس ي -

 م2016م الى 2014 –

جامعة امللك  –بكالوريوس هندسة نظم 

 م2004 –فهد للبترول واملعادن 

مدير التخطيط االستراتيجي  -

 والتميز املؤسس ي 

 

مستشفى الدكتور بقب العام وأمين سر مجلس االدارة  املرا-

مدير عام شركة بادر الحديثة للتشغيل   -سمير عباس 

الهدهد العربي لتقنية  شريك مؤسس شركة –والصيانة 

 املعلومات.

 7 عبد السالممازن ابراهيم 

 طبيعة العضوية االسم  

 ( اجتماعات2عدد االجتماعات )

 االجتماع االول 

 م27/02/2019

 االجتماع الثاني

 م06/05/2019

 ✓ ✓ غير تنفيذيرئيس اللجنة  راشد عبد هللا السويكت 1

 ✓ ✓ مستقل عضو  لؤي حمزة بصراوي  2

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

 وصف مختصر الختصاص لجنة املخاطر : 

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

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

 االنعكاس ي أو التعامل مع األمر بشكل متسرع. 

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

 . مسار العملوبواسطة 

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

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

 بالشركة.  والخارجية

 إدارة املخاطر سياسة وخطةاعتماد  •

 اعتماد سياسات حدود املخاطر وأطار العمل لها. •

 تراجع اللجنة خطة إدارة املخاطر مرة واحدة يوميا.  •

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

 أولوياتها قبل إرسالها لعناية مجلس اإلدارة.  الكمية( وتحديداملثال، 

 بامليثاق. تنفيذ كافة املسؤوليات املنصوص عليهاأن  مراجعة والتأكيد على •

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

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

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

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

راقبة برنامج املخاطر  •  اإلدارة.  التفاعالت مع \ م

 طبيعة العضوية االسم  

 (1عدد االجتماعات )

 االجتماع االول 

 م05/05/2019

 ✓ مستقل  اللجنة  رئيس محمد أشرف  1

 ✓ مستقل عضو  هباشال سعدمريع  2

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

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

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

 ار اإلجهاد(.ممارسة اختب

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

 .لألزمة وخطط التعافي

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

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

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

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

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

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

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

 املتطلبات.

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

 )إدارة املخاطر(. 

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

 . شكلها وتكرارها

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

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

 منتظمة.االحتفاظ باملخاطر بجدول أعمال مجلس اإلدارة واإلدارة بصفة  •

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

 والسيما بين لجان  التدقيق وإدارة  املخاطر.

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

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

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

 وصف مختصر الختصاص لجنة املراجعة ومهامها

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

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

 جيتهاللمساهمين واملستثمرين تقييم املركز املالي للشركة وأدائها ونموذح عملها واستراتي

 دراسة اي مسائل مهمة او غير مألوفة تتضمنها التقارير املالية •

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

 التقارير املاليةالتحقق من التقديرات املحاسبية في املسائل الجوهرية الواردة في  •

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

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

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

 دراسة السياسات املحاسبية الهامة وإجراءاتها •

 التنسيق بين املراجعين الداخليين والخارجيين •

 دراسة تقارير املراجعين الخارجيين ورفع التوصيات بشأنها ملجلس اإلدارة •

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

 مسؤول االلتزام. 

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

 التوصيات بشأنها ملجلس اإلدارة

 

 

 

 

 

 

 

 

 طبيعة العضوية االسم  

 ( اجتماعات6عدد االجتماعات )

 االجتماع االول 

 م23/01/2019

االجتماع 

 الثاني

05/05/201

 م9

االجتماع 

 الثالث

19/06/20

 م19

 االجتماع الرابع

 م01/09/2019

 االجتماع الخامس

 م28/10/2019

 االجتماع السادس

 م19/12/2019

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

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

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

 االستثمار : وصف مختصر الختصاص لجنة 

 بصورة سنوية وتنفيذهاأدائها  ومراجعةسياسة االستثمار  واعدادصياغة  •

 متابعة املخاطر العامة للسياسة االستثمارية •

 رفع تقرير أداء املحفظة االستثمارية الى مجلس اإلدارة •

 مراجعة أداء كل فئة من األصول  •

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

 العالقة.  ذات

 

 الترشيحات واملكافئات : لجنة  ( ه

   وصف مختصر الختصاص لجنة الترشيحات واملكافئات : 

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

 للنظر فيها تمهيدا العتمادها من الجمعية العامة

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

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

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

 التوصية ملجلس االدارة بترشيح أعضاء للمجلس وإعادة ترشحيهم •

 اعداد وصف للقدرات واملؤهالت املطلوبة لعضوية مجلس االدارة واملناصب التنفيذية •

 طبيعة العضوية االسم  

 اجتماعات (1عدد االجتماعات )

 االجتماع االول 

 م27/02/2019

 ✓ رئيس غير تنفيذي  د. صالح جميل مالئكة 1

 ✓ عضو غير تنفيذي راشد عبد هللا السويكت 2

 ✓ عضو مستقل  مروان أحمد الغرير  3

 مستقيل عضو تنفيذي عباس علي أكبر علي 4

 طبيعة العضوية االسم  

 ( اجتماعات4عدد االجتماعات )

 االجتماع االول 

 م05/02/2019

 االجتماع الثاني

 م27/2/2019

 الثالثاالجتماع 

 م06/05/2019

 ✓ ✓ ✓ رئيس مستقل  لؤي حمزة بصراوي  1

 ✓ ✓ ✓ عضو غير تنفيذي حسين حسن بياري  2

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

 واألعضاء غير التنفيذيين وكبار التنفيذيين نوضع وصف وظيفي لألعضاء التنفيذيي •

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

 قييم اداء اعضاء مجلس االدارة واللجان بشكل دوريت •

:
ً
 : اإلدارة التنفيذية سادسا

 
 
 
 
 
 

  االسم  الوظائف الحالية الوظائف السابقة املؤهالت الخبرات

الرئيس التنفيذي شركة سالمة -

زال على رأس  وما 01/12/2016

 العمل

الرئيس التنفيذي املكلف من -

في   30/11/2016الى 1/5/2016

 سالمة للتأمين التعاونيشركة 

الرئيس التخطيط في شركة سالمة  -

 3/2016/ 30إلى  11/5/2013من 

مدير ادارة مبيعات االفراد من -

 3/5/2013إلى  6/10/2012

 تكافل الراجحي -

مدير تأمينات االفراد من -

 م 3/10/2012إلى  م13/8/2011

 للتأمين االهلية -

مدير عالقات الشركاء من -

 1/8/2011إلى  م1/3/2011

 مالذ للتأمين-

إلى  1/2/2010مدير العمليات من -

 مالذ للتأمين-م28/2/2011

جامعة  - هندسة كيميائية-بكالوريوس-

 م2003جده -عبد العزيزامللك 

معهد البحرين -شهادة التأمين املهنية-

- املصرفية واملاليةللدراسات 

 2009البحرين

 الرئيس التنفيذي شركة سالمة -

 التنفيذي املكلفالرئيس  -

الرئيس التخطيط في شركة  -

 سالمة

 مدير ادارة مبيعات االفراد  -

 تكافل الراجحي -

 مدير تأمينات االفراد  -

 للتأميناالهلية  -

- 

 1 عمر محمد العجالني الرئيس التنفيذي في شركة سالمة للتأمين التعاوني 

  واملوارداالدارية مدير ادارة الشؤون -

البشرية في شركة سالمة للتأمين 

يزال على  م وما2011التعاوني من عام 

 رأس العمل

  االدارية واملواردمدير الشؤون  -

البشرية املكلف في شركة سالمة من 

 2012إلى  2011عام 

شهادة مدير املوارد البشرية من 

 األكاديمية الدولية لألعمال واإلدارة املالية 

ل قسم ادارة منتسب في جامعة امللك فيص

 أعمال 

 شهادة ثانوية عامة

 شهادة الوساطة املالية دورة تدريبة مكثفة

شهادة التخطيط التسويقي دورة تدريبية 

 مكثفة

 

 

االدارية مدير ادارة الشؤون -

البشرية في شركة سالمة  واملوارد

 للتأمين التعاوني

  االدارية واملواردمدير الشؤون  -

 البشرية املكلف في شركة سالمة

 شركة سالمة للتأمين التعاوني البشرية فياملوارد  مدير

عاشور أحمد جمعان 

تاريخ  إلىالزهراني )

 م( 05/12/2019

2 
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مدير عام تأمين السيارات من عام -

يزال على رأس العمل في  وما 2012

 شركة سالمة للتأمين التعاوني

إلى  2012رئيس العمليات من عام -

في شركة سالمة للتأمين  2013

 التعاوني 

مدير ادارة تعويضات السيارات من -

في شركة   2011عام إلى  2003عام 

 سالمة للتأمين التعاوني

بكالوريوس ادارة اعمال بجامعة امللك -

 هـ 1998عبد العزيز 

دبلوم تأمين من معهد البحرين للدراسات -

 م 2011عام  املصرفية واملالية

 وما  مدير عام تأمين السيارات -

يزال على رأس العمل في شركة  

 سالمة للتأمين التعاوني

رئيس العمليات في شركة سالمة -

 للتأمين التعاوني

مدير ادارة تعويضات السيارات -

 التعاوني في شركة سالمة للتأمين 

 3 غراب  حمزةعمار أحمد  شركة سالمة للتأمين التعاوني العمليات فيرئيس 

العمليات  إلدارةنائب الرئيس التنفيذي 

  كابيتالاملالية والحفظ في شركة األول 

 م 2019م الى 2010من عام 

املراقب املالي للشركة السعودية --

لالقتصاد والتنمية )سيدكو( من عام 

   2008الى عام  2007

مساعد املدير العام للشئون االدارية -

واملالية لشركة ادارة وإنماء املشاريع 

   2006الى عام  2001العقارية من عام 

رئيس الحسابات للشركة السعودية -

 لألبحاث والنشر 

االستشارات  مستشار أول لبيت-

 1999الى عام  1994املالية من عام 

بكالوريوس محاسبة من جامعة امللك  -

 م1993عام  عبد العزيز

من هيئة السوق املالية   CME1شهادة -

 م 2011عام 

 إلدارةنائب الرئيس التنفيذي -

العمليات املالية والحفظ في شركة 

 كابيتال األول 

السعودية املراقب املالي للشركة --

 لالقتصاد والتنمية )سيدكو(

مساعد املدير العام للشئون -

االدارية واملالية لشركة ادارة وإنماء 

 املشاريع العقارية  

رئيس الحسابات للشركة -

 السعودية لألبحاث والنشر 

مستشار أول لبيت االستشارات -

 املالية 

 4 باجنيد  خالد محمد شركة سالمة للتأمين التعاوني املالية فيرئيس 

مدير قنوات البيع الخارجية لشركة -

 م 2013م الى 2012عام  األهلية من

مدير تطوير األعمال لشركة االنماء -

م الى عام 2013طوكيو مارين من عام 

 م 2014

مدير تأمينات األفراد لشركة سالمة  -

م الى 2014للتأمين التعاوني من عام 

 م 2016عام 

األفراد لشركة مدير ادارة تأمينات -

 م 2016األهلية للتأمين عام 

مدير ادارة تأمينات األفراد  -

واملجموعات الصغير لشركة سالمة 

م الى 2017للتأمين التعاوني من عام 

 م 2018عام 

سالمة  ةاملبيعات لشركنائب مدير -

الى  2018من عام  يالتعاونللتأمين 

 عام 

ثانوي عامة ادبي من مدارس املجد -

 م 2005األهلية عام 

مدير قنوات البيع الخارجية -

 لشركة األهلية  

مدير تطوير األعمال لشركة -

 االنماء طوكيو مارين

مدير تأمينات األفراد لشركة  -

 سالمة للتأمين التعاوني

مدير ادارة تأمينات األفراد  -

 لشركة األهلية للتأمين 

مدير ادارة تأمينات األفراد  -

واملجموعات الصغير لشركة 

 سالمة للتأمين التعاوني

 ةاملبيعات لشركنائب مدير -

 يالتعاونسالمة للتأمين 

 شركة سالمة للتأمين التعاوني املبيعات فيرئيس 
الشنار  زعبد العزيمشعل 

 ( 21/5/2019 إلى تاريخ)
5 

القانونية  االلتزام والشؤونمدير ادارة 

في شركة سالمة للتأمين التعاوني من 

 يزال على رأس العمل  وما 2013عام 

 االلتزام والشؤونمدير ادارة -

القانونية في طوكيو مارين للتأمين 

 2013إلى عام  2012التعاوني من عام 

 االلتزام والشؤونمدير ادارة -

القانونية في الشركة االسالمية العربية  

إلى   2010للتأمين )اياك( من عام 

–ماجستير قانون من جامعة ويكاتو 

   2009-هاملتون نيوزلندا

بكالوريوس قانون من جامعة امللك عبد -

 2004دة عام العزيز بج

شهادة اساسيات التأمين من املعهد -

 2011املصرفي 

دبلوم املستشار القانوني املعتمد من -

   2015املجلس العربي للتنمية االدارية 

 االلتزام والشؤونمدير ادارة -

القانونية في شركة سالمة للتأمين 

 التعاوني 

 االلتزام والشؤونمدير ادارة  -

القانونية في طوكيو مارين للتأمين 

 التعاوني 

 االلتزام والشؤونمدير ادارة  -

القانونية في الشركة االسالمية  

 العربية للتأمين )اياك(

في شركة سالمة  دارة االلتزام والشؤون القانونيةمدير ا

 للتأمين التعاوني
 6 حسن أحمد محمد شبيلي 
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2012 

محامي متدرب بمكتب املحامي -

 والتحكيمللمحاماة عبدهللا االسمري 

 2007إلى  2004من عام 

حاصل على ترخيص سابق من وزارة -

  املحاماةالعدل ملزاولة مهنة 

محامي متدرب بمكتب املحامي  -

للمحاماة االسمري  عبد هللا

 كيم والتح

مدير ادارة املخاطر شركة سالمة 

 وما 2014للتأمين التعاوني من عام 

 يزال على رأس العمل

في شركة  االلتزام واملخاطرمدير -

 2011املستقلة لوساطة التأمين من 

 2014إلى 

جامعة  –ماجستير إدارة الخدمات املالية -

 م2018 –بريطانيا مانشستر  –سالفورد 

كالوريوس تسويق من كلية ادارة ب -

 -العلوم والتكنولوجياجامعة  –االعمال 

 م 2013جده عام - ذهبان

منحة  –شهادة مدير قائد القائد املعتمد  -

) مية من صندوق املوارد البشرية حكو 

ilead 2   )–  م2016 –املدينة املنورة 

من معتمد  مخاطرشهادة اخصائي -

(IABFM.ORG )-   2015دبي عام 

شهادة مسؤول االلتزام معتمدة من ساما -

 2013املعهد املصرفي عام  –

مدير ادارة املخاطر شركة سالمة  -

 للتأمين التعاوني

في شركة  االلتزام واملخاطرمدير  -

 املستقلة لوساطة التأمين

 شركة سالمة للتأمين التعاوني املخاطر فيمدير 
شاكر فيصل مصطفى  

 الخناني
7 

مدير فرع مبيعات األفراد بشركة الراجحي  

 2016-11إلى  2014-4للتأمين التعاوني من 

من  مدير فرع البنك السعودي لالستثمار

 2010-3إلى  12-2016

خدمة عمالء في البنك السعودي لالستثمار  

 2006-12إلى  2004-9من 

رئيس قسم الخدمات املساندة بشئون  

 2004-9إلى  2002-8املرض ى من 

مشرف مكتب التنويم بمستشفى دلة من  

 2002-8إلى  8-2001

منسق برامج بوزارة الشئون االسالمية من 

 2001-8إلى  5-1998

من جامعة امللك بكالوريوس إدارة أعمال 

 فيصل

 ثانوية عامة

 BICاالستثمار  مبادئشهادة 

 IFCEشهادة أساسيات التأمين 

مدير فرع مبيعات األفراد بشركة   -

 الراجحي للتأمين التعاوني 

مدير فرع البنك السعودي -

 لالستثمار

خدمة عمالء في البنك السعودي  -

 لالستثمار

رئيس قسم الخدمات املساندة  -

 املرض ىبشئون 

مشرف مكتب التنويم بمستشفى  -

 دله

 

 شركة سالمة للتأمين التعاوني  بالعمالء فيرئيس العناية 

 

 زعبد العزيمحمد ناصر 

 الوهبي
8 

 مدير املراجعة الداخلية 

 بدار االئتمان السعودي

 2018-2إلى  2016-4من 

رئيس مراجعة في شركة ايرنست ويونج 

 2016- 3إلى  2010-11من 

  2005-6ايرنست ويونج من مراجع في 

 2006-5إلى 

ماجستير محاسبة من جامعة اوكالهوما 

 أمريكا –سيتي 

عبد بكالوريوس محاسبة من جامعة امللك 

 زالعزي

شهادة مزاولة مهنة من وزارة التجارة 

 واالستثمار 

 مدير املراجعة الداخلية -

 بدار االئتمان السعودي

رئيس مراجعة في شركة ايرنست   -

 ويونج

 مراجع في ايرنست ويونج -

أحمد  عبد هللامحمد  شركة سالمة للتأمين التعاوني  فيالداخلية مدير املراجعة 

 باضريس 
9 
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ً
 في مجالس إدارتها الحالية والسابقة أو من   :سابعا

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

  مديريها:

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

 الكيان القانوني 
داخل /خارج 

 اململكة 

 مجالس عضوياته في

االدارة السابقة او من  

 مديريها

 الكيان القانوني 
داخل /خارج 

 اململكة 

عضويته الحالية في مجالس 

 إدارة شركات أخرى 
 اسم العضو 

 داخل اململكة  مساهمة مقفلة

مجلس اإلدارة لشركة تبريد عضو 

م إلى عام 2009املناطق من عام 

 م. 2015

 

رئيس مجلس اإلدارة لشركة  -

األحماض الحيوية السعودية من 

 م. 2010م إلى عام 2009عام 

 داخل اململكة  مساهمة مقفلة

رئيس مجلس اإلدارة لشركة ريسان  -

 العربية للتطوير

رئيس مجلس اإلدارة لشركة األول   -

 كابيتال

 

رئيس مجلس اإلدارة لشركة كلية جدة  -

 العاملية

رئيس مجلس اإلدارة لشركة تأجير  -

 اآلالت وتجارة العقار والسيارات

 صالح جميل مالئكة

 داخل اململكة  مساهمة مقفلة

مدير مشاريع شركة عبد اللطيف 

جميل لالستشارات العقارية 

م  25/2/1993املحدودة من تاريخ 

 م. 26/10/1996إلى 

نائب املدير العام بمجموعة 

الشريف للتجارة واملقاوالت من تاريخ 

 - هـ8/1413هـ إلى 11/1411

 مساهمة مقفلة.

 
 داخل اململكة 

رئيس مجلس اإلدارة ملجموعة شركات  -

 الفردوس.

عضو مجلس اإلدارة لشركة ريسان  -

 العربية.

 عضو مجلس اإلدارة لشركة الرويس. -

 حسين حسن علي بياري 

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

 اآلالت وتجارة العقار والسيارات.
 راشد عبد هللا السويكت

 اململكة داخل  مساهمة مقفلة.

املدير العام التنفيذي ملؤسسة 

م 1/7/2009حافل للنقل من تاريخ 

 م.30/1/2012إلى 

املدير العام التنفيذي لشركتي 

املدينة والعربية للنقل من تاريخ 

 م.30/6/2009م إلى 1/7/2007

املدير العام التنفيذي لشركة 

م إلى 1/1/2000مجموعة فخري من 

 م.30/6/2006

 مساهمة مقفلة
 

 اململكة  خارج
 لؤي حمزة بصراوي  KSBعضو مجلس إدارة شركة 

 ال توجد. ال توجد. ال توجد.

 /مساهمة مقفلة.1

 /مساهمة مقفلة.2

 /مساهمة مقفلة.3

 خارج اململكة. 

ئيس مجلس إدارة مدارس دبي /1

 الوطنية.

/رئيس مجلس إدارة شركة سيما كان 2

 لالستثمار.

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

 /مساهمة عامة. 4

 /مساهمة مقفلة.5

/رئيس مجلس إدارة شركة فنن 3

 لالستثمار.

 /رئيس مجلس إدارة إينو كات.4

/عضو مجلس إدارة بنك في س ي 5

 لالستثمار.

 

 داخل اململكة. جهة حكومية

وكيل كلية العلوم اإلدارية واملالية  

للشؤون األكاديمية بجامعة امللك 

 خالد 

 

 ال توجد ال توجد ال توجد
 مريع سعد هباش

 

 داخل اململكة. مساهمة عامة. 

مدير املصرفية اإلسالمية توافق 

لدى البنك السعودي الفرنس ي من 

 م. 2008م إلى عام 2002عام 

مدير الشؤون اإلدارية األمانة لدى 

البنك السعودي الفرنس ي من عام 

 م.2008إلى عام  2002

السالم  –مدير العالقات العامة 

إلى عام  1990للطيران من عام 

 م. 1992

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

 الكيان القانوني 
داخل /خارج 

 اململكة 

 مجالس عضوياته في

االدارة السابقة او من  

 مديريها

 الكيان القانوني 
داخل /خارج 

 اململكة 

عضويته الحالية في مجالس 

 إدارة شركات أخرى 
 اسم العضو 

 داخل اململكة  مقفلة.مساهمة 

املدير العام التنفيذي ملؤسسة 

م 1/7/2009حافل للنقل من تاريخ 

 م.30/1/2012إلى 

املدير العام التنفيذي لشركتي 

املدينة والعربية للنقل من تاريخ 

 م.30/6/2009م إلى 1/7/2007

املدير العام التنفيذي لشركة 

م إلى 1/1/2000مجموعة فخري من 

 م.30/6/2006

 ة مقفلةمساهم
 

 داخل اململكة 

 .العمرةالرئيس التنفيذي لشركة   -
 لؤي حمزة بصراوي 

 داخل اململكة  مساهمة مقفلة

مدير مشاريع شركة عبد اللطيف 

جميل لالستشارات العقارية 

م  25/2/1993املحدودة من تاريخ 

 م. 26/10/1996إلى 

 مساهمة مقفلة.

 
 داخل اململكة 

رئيس مجلس اإلدارة ملجموعة شركات  -

 الفردوس. 

عضو مجلس اإلدارة لشركة ريسان  -

 العربية. 

 عضو مجلس اإلدارة لشركة الرويس. -

 حسين حسن علي بياري 
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نائب املدير العام بمجموعة 

الشريف للتجارة واملقاوالت من تاريخ 

 - هـ8/1413هـ إلى 11/1411

 داخل اململكة  جهة حكومية

عميد شئون الطالب بجامعة امللك 

 .خالد 

رئيس مجلس إدارة صندوق الطالب 

 .في جامعة امللك خالد

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

 

 داخل اململكة. مساهمة عامة. 

مدير املصرفية اإلسالمية توافق 

لدى البنك السعودي الفرنس ي من 

 م. 2008م إلى عام 2002عام 

مدير الشؤون اإلدارية األمانة لدى 

البنك السعودي الفرنس ي من عام 

 م.2008إلى عام  2002

السالم  –مدير العالقات العامة 

إلى عام  1990للطيران من عام 

 م. 1992

 ال توجد. ال توجد.
 ال توجد.

 أحمد علي الشتيفي 

 مساهمة مقفلة

شركة نسما   -

القابضة داخل 

 السعودية 

شركة الخبير  -

املالية داخل 

 السعودية 

مصرف البحرين  -

الشامل خارج 

 السعودية

 

االستثمار لشركة نسما نائب رئيس -

 القابضة 

رئيس تطوير املنتجات والبحوث -

 لشركة الخبير املالية

مدير أول لتمويل الشركات ملصرف -

 البحرين الشامل

 داخل اململكة  مساهمة مقفلة.
نائب رئيس مجلس اإلدارة لشركة  -

 األسمدة املتحدة السعودية
 احمد طارق مراد 

 داخل اململكة  مساهمة مقفلة.

عضو مجلس ادارة ملجموعة -

 السريع   

عضو مجلس ادارة لشركة -

 الدريس)اليتكو(

عضو مجلس ادارة لشركة -

 األحماض الحيوية السعودية

نائب الرئيس لشركة اتحاد مصاتع -

 األسالك

 الرئيس التنفيذي لشركة مضاف -

الرئيس التنفيذي لشركة عبدهللا -

 العميد 

 

 داخل اململكة  مساهمة عامة  

 عضو مجلس ادارة ملجموعة السريع   -

عضو مجلس ادارة لشركة -

 الدريس)اليتكو(

 وائل سعد الراشد

 داخل اململكة  مساهمة مقفلة.

مدير التخطيط االستراتيجي -

والتمييز املؤسس ي لشركة املرجان 

 القابضة 

 داخل اململكة  مساهمة مقفلة.
امين سر مجلس ادارة مستشفى -

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

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

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 اسم العضو  تصنيف العضوية 

 صالح جميل مالئكة غير تنفيذي

 حسين حسن علي بياري  غير تنفيذي

 راشد عبد هللا السويكت غير تنفيذي

 لؤي حمزة بصراوي  مستقل 

 مروان أحمد الغرير  مستقل 

 مريع سعد هباش مستقل 

 أحمد علي الشتيفي  مستقل 

 اسم العضو  تصنيف العضوية 

 حسين حسن علي بياري  غير تنفيذي

 لؤي حمزة بصراوي  مستقل 

 مريع سعد هباش مستقل 

 أحمد علي الشتيفي  مستقل 

 معبد السال مازن ابراهيم  مستقل 

 سعد الراشد  لوائ مستقل 

 مرادأحمد طارق  مستقل 
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ً
 بمقترحات املساهمين وملحوظاتهم حيال الشركة وادائها: تاسعا

ً
 :اإلجراءات التي اتخذها مجلس اإلدارة إلحاطة أعضائه علما

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

 

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

 أعضاء مجلس اإلدارة  تمكافئا
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 م25/7/2019تاريخ من 

: أعضاء 
ً
 املجلس املستقلين أوال

 لؤي حمزة بصراوي   15,000 12.000    27.000 -       27.000 

 مروان أحمد الغرير   6.000 1.500    7.500 -       7.500 

 مريع سعد هباش  21.000 31.500  70.000  122.500 -       122.500 

 الشتيفي أحمد علي   11.359 6.821    18.180 -       18.180 

  ممازن عبد السال   9.000     9.000        9.000 

  احمد مراد  9.000     9.000        9.000 

 وائل الراشد   9.000     9.000        9.000 

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

: أعضاء املجلس غير التنفيذيين:
ً
 ثانيا

   صالح جميل مالئكة  6.000 1.500    7.500 -       7.500 

 15.000       
- 

 
   حسين حسن علي بياري   9.000 6.000    15.000

   راشد عبد هللا السويكت  6.000 4.500    10.500 -       10.500 

 املجموع  21.000 12.000    33.000 -       33.000  

 كبار التنفيذيين  مكافئات

 م2018*عن نتائج أعمال عام 
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 الثابتة املكافئات املتغيرة املكافئات
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املجموع 

 الكلي

مجموع 

مكافئة 

التنفيذيين 

عن املجلس 

 أن وجدت

مكافئة 

نهاية 

 الخدمة 

  الثابتة املكافئات املتغيرة املكافئات
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   االسم

 عمر العجالني  -1 1.020.000 274.200  1.294.200  595.000     339.063  2.228.263

 عباس علي  -2 75.000 23.500  98.500  0     0  98.500

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

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

 حسن شبيلي -5 324.000 100.200  424.200  71.280     149.874  645.354

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

482.816  
37.591 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 بدل حضور جلسات املجموع
الثابتة )عدا بدل حضور  املكافئات

 الجلسات(

 

 اعضاء لجنة املراجعة

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

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

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

 املجموع 210,000 81,000 291.000

 االستثماراعضاء لجنة 

 صالح جميل مالئكة -1  1,500 1.500

 السويكت  عبد هللاراشد  -2  1.500 1.500

 الغرير مروان بن أحمد  -3  1,500 1.500

 عباس علي أكبر علي -4  - 0

 مروان بن يمين  -5  1.500 1.500

 املجموع   6.000 6.000

 املكافئات   الترشيحات واعضاء لجنة 

 لؤي حمزة بصراوي         -1  6,000 6,000

 حسين حسن بياري         -2  6,000 6,000

 أحمد علي الشتيفي            -3  6.821 6.821

 املجموع   18.821 18.821

 اعضاء لجنة املخاطر

 أحمد أشرف عبيدي  -1 75.087 10.071 85.185

 مريع سعد الهباش  -2  4,500 4,500

 لؤي حمزة بصراوي  -3  3.000 3.000

 املجموع 75,087 17,571 92,658

 اعضاء اللجنة التنفيذية

 السويكت  عبد هللاراشد  -1  3.000 3.000

 لؤي حمزة بصراوي  -2  3.000 3.000

 أحمد علي الشتيفي  -3  6,000 6,000

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

 :التالي  النحو على  املكافئات عن مسؤولة الترشيحات واملكافآت لجنة تعد 

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

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

  .اإلدارة مجلس وضعها

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

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

 .الشركة مساهمي 

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

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

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

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

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

 : املكافئاتاملمنوحة وسياسة  املكافئاتالثاني عشر: العالقة بين 

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

  الثالث عشر:  فعالية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة: 

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

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

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

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

 الرابع   عشر: املساهمات االجتماعية للشركة إن وجدت: 

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

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

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

 املجتمعية :  ، وفيما يلي بعض املساهماتواملؤسسات التعليمية 

 حملة سالمة الخير  لكفالة االيتام •
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 ندوة توعوية عن التأمين  •

 حملة توعوية في موسم الحج   •

 حملة توعوية بالسالمة املرورية  •

 املشاركة في  الحملة التطوعية للتوعية بداء السكري  •

 افطار صائم  مشروع •

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

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

 :الرئيسة للشركة  اتالنشاط وصف عشر: دسالسا 

 النشاط إيرادات النشاط النسبة

 ( تأمين املركبات1نشاط ) 360.641 71.6%

 ( التأمين الطبي2نشاط ) 122.959 24.4%

 ( تأمينات أخرى 3نشاط ) 19.904 4%

 اإلجمالي  503.504 100%

 :خطط وقرارات الشركة املهمة  عشر: سابع ال

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

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

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

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

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

 : ةقرارات الشركة املهم (أ 

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

 لكترونية.املبيعات والخدمات اإل قنوات اضافية لدعم إطالق •

 تحديث خطة الشركة للثالث سنوات القادمة •

 سجل الحضور 

 االسم  
 اجتماع الجمعية األول 

 م25/07/2019

 حضر صالح جميل مالئكة 1

 حضر مريع سعد الهباش 2
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 التغييرات الهيكلية للشركة:  ( ب

 .مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهابإنشاء قسم خاص إلدارة  •

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

 .مظلة قطاع تقنية املعلوماتإدارة املشاريع تحت إنشاء  •

 استحداث قسم خاص بالتحصيل القانوني ملتابعة قضايا التحص ي •

 التوقعات املستقبلية ألعمال الشركة:  ( ج

 لكترونية.اإل زيادة حجم املبيعات •

 التنوع في محافظ الشركة  •

 تطوير برنامج تدريب املوظفين واستقطاب الكفاءات. •

 :تواجهها الشركة التي  املخاطر عشر:  ثامنال

 الوصف فئة الخطورة 
القابلية 

 للتطبيق
 التعرض للمخاطر

مخاطر تطوير  

 املنتج

خطورة تطوير املنتج هي الخطورة املتعلقة 

بالتغييرات التي طرأت على أحد املنتجات 

املوجودة لتلبية احتياجات الزبائن، وجعل  

املنتج أكثر قابلية للتسويق وسط بيئة 

تؤثر هذه التغييرات على تغطية تنافسية. قد  

املنتج ومتطلباته التي تتسبب في إحداث  

 الخطورة.

 قابله للتطبيق

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

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

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

 مخاطر التأمين

خطورة التأمين هي الخطورة املتعلقة بتقييم 

 وقبول خطورة التأمين 

 

 قابلة للتطبيق

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

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

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

 للمخاطر ما يلي:

 عدم تقديم سالمة لوثائق تأمين مناسبة -

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

مخاطر تسوية 

 املطالبات

املطالبات هي الخطورة خطورة تسوية 

املتعلقة بسداد املطالبات لحاملي الوثائق 

 على أساس تغطية البوليصة

 

 قابلة للتطبيق

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

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

 مطالبات العمالء.من أي مخاطر متعلقة ب
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 مخاطر التسعير

 

 

 

خطورة التسعير هي الخطورة الناتجة عن 

العملية التي تحاول الشركة من خاللها 

 تحديد سعر القسط املناسب

 

 قابلة للتطبيق

 

 

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

 الفئة ما يلي:

 تقديم أسعار عالية باملقارنة بأنواع التأمين األخرى   -

 قدرة التأمين على عرض أسعار مخفضة بسبب الكفاءة الداخلية. -

 مخاطر السيولة

خطورة السيولة هي الخطورة املتعلقة بعدم 

القدرة على تصفية األصول بالسرعة 

الكافية دون التضحية بجزٍء من قيمة 

األصول. تحدث خطورة السيولة على األرجح 

 عند امتالك 

أصول زائدة عن الحد وطويلة األجل مقابل  

 قدرات شركة التأمين

 قابلة للتطبيق

 ة بالعائدات أصول ذات نسبة عالية باملقارن -

 تقادم الذمم املدينة -

 .تراكم الحسابات الدائنة واملطلوبات -

 زيادة الديون املتعثرة

مخاطر سعر 

 الفائدة 

خطورة سعر الفائدة هي الخطورة حيث 

تتغير قيمة االستثمار بسبب التغير في سعر 

 الفائدة 

 محدودة

 محفظة استثمارية محدودة -

 التقلبات االقتصادية -

 واستقرار البلد السوق  -

مخاطر حوكمة 

 الشركات

خطورة حوكمة الشركات هي الخطورة 

املتعلقة بالقواعد التي ُتملي كيفية تشارك 

الحقوق واملسؤوليات بين املساهمين 

املختلفين في الشركة واملدراء واإلداريين 

 األساسيين واملساهمين املاليين اآلخرين.

 قابلة للتطبيق

 ملجلس اإلدارةعقد غير واضح  -

 أدوار غير واضحة لإلدارة العليا وكبار املوظفين -

 مخالفة مدونة لقواعد السلوك -

 عدم تطبيق وانشاء اللجان املفروضة من املؤسسة -

 

مخاطر تحويل 

 العمالت 

خطورة تحويل العمالت هي الخطورة  

املتعلقة بتغيير قيمة االستثمار نظًرا 

العمالت، ومن ثم للتغيرات في أسعار صرف 

التأثير على أنشطة التصدير واالستيراد، 

 عن االستثمارات الدولية.
ً
 فضال

 محدودة

 محفظة استثمارية محدودة -

 التقلبات االقتصادية -

 االستقرار الدولي واملحلي  -

 الحفاظ على االحتياطات من العمالت املتقلبة -

مخاطر إعادة 

 التأمين

الخطورة املتعلقة خطورة إعادة التأمين هي 

 بجزء تحويل الخطورة إلى شركٍة أخرى 

 

 قابلة للتطبيق

 

 تصبح الشركة ُمعيدة التأمين غير مستقرة خالل فترة االتفاقية -

 التأمين االختياري ليس جزًءا من فائض االتفاقية -

 إغفال إدخال إعادة التأمين االختياري إلى سوق إعادة التأمين  -

 الختياري في السوق ال يمكن وضع إعادة التأمين ا -

 ضمان دفع األقساط  -
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 فقدان املشورة ملعيد التأمين ضمن االتفاقية -

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

 "SAMA"السعودي

 مخاطر البلد

خطورة البلد هي الخطورة املتعلقة بحدوث 

تغيرات في بيئة األعمال إلحدى البلدان، ومن 

التأثير على ربحية األعمال التي ُنفذت ثم 

 بداخله. 

 قابلة للتطبيق

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

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

 التغيرات الدورية وعدم االستقرار -

 االضطراب السياس ي الحرب أو  -

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

 مخاطر الُسمعة

خطورة الُسمعة هي الخطورة املتعلقة بالرأي 

العام السلبي في الشركة. هذا يؤثر على قدرة  

املؤسسة على تكوين عالقاٍت أو تقديم 

العالقات الخدمية خدمات أو االستمرار في 

الحالية، ومن ثم تعريض الشركة للخسارة 

املالية أو تراجٍع في قاعدة عمالءها التي تؤثر 

 على األرباح ورأس املال.

 قابلة للتطبيق

 فقدان سمعة املجموعة -

 السمعة الضعيفة لشركة التأمين بأن الشركة لديها محفظة كبيرة -

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

 أو مزود خدمة التأمين

 شكاوى الزبائن حول رداءة الخدمة ونشر التعليقات السلبية في السوق  -

املخاطر 

 التشغيلية

هي الخسارة املالية الناجمة عن العمليات أو 

األنظمة الداخلية غير املناسبة أو الفاشلة 

الخطورة أو من األحداث الخارجية. قد تنشأ 

عن سياسات وإجراءات وأنظمة العميل أو 

شركة التأمين. كما قد تنجم الخطورة عن 

 أنظمتنا الخارجية.

 قابلة للتطبيق

 عدم وجود سياسات وإجراءات موثقة، -

 عدم الفصل بين الواجبات، -

 مصفوفات السلطات غير الواضحة -

 عدم وجود وثيقة عن التوجه االستراتيجي، -

 بمصادر خارجية عديمة الكفاءةاالستعانة  -

 خطورة استمرارية األعمال بسبب حريق أو الفشل أو األنظمة، -

 االحتيال الداخلي  -

 اإلدارة الضعيفة للمشروع ووساطة التأمين وعمليات أنشطة املطالبات -

 محاوالت غسل األموال  -
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مخاطر تقنية 

 املعلومات 

مخاطر تقنية املعلومات هي املخاطر التي 

بها التقنية املستخدمة بواسطة تتسبب 

الشركة لتشغيل عملياتها األساسية مثل 

 املبيعات والتأمين وإدارة املطالبات

 قابلة للتطبيق

 عدم وجود نسخ احتياطي -

 عدم وجود خطة للتعافي من الكوارث وللطوارئ  -

 املستوى األمني للشبكة والفيروسات -

 السلطات غير الواضحة -

 للبرمجياتاالختيار غير الصحيح  -

مخاطر املوارد 

 البشرية 

هي املخاطر التي تحدث بسبب دورة املوارد 

البشرية أثناء االختيار وإدارة املوظفين 

 والفصل. 

 قابلة للتطبيق

 الخبرة املحدودة -

 السلوك غير األخالقي -

 تدوير املوظفين -

 عدم التخطيط للخالفة -

 تضخم تكلفة العمالة  -

 تضارب املصالح -

مخاطر أمن  

املعلومات 

)املخاطر 

 السيبرانية(

هي أي خطر يسبب حدوث خلل أو تلف في 

سمعة املنظمة من خروقات البيانات وأمن 

 معلوماتها.

 قابلة للتطبيق

 ال يتم فرض سياسة األمن على جميع موظفي سالمة. -

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

 ملناسب.ا

التفاوت بين مصروفات األمن السيبراني وكيفية استخدام األدوات والخدمات  -

 املناسبة والصحيحة.

 كثرة هجمات الفدية وغيرها. -

 دخول لألنظمة واستخدامات غير مصرح بها -

مخاطر عمليات 

غسل االموال  

 وتمويل االرهاب 

هي املخاطر التي تؤثر على الشركة وسمعتها 

إساءة استغاللها في عمليات غسل من 

 أموال أو تمويل اإلرهاب. 

 قابلة للتطبيق

 مخاطر قانونية:

 رفع قضايا قانونية على شركة التأمين  -

 املساءلة القانونية من قبل الجهات الرقابية )املسؤولية االجرامية( -

 الغرامات املالية -

 سبب عدم تطبيق مبادئ أعرف عميلك،وذلك ب -



 م2019تقرير مجلس إدارة شركة سالمة للتأمين التعاوني عن السنة املالية املنتهية في ديسمبر  35

 

 :أصول الشركة وخصومها :تاسع عشرال

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

 للشركة: 

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

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

 ألف ريال. 431.516بلغ صافي املطالبات املتكبدة خالل الفترة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 مخاطر السمعة: 

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

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

 املتعاملين تجاه شركة التأمين.

 مخاطر التشغيل: 

ر مباشـــــرة الناتجة عن ضـــــعف اجراءات الرقابة وهي الخســـــارة املباشـــــرة والغي

الداخلية. معظم مخاطر التشـــغيل تتعلق بســـياســـة أعرف عميلك أو ضـــعف 

 برنامج االلتزام والرقابة الداخلية.

 مخاطر التركيزات: 

وهي فشــــل الشــــركة في معرفة كافة تعامالت والبوليصــــيات الخاصــــة بالعمالء 

 مع فروع وقطاعات الشركة املختلفة.

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

 األرقام بآالف الرياالت

 البيان
 

 م2019
 

 م2015 م2016 م2017 م2018

إجمالي أقساط التأمين 

 ( GWPاملكتتبة )
503,504 734.982 

750,691 571,353 391,740 

صافي أقساط التأمين 

 ( NWPاملكتتبة )
437.864 687.344 

712,826 543,098 369,088 

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

الفائض )العجز( من 

 عمليات التأمين
26,692 14.392 

69,285 29,770 1,803 

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

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

 م2015 م2016 م2017 م2018 م2019 البيان

      موجودات عمليات التأمين:

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

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

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

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

      موجودات املساهمين:

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

 26,177 47,976 40,165 27.779 41.014 موجودات أخرى 
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 تحليل جغرافي إلجمالي إيرادات الشركة وشركاتها التابعة.العشرون: 
 األرقام بآالف الرياالت

 البيان
 املنطقة

 اإلجمالي 
 أخرى  الشرقية الوسطى الغربية

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

 

 

 

 

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

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

 م2015 م2016 م2017 م2018 م2019 البيان

 مطلوبات عمليات التامين:

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

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

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

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

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

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

 مطلوبات وحقوق املساهمين:

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

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

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

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

 قائمة نتائج عمليات التأمين:  ( أ

 األرقام بآالف الرياالت

 نسبة التغير م2018 م2019 البيان

 اإليرادات

 31.5- 734.982 503.504 إجمالي أقساط التأمين املكتتبة

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

 36.3- 687.353 437.864 صافي أقساط التأمين املكتتبة

 66.3 39.765 66,134 التغيرات في أقساط التأمين غير املكتسبة

 30.7 727.109 503.998 صافي أقساط التأمين املكتسبة

 5.8- 6.317 5,953 التأمينصافي العموالت إعادة 

 57- 5.184 2,216 إيرادات اكتتاب أخرى 

 43.4- 5.709 3.233 إيرادات االستثمارات 

 81.7- 8.736 1.601 إيرادات أخرى 

 31.3- 753.055 517,001 مجموع اإليرادات

 التكاليف واملصروفات

 13- 576.790 501,320 إجمالي املطالبات املدفوعة

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

 16- 558.636 469,472 صافي املطالبات املدفوعة

 288.4- 20.145 37.956- التغيرات في املطالبات تحت التسوية 

 25.4- 578.781 431,516 صافي املطالبات املتكبدة

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

تشغيلية  مؤجلة ومصروفاتتكاليف استحواذ وثائق 

 أخرى 

49,376 85.716 -16 

ديون مشكوك في  وإدارية ومخصصمصروفات عمومية 

 تحصيلها

94.789 95.989 -1.2 

 21.4- 738.663 580.264 مجموع التكاليف واملصروفات

 539.6 14.392 63.263 عمليات التأمينالفائض من 

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

 األرقام بآالف الرياالت

 نسبة التغير م2018 م 2019 البيان

 588.4- 12.953 63.263- حصة املساهمين من فائض عمليات التأمين

 48.4 6,794 10.086 إيرادات االستثمارات

 72.4- 3.404- 938- مصروفات عمومية وإدارية

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

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

 

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

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

 .%25بنسبة  دةباملطالبات املتكصافي 

  :وصف لسياسة الشركة في توزيع أرباح األسهم: والعشرون  نيالثا

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

 " توزع أرباح املساهمين على الوجه التالي:

 الزكاة وضريبة الدخل املقررة. تجنب  .1

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

 رأس املال املدفوع.

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

 لغرض أو أغراض معينة تقررها الجمعية العامة. 

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

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

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

 والصادرة من الجهات املختصة."

 100- 1.439 - حصة حملة وثائق التأمين من فائض

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

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

 مجلس إدارة الشركة. 

 :  اجتماعات مجلس االدارة  :العشرونو  ثالثال

 جمالياإل  عدد االجتماعات 

 اسم العضو 
االجتماع االول 

27/2/2019 

االجتماع الثاني  

 م6/5/2019

االجتماع الثالث  

 م19/8/2019

االجتماع الرابع 

 م11/9/2019

 الخامساالجتماع 

 م28/10/2019

 السادساالجتماع 

 م29/12/2019
6 

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

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

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

 6 حضر حضر حضر حضر حضر حضر لؤي حمزة بصراوي 

 6 حضر حضر عبر الهاتف حضر حضر حضر مريع سعد هباش 

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

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

 لم يكن عضو  معبد السال مازن ابراهيم 
ً
 لم يكن عضو  ا

ً
 4 حضر حضر حضر حضر ا

 لم يكن عضو  وائل سعد الراشد 
ً
 لم يكن عضو  ا

ً
 4 حضر حضر حضر حضر ا

 لم يكن عضو  احمد طارق مراد
ً
 لم يكن عضو  ا

ً
 4 حضر حضر حضر حضر ا

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

 اسباب الطلب تاريخ الطلب عدد طلبات الشركة لسجل املساهمين

 الجمعية العامة  2019/ 06/ 19 (1)

 الجمعية العامة  2019/ 07/ 25 (2)

 اخرى  2019/ 08/ 05 (3)

 اخرى   2019/ 09/ 08 (4)

 اخرى   03/10/2019 (5)

 أخرى  2019/ 12/ 24 (6)

   العقود واألعمال املتعلقة باألطراف ذو العالقة:س والعشرون: خاملا

 
طبيعة العمل 

 او العقد

العمل مبلغ 

 او العقد

مدة العمل او 

 العقد

شروط العمل او  

 العقد

اسم العضو/كبار التنفيذيين او اي شخص 

 ذي عالقة بأي منهم

مجموعة تأجير 

 القابضة
  12 39,787 وثائق تأمين

ً
 شهرا

نفس الشروط املطبقة 

على جميع العمالء 

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

نفس الشروط املطبقة 

على جميع العمالء 

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

  12 94 وثائق تأمين شركة رصد العاملية 
ً
 شهرا

نفس الشروط املطبقة 

على جميع العمالء 

 مميزاتوبدون أي 
 مالئكة "رئيس مجلس اإلدارة" حد. صال

شركة مجموعة  

 الفردوس
  12 1,579 وثائق تأمين

ً
 شهرا

نفس الشروط املطبقة 

على جميع العمالء 

 وبدون أي مميزات

 مالئكة "رئيس مجلس اإلدارة" حد. صال

 م. حسين بياري "عضو مجلس اإلدارة"

 :   املسددة واملستحقةبيان بقيمة املدفوعات النظامية  والعشرون:   دسالسا

 البيان

 م 2019

 بيان االسباب وصف موجز لها
 املسدد

املستحق حتى نهاية 

الفترة املالية 

 السنوية ولم يسدد

 6,000 630 الزكاة 

زكاة الشركة )مسددة 

م عند إثبات 2019في 

 م( 2018عائد 

)مخصص للعام 

 م(2019

 الزامية

 2.403 25.349 الضريبة
ضرائب على تحويالت 

 معيدي التأمين
 الزامية

 الزامية سداد اشتراكات - 6.100 املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية

 الزامية سداد للرسوم 600 2.437 تكاليف إشراف ساما

 الزامية سداد للرسوم 228 1.343 تكاليف إشراف مجلس الضمان الصحي

مكتب  ورسوم وجوازاتتكاليف تأشيرات 

 حكومية أخرى  ومصروفات  العمل
 الزامية سداد للرسوم - 2.273

 الخاتمة:   والعشرون: سابع ال

  -يؤكد ويقر مجلس اإلدارة بأنه: 

  .الصحيحتم إعداد سجالت الحسابات بالشكل  -

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

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

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

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

 التي بذلوها خالل العام.



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  يناثلا دنبلا

 

 يف ةیھتنملا ةیلاملا ةنسلا نع تاباسحلا يعجارم ریرقت ىلع تیوصتلا

 .م٣١/١٢/٢٠١٩
 

 
 



هـ 1144 شعبان 23التاريخ:   

م2020ابريل   16الموافق:   

 

ي                             
ن التعاونن كة سالمة للتأمي  ن                                                   السادة الكرام/ مساهمي شر مي  المحتر  

 

 السالم عليكم ورحمه هللا وبركاته،،،

 

ي 31 ديسمتر 2019م
ن
كة للسنة المالية المنتهية ف  الموضوع: تقرير لجنة المراجعة للجمعية العامة لمساهمي الشر

للشركة، تختص لجنة المراجعة نفيد مساهمي الشركة بأن لجنة المراجعة هي لجنة مستقلة تشكل بقرار من الجمعية العامة العادية 

مة ونزاهة التقارير والقوائم المالية وأنظمة الرقابة الداخلية فيها، والسياسات المحاسبية البمراقبة أعمال الشركة والتحقق من س

 شراف على اعمال المراجعة الداخلية والمراجعين الخارجيين. االو

 :بأعمال تدخل في نطاق اختصاصها وأبرزها كما يليوقامت م  2019ل العام المالي الاجتماعات خ  ست عقدت اللجنة وقد 

   م. 2019مراجعة واعتماد خطة إدارة المراجعة الداخلية للعام  •

   .المعتمدة ها تتنفيذ خطمدى اإلشراف على أعمال المراجعة الداخلية و •

م والتي تناقش المالحظات والفترة الالزمة لحل  2019مراجعة تقارير المراجعة الداخلية الدورية الصادرة خالل عام  •

  تلك المالحظات من قبل اإلدارات التنفيذية.

 اإلشراف على أعمال المراجعة الخارجية. •

 زمة حيالها لمجلس اإلدارة تمهيداً العتمادها.التوصيات الال  وتقديم م    2019  لعاممراجعة القوائم المالية الربعية والسنوية   •

 م. 2019واعتماد خطة إدارة االلتزام للعام مراجعة  •

مراجعة تقارير االلتزام والتي تعكس مدى التزام الشركة بمتطلبات الجهات اإلشرافية والرقابية والتأكد من االلتزام بما  •

 ورد فيها.

 متابعة تنفيذ مالحظات مؤسسة النقد والخاصة بالزيارات التفتيشية للشركة.  •

 . جوهريةلمجلس اإلدارة واشعار مجلس اإلدارة بأي مالحظات  باللجنةلخاصة تقديم محاضر االجتماعات ا •

 االجتماعات بأعضاء اإلدارة التنفيذية بالشركة ومناقشة التقارير الرقابية كلما دعت الحاجة لذلك. •

 االجتماعات بالمراجعين الخارجيين ومناقشة عملهم ومالحظاتهم.  •

ومناقشة هذه التقارير وابداء   ومدير االلتزامراسة وتحليل تقارير مدير المراجعة الداخلية  وبناء على ما سبق تقوم لجنة المراجعة بد

المالحظات وتوجيه اإلدارة التنفيذية للشركة بوضع حلول تصحيحية لكل المالحظات التي تتطلب التصحيح وفق األنظمة 

  السعودي ومجلس الضمان الصحي. والتعليمات الصادرة من الجهات الرقابية وخصوصا من مؤسسة النقد العربي



 : النتائج والتوصيات 

بعد اطالع لجنة المراجعة على إجراءات الضبط والتدقيق الداخلي في حدود المهام واالعمال المخططة والمحدودة التي تم تنفيذها 

من قبل إدارة المراجعة الداخلية وادارة االلتزام. وبعد المناقشة مع مراجع الحسابات الخارجي واإلدارة التنفيذية بخصوص نظام 

الداخلية في  نظام الرقابةفإن اللجنة يمكنها إعطاء تأكيد معقول بخصوص  والسنوية،االعمال الربعية  ئجونتا الرقابة الداخلية 

  تتعلق بنظام وإجراءات الرقابة الداخلية في الشركة.الشركة، حيث لم يتبين لها وجود مالحظات جوهرية 

 

 

ام،،،  وتقبلوا وافر التقدير واالحتر

 

 

 

 

 سعد هباشبن الدكتور/ مري    ع 

 عضو مجلس اإلدارة ورئيس لجنة المراجعة 

 

 

 











 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  ثلاثلا دنبلا

 

 م ٢٠١٩ / ١٢ / ٣١يف ةیھتنملا ةیلاملا ةنسلل ةققدملا ةیلاملا مئاوقلا ىلع تیوصتلا
 

 
 



 

 

ينواعتلا نیمأتلل ةمالس ةكرش  
)ةیدوعس ةمھاسم ةكرش(  

 
ةیلاملا مئاوقلا  

نیلقتسملا تاباسحلا يعجارم ریرقتو  

 م٢٠١٩ ربمسید ٣١ يف ةیھتنملا ةنسلل

                      



 

  ينواعتلا نیمأتلل ةمالس ةكرش
 )ةیدوعس ةمھاسم ةكرش(

 

 نیلقتسملا تاباسحلا يعجارم ریرقتو ةیلاملا مئاوقلا
  م٢٠١٩ ربمسید ٣١ يف ةیھتنملا ةنسلل

  

 ةـحفص سرــھفلا

  
 ٤-١  نیلقتسملا تاباسحلا يعجارم ریرقت

  
 ٥  يلاملا زكرملا ةمئاق
  
 ٧-٦  لخدلا ةمئاق
  
 ٨  لماشلا لخدلا ةمئاق
  
 ٩ ةیكلملا قوقح يف تاریغتلا ةمئاق
  
 ١٠  ةیدقنلا تاقفدتلا ةمئاق
  
 ٦٧-١١  ةیلاملا مئاوقلا لوح تاحاضیإ
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  عبارلا دنبلا

 

   كلذو ةعجارملا ةنجل ةیصوت ىلع ًءانب تاباسحلا يعجارم نییعت ىلع تیوصتلا
 يلاملا ماعلل ةیونسلاو ثلاثلاو يناثلا عبرلل ةیلاملا مئاوقلا قیقدتو ةعجارمو صحفل

  مھباعتأ دیدحتو م٢٠٢١ ماعلل لوألا عبرلاو م٢٠٢٠
 
 



 
4030169661جـــــاري ـــــل تـــ ـجـ ـسـ   

ة سـعـوديــــــة ــــة مسـاهمـــــــــركــــش  
اير  0,000,00025ال المدفوع ـ رأس م  

920023355+ الرقم الموحد966(2) 6647387فاكس ،  طريق المدينة النازل بعد شارع حراء 12برج سالمة الدور  -اإلدارة الرئيسية -جدة   
 

www.salama.com.sa 

 

 

م        16/04/2020التاريخ:   

 

 ينتعيين المراجعين الخارجي ب صية لجنة المراجعة تو

استبدال مكتب  فان اللجنة توصي ب وشركاه،السيد العيوطي ، الحالي الخارجي  نظراً النتهاء عقد خدمات مراجعة حسابات الشركة مع المراجع

سابات  حلمراجعة الدكتور محمد العمري وشركاه بمكتب م 31/12/2019المالي بنهاية العام فترته النظامية  هيةتالمن الخارجي المراجع

شركة العظم والسديري وال الشيخ   ،حاليالاالخر  الخارجي المراجعمع مكتب  بالتجديدوصي ن اللجنة تكما أم 2020الشركة للعام 

 فق العروض لكل منهما والموضحة بالجدول أدناه. و، وشركائهم

 

 قيمة العرض شامل الضريبة اسم الشركة  م

 اير 420,000 شركة العظم والسديري وال الشيخ وشركائهم   1

 اير 399,000 شركة الدكتور محمد العمري وشركاه  2

 

الخبرة واألداء المتميز في االتعاب وتم اختيار العظم والسديري وال الشيخ وشركائهم والدكتور محمد العمري وشركاه وفق معايير  لقد 

 أعمال التدقيق ونظراَ ألن لدى كل منهما فريق تدقيق محترف ومتخصص في أعمال التأمين. 

 

والدكتور محمد العمري  وشركائهم،العظم والسديري وال الشيخ فإن لجنة المراجعة توصي بتعيين المراجعين الخارجيين ) ليه،عوبناء 

 م. 2020( للقيام بأعمال مراجعة حسابات الشركة للعام المالي وشركاه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 الدكتور/ مريع سعد هباش

 رئيس لجنة المراجعة



PPrrooppoossaall  ttoo  PPrroovviiddee  PPrrooffeessssiioonnaall  SSeerrvviicceess  ttoo    

SSaallaammaa  CCooooppeerraattiivvee  IInnssuurraannccee  CCoommppaannyy  

March 18, 2020 

 Submitted to: 
 

Salama Cooperative Insurance Company 
Jeddah - Kingdom of Saudi Arabia 
 
 
Submitted by: 
 

AlAzem, AlSudairy, AlShaikh &Partners  
CPA’s & Consultants 
Member Crowe Global 
P.O. Box 21499 Jeddah 40097 
Tel: 012 692 8552 
Fax: 012692 8551 
E-mail: info@crowe.sa 



 
 

 

AlAzem, AlSudairy, Alshaikh & 
Partners  
CPA’s & Consultants 
Member Crowe Global 
C.R License No: 323/11/148 
P.O. Box 40097 Jeddah 21499 
Saudi Arabia  
Telephone :( 012) 6928552 
Facsimile :( 012) 6928551 
Email: ch@crowe.sa 
www.crowe.com 
 

 

 

 

March 18, 2020  

Submitted to: 
 
Salama Cooperative Insurance Company 
Jeddah - Kingdom of Saudi Arabia 
 
Thank you for giving us the opportunity to submit this proposal to provide external audit services for 

your company. 

We believe that your company requires the highest quality of professional services from a well-

known, long-established firm, which has excellent resources worldwide and employs staff of the 

highest caliber. Crowe Global is one of the top professional services firms in Saudi Arabia, the Gulf 

Region and the world.  

We thank you again for this opportunity and would like to emphasize our keen interest in serving as 

your company's auditors and business advisors. Please give us a call should you require any additional 

information or if you wish to discuss our services further.  We will also be pleased to clarify any 

matter relating to this proposal and look forward to a long and prosperous relationship with your 

company. 

 

With kind regards, 

 
 
                                                                                           AlAzem, AlSudairy, AlShaikh & Partners 
                                                                                                      Certified Public Accountants 
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Why Crowe  
 

About Crowe Global in Saudi Arabia 
Crowe Global Saudi Arabia is a team of dedicated business professionals with the required skills, 

personal integrity and objectivity needed to render quality service to the clients and the public. We 

provide this quality service to each client through a responsive and effective personally led 

relationship. This relationship is based on our understanding and caring for our client’s business and 

his needs. 

We are a member firm of Crowe Global, one of the world’s largest organizations, providing 

professional services including auditing, accounting, tax, and consulting. Crowe Global network 

consists of more than 200 independent accounting and advisory services firms and 764 offices in 

more than 130 countries around the world.  

Crowe Global member firms are known for their local knowledge, expertise, and experience 

balanced by an international reputation for the highest quality in audit, tax, advisory and risk 

services. They are unified through a shared commitment for impeccable quality service, highly 

integrated service delivery processes and a common set of core values and management 

philosophies that guide their decisions daily.  

This unique combination of talent provides Crowe Global the worldwide capabilities of a highly 

integrated network to deliver value to multinational clients doing business across borders 

Leadership.Each member firm is well established as a leader in its national business community 

and is staffed by nationals, with a comprehensive knowledge of local laws and customs, which is 

important to clients undertaking international ventures or expansion in other countries.  

Quality, professional services. High-quality professional services (audit, tax and advisory) are 

basic to Crowe Global member firms' operations. Standardized operating procedures for 

international work have been developed.  

International Strength.Key regions have been established and are respectively coordinated by 

Regional Executives as follows: Europe, Middle East, and Africa (EMEA) by Bernard Delomenie, 

Regional Executive in Asia Pacific by Mok Yuen Lok, Regional Executive; and the Americas by 

Eduardo Pestarino, Regional Executive. 

Three locations and variety of services 

Our professionals located in our offices in Riyadh, Jeddah and Al Khobar are more than just 

auditors, consultants or tax advisors. They are all of these and much more. They are also 

acknowledged as providers of financial and advisory services in addition to auditing and tax 

consultancy, including accounting, management consulting, information systems consulting and 

other consulting services. 
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Scope of Work 
 
Closing meetings will be useful in discussing issues emerging from the audit. Recommendation to 

improve systems and controls will be detailed in our final management letter, we will agree the final 

actions needed to sign off our audit report on the financial statements. A draft of our management 

letter will be discussed. This will include pragmatic recommendations to improve controls and/or 

efficiencies. We will prepare a client service file containing the key documents and reports issued, 

as set out under our deliverables. 

Deliverables: 
 Audit report on financial statements 

 Final management letter 

 Letter of outstanding matters, if any  

 

Continuous communication and update until next audit planning meeting. 

We will be in continuous communication with the client’s management, updating them with our 

knowledge of developments in the industry, the regulatory environment, and any other issues that 

may arise. 
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Proposed Audit Fees 
Proposed Audit Fees: 

Based on our knowledge and previous experience with similar businesses and operations, we believe 
that we are able to serve the needs of your company, effectively and efficiently. At Crowe, we seek 
a long-term client relationship. To this end, we have a vested interest in controlling our costs. 
 
Understandably, the work involved in a first-year audit engagement is more extensive than in 
subsequent years.  It is our practice to submit an audit fee proposal based upon a continuing 
engagement, so that the first year start-up costs are absorbed by the firm. 

Fee Assumptions: 

The below fee structure assumes certain assistance from management in preparation for the audits. 
Our fee structure is designed to ensure that our clients are not reluctant to call us when questions 
arise.  Routine telephone calls for accounting, tax, Zakat or advisory questions are considered part of 
the basic services and do not involve additional fees.  If an accounting or tax and Zakat question 
results in research or additional work, such time is billed at the hourly rate for the individual 
performing the work.  We will, of course, provide you an estimate of fees for such services and 
obtain management’s approval before proceeding. Should significant changes from these 
assumptions arise, we would expect an opportunity to negotiate a reasonable fee increase. 
 

Our fees: 
 

Scope of Work 
Fees  
SR 

Audit of the financial statements for the year ended 31, December 2020 
(Annual)  325,000 

Quarterly Reviews (QTR 2 & QTR 3, 2020 and QTR 1, 2021) 75,000 

Total is four hundred thousand Saudi Riyals  400,000 

 
 Prices do not include VAT 
 This fees do not include traveling and other expenses and if incurred will be billed to you  
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About Crowe Global Group Worldwide 
 

Crowe Global (CG) is an international integrated network of 
independent accounting and management consulting firms 

 
 
Crowe Global is the 9th largest global network of independent audit and advisory services firms in 

the world - International Accounting Bulletin (IAB). 

 

Crowe Globalis ranked among the top 10 global accounting networks with more than 200 

independent accounting and advisory services firms with 764 offices and nearly 35,000 

professionals and staff in more than 130 countries around the world.  
 

The member firms of Crowe Global are committed to building lasting relationships with clients, 

focusing on understanding the client's perspective, the client's needs and the goals of the client. The 

results are innovative business solutions in audit, tax, risk and advisory designed for the unique 

needs of the client, solutions that improve performance, enhance shareholder value and build client 

competitiveness.  
 

Each firm is well-established as a leader in its national business community and is staffed by 

nationals, thereby providing a knowledge of local laws and customs which is important to clients 

undertaking new ventures or expanding into other countries.  
 

Through our highly integrated global network of member firms with broad technical expertise and 

deep local market knowledge, Crowe Global provides consistent quality and impeccable service to 

diverse clientele throughout the world.  
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Experienced Professionals 
To be an industry leader, a company needs to continually search for a competitive advantage.  We 

believe that the one factor that distinguishes us most from our competitors is the access to and 

involvement of our most experienced personnel.   
 

The time spent with our clients by our senior personnel is proportionally greater than virtually any 

other CPA/consulting firm.  To encourage such involvement, we have purposely kept our partner 

billing rates low.  By working with senior professionals, you get prompt and expert advice from 

executives who have in-depth knowledge of you as well as the industry. 

2019 Middle East Rankings 
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Our Global Specialty Practices 

 
Global Sustainability services  
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Our Major Clients in Saudi Arabia 
 
Insurance companies 
 SALAMA INSURANCE COMPANY 
 AlJAZIRA TAKAFUL  
 Arabia Cooperative Insuranc Copmany 
 Saudi Arabian Cooperative SAICO 
 Mediterranean Gulf cooperative Insuranc Company 
 ACIG  
 Alahlia cooperative Insuranc Company  
 Solidarity TAKAFUL  
 SAAB TAKAFUL 
 Metlife  AIG Cooperative Insurance  

Government and Simi Government Companies 
 THE COOPERATION COUCILE FOR THE ARAB STATES OF THE GULF 
 COUNCIL OF COOPERATIVE HEALTH INSURANCE 
  SAUDI CREDIT BUREAU (SIMAH) 
 SAUDI ARABIAN GENERAL INVESTMENT AUTHORITY (SAGIA) 
 RIYADH CHAMBER 
 KING FAISAL CENTER RESEARCH AND ISLAMIC STUDIES 
 KING ABDULLAH BIN ABDULAZIZ ENDOWMENT FOR GIFTEDNESS CREATIVITY 
 SAUDI ARABIAN FOOTBALL FEDERATION AND ALL SUBSIDRIES CLUBS 

Trading Companies 
 SPIMACO ADDWAEIH. (A SAUDI JOINT STOCK COMPANY) 
 ALDREES PETROLEUM AND TRANSPORT SERVICES.(A SAUDI JOINT STOCK COMPANY) 
 SAUDI ADVANCED INDUSTRIES COMPANY. (A SAUDI JOINT STOCK COMPANY) 
 TIHAMA HOLDING. (A SAUDI JOINT STOCK COMPANY) 
 MIDDLE EAST SPECIALIZED CABLES COMPANY (MESC). (A SAUDI JOINT STOCK COMPANY) 
 SABB TAKAFUL (A SAUDI JOINT STOCK COMPANY) 
 METLIFE AIG ANB FOR COOPERATIVE INSURANCE (A SAUDI JOINT STOCK COMPANY) 
 SAUDI ARABIAN FOR COOPERATIVE INSURANCE (A SAUDI JOINT STOCK COMPANY) 
 ALAHLIA FOR COOPERATIVE INSURANCE (A SAUDI JOINT STOCK COMPANY) 
 SANAD FOR COOPERATIVE INSURANCE. (A SAUDI JOINT STOCK COMPANY 
 SOLIDARITY SAUDI TAKAFUL COMPANY (A SAUDI JOINT STOCK COMPANY) 
 SAUDI DEVELOPMENT INDUSTRIES (A SAUDI JOINT STOCK COMPANY) 
 WAFRAH FOR INDUSTRY AND DEVELOPMENT COMPANY(A SAUDI JOINT STOCK COMPANY) 
 ALSHARQIA DEVELOPMENT (A SAUDI JOINT STOCK COMPANY) 
 ALBAHAA FOR INVESTMENT AND DEVELOPMENT (A SAUDI JOINT STOCK COMPANY) 
 NATIONAL WATER WORKS COMPANY. (A SAUDI CLOSED JOINT STOCK COMPANY). 
 MUEEN RECRUITMENT COMPANY 
 ARABIAN UNITED FLOAT GLASS CO. (A SAUDI CLOSED JOINT STOCK COMPANY). 
 AL SADHAN GROUP(A SAUDI CLOSED JOINT STOCK COMPANY) 
 ALMUTLAQ HOLDING GROUP.(A SAUDI CLOSED JOINT STOCK COMPANY) 
 SAMAMA GROUP. 
 SAUDI REAL ESTATE COMPANY (ALAKARIA) 
 ALARJAN PROJECTS. 
 DAR ALARKAN GROUP OF COMPINES. 
 ALKHABEER FOR FINCIAL GROUP. 
 ALAWWAL CAPITAL CO. 
 ATHEEB GROUP. 
 ALMISEHAL GROUP. 
 ASALA HOLDING COMPANY. 
 LAZURDI. 
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 AL SHARQ FOR TRADING AND CONTRACTING AND MAINTENANCE COMPANY. 
 RAKA HOLDING GROUP 
 ALBABTAIN HOLDING FOR INVESTMENT. (A SAUDI CLOSED JOINT STOCK COMPANY) 
 SHEIKH ABDULRAHMAN SAAD AL-RASHID & SONS GROUP AND SUBSIDIARIES COMPANIES. 
 ALOBEIKAN (GROUP OF COMPANIES). 
 AL YEMNI MOTORS COMPANY – (SUBARU - ISUZU). 
 MAWASEEM GROUP COMPANY. 
 SALEH ALRAJHI GROUP 
 DAYIM HOLDING (GROUP OF COMPANIES). 
 ALSHARQ FACTORIES GROUP. 
 NAIF SALEH AL RAJHI INVESTMENT. 
 HELTON JEDDAH, ALMADINA AND KINGS SWEET HOTELS. 
 AL-MASAOOD OIL INDUSTRY SUPPLIES & SERVICES CO. 
 
In addition, we have various other companies, establishments and factories in the Kingdom of Saudi Arabia that count 
approximately over 500. 
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The Crowe Global Reach 
Angola     Guatemala    Palestine * 
Argentina    Honduras    Panama 
Australia    Hong Kong    Peru 
Austria     Hungary    Philippines 
Azerbaijan    India     Poland 
Bahrain *    Indonesia    Portugal 
Bangladesh    Iran     Puerto Rico 
Belgium                  Iraq *     Qatar * 
Belize     Ireland     Romania 
Bolivia     Italy     Russia 
Brazil     Ivory coast    Saudi Arabia * 
Brunei Darussalam   Japan     Senegal 
Bulgaria    Jordan *    Serbia 
Cambodia    Kenya     Singapore 
Canada                   Korea     Slovakia 
Central East Europe   Kuwait *    Slovenia 
Chile     Latvia     South Africa 
China     Lebanon *    Spain 
Colombia    Liechtenstein    Srilanka 
Costa Rica    Lithuania    Sweden 
Croatia     Luxembourg    Switzerland 
Cyprus     Madagascar    Syria * 
Czech Republic                              Malaysia    Taiwan ROC 
Denmark    Malta     Tanzania 
Dominican Republic   Mauritius    Thailand 
Ecuador    Mexico     Tunisia * 
Egypt *     Mongolia    Turkey 
El Salvador    Morocco *    Ukranie 
Estonia                  Nepal     United Arab Emirates * 
France     Netherlands    United Kingdom 
French Polynesia   New Zealand    United States 
Georgia                  Nigeria     Venezuela 
Germany    Norway                     Vietnam 
Ghana     Oman *     
Greece     Pakistan   
 
    
*Countries representing Middle East Crowe Global Group  
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Appendix 1 

(Partners & Team Members) 

 

Abdullah obtained the license to practice the Assurance and Auditing Services in Saudi Arabia 
in 1997. 
He is considered one of the premiere Saudi Nationals who were licensed to practice after 
the formation of the Saudi Organization of Certified Public Accountants (SOCPA). 

Abdullah worked for more than 19 years for one of the largest professional firms in the field 
of assurance, business advisory and consulting services whereby he gradually occupied 
positions up till he reached the Audit Manager post. 
During his career path, Abdullah acquired vast and diversified experience in the audit of 
commercial companies, Motor industry,  manufacturing, oil and gas, financial institutions and 
banks, insurance, construction and contracting, hotels and tourism, hospitals, non  for profit 
organizations, utilities and agricultural companies. Additionally, Abdullah handled several 
market and feasibility studies and  companies' valuation and due diligence. Finally, Abdullah 
participated in consultancy works for companies' restructuring and the design and 
development of financial and accounting systems. 

Mr. Abdullah M. Al-Azem 

Managing Partner 

• Bachelor in Accounting 
• Member of (AICPA) 
• Holder of Saudi fellowship certificate 
• Member of the Illinois Certified Accountants 
• Previous member of the training and continuous education 

committee for (SOCPA) 
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Mr. Musab AlSheikh 

Head of Business Assurance Department 

• Member of SOCPA, 
• CFE 
• Bachelor in Accounting 
• Previous member of SOCPA Peer Review Committee, 

National IFRS conversion 
• Committee, IOSCO Issuer Accounting, Audit and 

Disclosure (C1) committee 

Musab Joint Crowe as the Head of Business Assurance Department. He worked for more than 
5 years for one of the largest professional  firms in the field of assurance, business advisory 
and consulting services and more than 14 years in the Capital Market Authority “CMA”  

since its establishment. 
In CMA, Musab was the Head of Financial Statement Review responsible of issuers 
compliance with the IFRS and related corporate  governance. Additionally, Musab was the 
Senior advisor of CMA listed companies and investment product deputy who contributed in  
developing the implementing regulation related to investment products and listed companies 
including Zakat & Tax law, Bankruptcy law,  insurance Company law and other capital market 
implementing regulations. During his career path, Musab acquired vast and diversified  
experience in audit and laws applicable to government and private sector entities, banking 
and financial institutions, insurance sector,  manufacturing sector, trading sector, construction 
and contracting sector, motor industry, hotels and tourism sector, non for profit  organizations, 
utilities and agricultural companies. Musab handled several project related to issuers 
compliance with related regulation and represented CMA in  several national and 
international meeting and committees related to IFRS conversion, IOSCO C1 committee and  
attended attachment program with FINRA, SE Malaysia. 

Mr. Salman B. Al-Sudairy 

Partner 

Mr. AlSudairy has occupied several Managerial and Leadership Positions with a career path 
exceeded 15 years in multi  activity Companies and Establishments. He has started his career 
path practicing accountancy profession and legal  auditing in 1991. 

Mr. AlSudairy has obtained several expertise's in Agricultural, Industrial, Medical, 
Healthcare, and Public Institutions. He  had attended several courses and seminars in 
accountancy and management. 

Mr. AlSudairy has obtained a license to practice Certified Public Accountant profession in 
1990. Also, he has obtained a 
license to practice administrative consulting profession in 2003 Mr. AlSudairy has a Master 
degree in Business  Administration from Strayer University, U S A. 

• Bachelor in Business Administration 
• MBA 
• Certified Public Accountant profession 
• Licensed administrative consulting 

 



 
   Audit Services Proposal                                      Salama Cooperative Insurance Company 

 

12 

 

Mr. Mohammad Altellawi, ACCA, DipIFRS, CMA, JCPA, VAT expert 

Director 

 

 

 

 

 
 

 

Experience 

• Mohammad has extensive experience in External and Internal Audit function, VAT 
consultation, IFRS conversion and Training. 

• Mohammad is an accomplished trainer on internal auditing related topics, as well as 
IFRS subjects.  

Professional Summary 
• Mohammad has over fifteen years of extensive experience in audit and VAT 

Consulting in KPMG – Qatar, KPMG – Jordan, Deloitte – KSA and, Crowe – KSA.  
•  Mohammed's years of experience exposed him to have a wide range of experience 

in different industries such as holdings, insurance, medical, airlines, manufacturing, 
contracting, trading, services, real estate and others. 

• Additionally, he has managed the audit of clients in different sectors such as 
investments, construction and manufacturing, trading, hotels, retails and none-profit 
organizations in Jordan, Qatar and Saudi Arabia.  

Professional Affiliations 

• Member on the Association of Chartered Certified Public Accountants – ACCA, UK 
• Member on the Institution of the Management Accountant- IMA, US 
• Member on the Association of Jordanian Certified Public Accountants – JCPA, 

Jordan 

Client & Industry Focus 
• holdings, insurance, medical, airlines, manufacturing, contracting, trading, services, 

real estate and others  
Education 

• ACCA, CMA, DipIFR, JCPA, VAT Expert from SOCPA 
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Moath Abdelrahim, CertIFR 
Audit Director 

 
                               
                    
 

 

 
Experience 
Moath has over eleven years of extensive audit in KPMG - Jordan, Deloitte. ME and Crowe 
Global KSA. He has managed the audit of clients in different sectors such as investments, 
construction, manufacturing, trading, Hotels, retail, and not-for- profit organizations in 
Jordan, Iraq and Saudi Arabia. 
Professional Affiliations 

• Jordan     Association     of     Certified Public Accountants. (Affiliate). 

Client & Industry Focus 

• Jordan aviation –Aviation. 

• Jordan Trade facilities – Retailbanking. 

• Jordan   Ice   and   aerated   Water  Company 
(Pepsi). Manufacturing 

• Saudi Binladen Group –Construction. 

• adidas Levant Limited –Trading. 

• Le Meridien& Le Royal (Five stars Hotels)  
Education 

• Bachelor of Accounting  

• University : Applied Science University  - Jordan 

• Trainings: Jordan CPA, IFRS Diploma, 
IFRS and IAS.  
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A PROPOSAL TO PROVIDE EXTERNAL AUDIT SERVICES TO SALAMA

16 December, 2019

The Chairman

The Board of Directors

C/O Mohammed A. Badhurays, MSA 

Internal Audit Manager

Salama Cooperative Insurance Company

Jeddah, Saudi Arabia

Dear Sir

We thank you for the opportunity to present our qualifications to continue to provide external audit and related

services to the Salama Cooperative Insurance (“Salama”). Similar to Salama, BDO Dr Mohamed Al-Amri & Co (“BDO

KSA”) has a unique culture rooted in core values that ensures continuous focus on our clients and professionals and a

long-term commitment to quality service. Our clients experience our culture through a service approach characterized

by extensive involvement of senior professionals, direct access to top technical resources, and straightforward,

proactive communications delivered through a centralized, responsive, knowledgeable client service team.

For many years, we have enjoyed providing external audit services to a wide range of privately and publicly held

clients, currently including many companies of similar size operational scope to Salama, such as Tawuniya, Malath,

SAICO and ACIG. As a result of your RFP, we note that the following are your key objectives:

 The annual audit for the financial statements of Salama for the year 2020 and quarterly reviews from Q2 2020 to Q1

2021 inclusive (Q4 being dependent on SAMA requirements for 2020); and

 Agreed upon procedures for SAMA and CCHI returns for Salama in line with SAMA requirements, as requested.

We look forward to demonstrating our capabilities and distinctly different service approach, and responding to any 

related questions.

Yours sincerely,

Gihad Al-Amri

Managing Partner

Page 2

Partners: Dr. Mohamed Al-Amri (60), Jamal M. Al-Amri (331), Gihad M. Al-Amri (362) 
Riyadh : Tel. 278 0608, Fax. 278 2883   Dammam: Tel. 8344311, Fax. 8338553

Dr. Mohamed Al-Amri & Co., a Saudi Professional Company registered under license no. 323/11/66, is a member of 
BDO International Limited, a UK company limited by guarantee, and forms part of the international BDO network of independent member firms.

P.O. Box 784, Jeddah 21421
Tel: +966 12 283 0112
Fax: +966 12 661 2788

www.alamri.com
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Salama’s objectives and BDO’s capabilities

 External audits carried out to high professional standards.

 Good professional co-operation between joint auditors.

 Financial statements and AUPs which stand up to scrutiny by the 

shareholders and regulators.

 Independent and objective feedback on internal controls covered 

with the external audit scope.

 Our team is very experienced in the insurance and takaful 

industry. We audit and have audited a number of listed companies 

in this line of business.

 Our external audits are regularly inspected by BDO International 

and Saudi regulators to ensure standards are appropriate.

 We have a good and proven history of operating joint audits in a 

seamless fashion in KSA. 

 We will provide regular feedback on audit and control issues 

during the audit, and formal reporting at the conclusion of our 

work.

 We are experienced at project managing complex audits and 

interfacing with senior client management to avoid surprises.

 Professional services delivered accurately and on time.

 Independent advice on financial statement preparation and 

associated controls.

 Relationships and knowledge of Salama processes and culture.

 Early warning of audit issues leading to timely resolution.

 Discussion with Audit Committees on new standards and emerging 

industry trends.

BDO’s Value-Added 

Services

Salama’s Objectives

Benefit for Salama
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BDO’s approach for the Salama audit

 Meet with your key personnel to confirm our understanding of the 

financial statements and agree the information gathering process.

 Co-ordinate with joint auditors and with internal audit.

 Request financial data or any additional information necessary to 

understand Salama’s accounts, customers and business and 

regulatory specifics. 

 Performing preliminary analytical review procedures.

 Assessing the control environment.

 Gather information about the business processes, the IT 

environment and the design of the internal control system. 

 Set the materiality limits.

 Identify risks to the financial statements from the information 

gathered and materiality set in Phase 1.

 Consider any industry specific risks. In this respect, we typically 

examine claims reserving in the insurance industry in conjunction 

with our external audit actuaries.

 Consider any assumed risks – we always assume a revenue 

recognition and management overrides are risks.

 Consider going concern risks.

 Establish the audit testing linked to the assessment of risks. 

Testing is either controls based supplemented by limited 

sustentative tests, or wholly substantive using higher sample sizes

 Carry out an assessment of IT general controls.

 Preparation of staff plan, task plan and timeline.

 Communicate audit plan to management and those charged with 

governance (usually the Audit Committee).

Phase I – Fact 

Gathering and 

Analysis

Phase II –

Assessment of audit 

risk

Phase III – Audit 

planning

On appointment, our senior team would engage with Salama management to establish expectations and 

document these in agreed audit protocols. We would regular meet with you and assess performance against 

these protocols, thus ensuring we meet your expectations and that no surprises result.

Our audits typically follow this phased approach for each audit:
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BDO’s approach for the Salama audit

 Carry out the detailed audit testing, usually divided into interim 

testing of controls before year end, with final controls testing and 

substantive testing at final.

 Where exception are discovered, assess the effect on the nature 

and timing and extent of planning work.

 Record adjusted and unadjusted misstatements.

 Record deficiencies in internal controls.

 Discuss misstatements and identified internal controls issues with 

management as they arise.

 Review financial statements for compliance with IFRS disclosures, 

arithmetic accuracy, and agreement to underlying books of 

account.

 Draft the audit report including key audit matters.

 Hold close out meeting with management.

 Attend Audit Committee and discuss financial statement and audit 

report.

 Brief Audit Committee on control issues.

 Sign the audit report.

 Present a formal controls letter to management for comment and 

issue agreed content to Audit Committee.

 Hold audit debrief with management.

Phase IV – Audit 

execution

Phase V – Audit 

reporting
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BDO’s approach for other services

The quarterly reviews are more limited in scope than an audit, but follow a similar path the 

that described for an audit. We would not seek to necessarily engage with the Audit Committee 

before the commencement of the review, nor would we typically issue an management controls 

letter, as the nature of the review does not include an assessment of test of controls across the 

financial statements.

Agreed upon procedure services will be specifically scoped so that BDO staff conduct a set of 

agreed procedures. The outcome of these procedures will be discussed with management and a 

report issued in draft and final form.
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Gihad Al-Amri
Engagement Partner

Telephone : +966 11 278 0608

Fax : +966 112782883

Mobile: +966 505270946

Email:            gihad@alamri.com

EXPERIENCE
Gihad Al-Amri regularly delivers consulting and advisory 

services to his Saudi clients. These include the successful 

delivery of IFRS conversion services to local clients.

He has extensive experience in the fields of audit, 

taxation, litigation, business valuation, review and 

implementation of ERP solutions, and management 

consultancy services. He is also involved in providing 

training courses to clients in the fields of financial 

accounting standards, IT audit, and taxation.

The clients served by Gihad include publicly traded and 

large-scale multinational companies operating in different 

industries such as banking, telecoms, utilities, 

petrochemical, manufacturing, construction, trading, and 

agricultural.

Gihad has been actively contributing to the profession 

through his involvement in various professional activities. 

He is a Board Member of the Saudi Organization for 

Certified Public Accountants (SOCPA), Chairman of the 

Accounting Standards Committee and a member of the 

Quality Review team. Gihad is also the Middle East 

Regional Coordinator for BDO. 

PROFESSIONAL AFFILIATION
Certified Public Accountant (CPA) Saudi & USA

EDUCATION
Master of Accounting – The American University,

Washington, DC

EXPERIENCE
Rupert is an experienced Director in BDO Dr Mohammed

Al-Amri, KSA. Rupert has extensive experience in the

insurance industry, having audited underwriters, re-

insurers and brokers.

Rupert leads or has led external audit engagements at

Tawuniya, Malath, SAICO, ACIG, Al Rajhi and Alimna

Tokio Marine takaful insurers. All these have included a

joint auditor.

He also has audited listed insurance company audits in

Bahrain including United Insurance, Takaful Insurance

and Al Ahli Insurance, BHI and ACR Re and has overseas

insurance experience with audits for IAG, State

Insurance, Guardian Royal Exchange.

Rupert has been a senior team member in local IFRS

conversion work. He has also audited early

implementation of IFRS 9 and IFRS 15, and has been

involved in advice on IFRS 9 expected credit loss models

in the banking sector.

PROFESSIONAL AFFILIATION
Fellow of the Institute of Chartered Accountants in

England and Wales

EDUCATION
Bachelor of Arts (Mathematics & Computer Science),

United Kingdom

Page 9

BDO KSA leaders serving Salama

Rupert Dodds
Engagement Director

Telephone : +966 112780608

Mobile: +966 550209421

Email:

rupert@alimri.com
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Imran Ahmed Khan
Director

Telephone : +138344311

Mobile: +966 541-386-164

Email: iaka@alamri.com

EXPERIENCE
Imran Khan has more than 14 years of experience in the 

profession. 

Imran is highly experienced in insurance audits as well as 

other financial services and financial management 

companies and property development ventures. 

Previously Imran handled the financial service portfolio of 

Deloitte Pakistan which included audits of Banks, 

Insurance, Mutual Funds, Takaful Companies etc. He now 

handles audits of listed development companies in KSA. 

Imran’s client experience has AON Insurance, Metlife

ALICO (American Life Insurance Company Limited), ·     

Saudi Pak Insurance Limited, Pak Qatar Family Takaful 

Limited and Pak Qatar General Takaful Limited.

Imran is a member of BDO’s global IFRS 9 implementation 

team and regularly delivers IFRS 9 training to staff and 

clients.

Imran is conversant with Islamic compliant banking 

operations and instruments. He audits 6 listed Saudi 

companies and manages a team of 20 audit staff.

PROFESSIONAL AFFILIATION
Institute of Chartered Accountants of Pakistan

EDUCATION
Bachelor of Commerce, Karachi University

EXPERIENCE
Sandeep has extensive experience in the fields of 

external audit in financial services, particularly insurance. 

He is currently the audit manager of ACIG, having audited 

insurance companies in Pakistan. Sandeep has good 

knowledge of International Financial Reporting Standards 

(IFRS) and regularly provides training on these standards.

The clients served by Sandeep include publicly traded and 

large-scale multinational companies operating in different 

industries such as finance, telecom, manufacturing, 

construction, trading, and agricultural. He audits a major 

section of the Tasnee consolidation, including the 

coordination of overseas subsidiary audits.

Before joining BDO, Sandeep worked with one of the big 4 

audit firms of Pakistan

PROFESSIONAL AFFILIATION
Chartered Accountant – Institute of Chartered

Accountants of Pakistan (ICAP)

Associate Chartered Certified Accountant – ACCA UK

Chartered Financial Analyst (CFA) Level 1 – CFA

Institute, USA

EDUCATION
Master of Commerce (Honorary) – Higher Education

Commission of Pakistan

Bachelor of Commerce – University of Sindh, Pakistan
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Sandeep Mugria
Engagement manager

Telephone : +966 12283 0112 8

Mobile: +966 569 398 624

Email: skmk@alamri.com
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Maher Al Khateeb
Partner

Telephone : +966 12 283 0112 

Mobile: +966 500 666 5826

Email: mtok@alamri.com

EXPERIENCE

Maher El Khateeb has extensive experience in the fields

of external audit and management consultancy

services. The clients served by Maher include publicly

traded and large-scale multinational companies such as

Aramco operating in different industries such as

manufacturing, construction, trading, and agricultural.

These include the ACIG audit, where Maher regularly

presents important audit issues to the Audit Committee

Maher has hands on expertise in IFRS, SOCPA and US

GAAP accounting frameworks.

Maher’s key responsibilities include assuring clients’

compliance with rules and regulations issued by various

bodies in the Kingdom of Saudi Arabia which includes

compliance with accounting and auditing standards

issued by the Saudi Organization of Certified Public

Accountants and examining clients’ internal control

environment which includes assessing clients’

measures to detect and prevent fraud.

PROFESSIONAL AFFILIATION
Certified Public Accountant (SOCPA) KSA

EDUCATION
Master of Finance Australia

Bachler Commerce, King Abdulaziz University
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Audit, review and AUP fees

Our fees are based on time and costs. Our total fees reflect the size and complexity of the 

engagement.  

We estimate our fees for the joint audit of the 2020 financial statements of Salama, exclusive 

of out-of-pocket expenses:

We estimate our fees for the joint audit of the 2019 financial statements of Salama partnering 

a non-Big 4 firm as follows, inclusive of out-of-pocket expenses:

Fees excluded taxes, but are inclusive of reasonable disbursements. Fees are invoiced 50% on 

acceptance of the audit engagements and 50% on delivery of the draft final report. Fees for 

review and AUP engagements are payable on delivery of draft reports. The fees quoted above 

will remain current for 2 months from the date of this proposal.

This proposal and the fees quoted are subject to the successful signing of a detailed letter of 

engagement.

Audit Review (per 

review)

AUP Notes

Salama SR 260,000 SR 40,000 SR 20,000 Per AUP / CAP 

report
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The BDO network
Where you need us, when you need us

8% increase over last year at constant exchange rates

Strong growth over last year

165
Countries

*International statistics as of and for the year ended 9-30-18; including exclusive alliances of BDO Member Firms 

*National statistics as of and for the year ended 9-30-18.

ABOUT BDO INTERNATIONALLY

Accounting and Audit

57%
Tax

22%
Consulting / Advisory

21%

$9.6
billion revenues

88,000+
Total personnel

3
Offices

ABOUT BDO NATIONALLY

Accounting and Audit

65%
Tax and Zakat

20%
Advisory

15%

Revenue growth

across all business lines 

2
Reporting 

languages

Approaching

200
Total personnel

1,600+*
offices
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BDO’s culture and core 

values establish a set of 

standards embodied by our 

work, our relationships and 

our professionals, the results 

of which are reflected in our 

accomplishments and 

recognition in the 

marketplace. With a 

reputation for quality and 

foundation built on timeless 

values, BDO is a sound 

choice both for clients and 

for those seeking rewarding 

professional careers.

WHAT WE ARE PROUD OF

Accomplishments and Recognition

 40 years trading in Saudi Arabia in 2020

 Founded in audit practice, built on specialist services

 Household name clients in our prestigious client list

 Strong expertise across multiple lines of business

 Well qualified highly trained staff

 Diverse ethnic staff mix

 Saudization increasing beyond 30%

 Multiple language capabilities

Helping people thrive every day
A FIRM BUILT ON VALUES
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Some existing and 

previous clients of 

BDO in Saudi

Tawuniya

SAICO

Malath

ACIG

Al Rajhi Takaful

Salama Insurance

ATMC Insurance

Saudi Telecom Co. (STC)

National Gas and Industrialization Co.

Taiba Holding Co.

Arabian Pipes Co.

Saudi Electricity Co.

Saudi Chemicals Company

Al-Bayan Group Holding Co.

Ceramic Pipe Co.

MEFIC Capital

Petro Hunt Middle East Company Limited

BDP Kanoo Chemical Logistics Co.

Saudi Steel Pipe Co.

Saudi Railway Co.

Industrial and Energy Services Co.

Pepsico Services LLC

Al Wasatah Capital

National Petrochemical Co. (Petrochem)

Sita Company

Saudi Ceramic Co.

National Water Co.

Capital Market Authority (CMA)

Sectore Arabia Petroleum Services Co.

Fosam Company Limited

Umm’ Al Qura University

High Commission for Development of Riyadh

Saudi Yanbu Petrochemical Co. (Yanpet)

Saudi Fransi Bank

Chamber of Commerce & Industry Almadinah

Saudi Petrochemical Co. (Sadaf)

Al Baha University K.K.

Savola Co.

Weatherford Saudi Arabia Co.

Jenoptic Robot GmbH Co.

United Sugar Co.

Noble Drilling Arabia Limited

Sabic Services

Arabian Helicopters Co.

Saudi Cement Co.

Saudi Carbonate Co.

National Plastic Co. (Ibn Hayyan)

Airtec

Al Gassim Cement Co.

National Chemkals Company

Saudi Arabian Amiantit Co.

Alinma Tokio Marine Company

Arabian Cement Co.

Saudi Fisheries Co.

Bawan Group

Al Jouf Cement Co.

Al Jouf Agricultural Development Co.

Middle East Environment Protection Co. 

Saudi Silica Co.

Najran Cement Company

Islamic Development Bank Trust Services Ltd.

North Star Group

Cement Product Industry Company

Saudi Real Estate Co.

Saudi Industrial Investment Group

Saudi White Cement Co.

Eskan For Development & Investment

Intercontinental Hotel – Jubail

Ummul Qura Cement Co.

Alandalus Property Co.

Al Bilad Hotel

Arabian Industrial Fibers Co. (Ibn Rushd)

Babcock Arabia Co.

National Industrial Training Institute



This proposal is solely for the use of client personnel, and is in all 

respects subject to the negotiation, agreement, and signing of a specific 

engagement letter or contracts. No part of it may be circulated, 

quoted, or reproduced for distribution outside the client organization 

without our express prior written approval. If staff described in this 

proposal become unavailable for whatever reason, staff with similar 

qualifications will be substituted at our discretion.

Dr. Mohamed Al-Amri & Co., a Saudi Professional Company registered 

under license no. 323/11/66, , is a member of BDO International 

Limited, a UK company limited by guarantee, and forms part of the 

international BDO network of independent member firms. BDO is the 

brand name for the BDO network and for each of the BDO Member Firms. 

www.alamri.com
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Material discussed in this publication is meant to provide general information 

and should not be acted on without professional advice tailored to your 

organization’s individual needs.

© 2019 BDO Dr Mohammed Al-Amri & Co. All rights reserved. www.alamri.com

If you have any questions relating to this proposal,

Please do not hesitate to contact us on:

Mob: 0500666582 or by email @  mtok@alamri.com

mailto:mtok@alamri.com


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   سماخلا دنبلا

 

 لایر فلا ةئامتسو نویلم دحاو )٠٠٠٫٦٠٠٫١( غلبم فرص ىلع تیوصتلا
 يف يھتنملا يلاملا ماعلا نع ةرادإلا سلجم ءاضعأل ةیونس ةأفاكم

م٣١/١٢/٢٠١٩  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   سداسلا دنبلا

 

 نم مدقملا بلطلا ىلع ًءانب يلاحلا هرادالا سلجم ءاضعا لزع ىلع تیوصتلا

 . ةكرشلا لام سار نم %5 زواجتت ةصح كلمی مھاسم

 





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
عباسلا دنبلا  

 

 خیرات نم أدبت يتلا ةمداقلا ةرودلل ةرادإلا سلجم ءاضعأ باختنا ىلع تیوصتلا
 ىلع ةقفاوملا لاح يف كلذو ،م٠٦/٢٠٢٣/ ١٥ خیراتب يھتنتو م١٦/٠٦/٢٠٢٠

سداسلا دنبلا  



 
 
 

 ( السيرة الذاتية1نموذج رقم )

 
 

 البيانات الشخصية للعضو المرشح 1.

 االسم الرباعي اجيت فيجاي جوشي جوشي

29/09/1980  الجنسية الهند تاريخ الميالد 

 المؤهالت العلمية للعضو المرشح 2.

 م المؤهل  التخصص تاريخ الحصول على المؤهل اسم الجهة المانحة

للتكنولوجيا، الهند معهد نيرما  1 بكالوريوس في الهندسة هندسة الكمبيوتر 2002 

المعهد الهندي لالدارة لكناو 

 ،الهند
 ماجستير في ادارة االعمال مالية و ادارة اعمال 2012

2 

    3 

    4 

    5 

     

 الخبرات العملية للعضو المرشح 3.

 الفترة مجاالت الخبرة

التوس الدارة االستثماالات المحدودةمدير في اي دي سي ام  حاليا -2017   

ادارة االستثمار –مدير في شركة المتكاملة كابيتال )ش.م.خ(  حاليا -2014   

  

  

  

  

 (مدرجة أو غير مدرجة  )العضوية الحالية في مجال إدارات شركات مساهمة أخرى  4.

 عضوية اللجان الشكل القانوني للشركة

 العضوية طبيعة 
بصفتة الشخصية، )

ممثل عن شخصية 
 (اعتبارية

 العضوية صفة
 تنفيذي،)

 (غير تنفيذي، مستقل

 م اسم الشركة النشاط الرئيس 

 استثمارات تجارية غير تنفيذي -- -- شركة مساهمة خاصة

شركة المتكاملة كابيتال  

 )ش.م.خ(
Integrated Capital 

PJSC 

1 

 تنفيذي  -- -- شركة مساهمة عامة
استثمارات تجارية 

عقاري وتطوير  

 اشراق لالستثمار ش.م.ع
Eshraq Investments 

PJSC 
2 

 شركة مساهمة عامة
  واللجنةلجنة التدقيق 

 التنفيذية 
 الشحن البحري مستقل --

 الخليج للمالحة القابضة
Gulf Navigation 

Holdings 
3 

 محدودةشركة خاصة 

 باألسهم
 مستقل -- لجنة التدقيق 

 واالستثماراتالوساطة 

والغازفي قطاع النفط   

مجموعة نوبل القابضة  

 المحدودة
Noble Group Holdings 

Limited 

4 

 



 

 استثمارات تجارية تنفيذي  -- -- شركة ذ.م.م
ايه دي سي ام للموارد 

 المحدودة
ADCM Resourees Ltd 

5 

 -- شركة ذ.م.م
  –عن شخصية اعتبارية 

 اشراق لالستثمار ش.م.ع
 استثمارات تجارية تنفيذي 

 شركة اشراق العالمية ذ.م.م 
Eshraq International 

Company LLC 
6 

شركة خاصة محدودة 

 باألسهم
-- 

–عن شخصية اعتبارية   
 اشراق لالستثمار ش.م.ع

 استثمارات تجارية تنفيذي 

شركة اشراق لالدارة 

 المحدودة
Eshraq Management 

ltd 

7 

 التأمين مستقل -- لجنة التدقيق  شركة مساهمة عامة

تأمين  –تكافل االمارات 

 ش.م.ع
Takaful Emarat – 

Insurance PSC 

8 

 



 
 
 

 ( السيرة الذاتية1نموذج رقم )

 

 البيانات الشخصية للعضو المرشح 1.

 االسم الرباعي اكرم عمر احمد جاد

11/12/1386  الجنسية سعودي تاريخ الميالد 

 المؤهالت العلمية للعضو المرشح 2.

 م المؤهل  التخصص تاريخ الحصول على المؤهل اسم الجهة المانحة

بجده زعبد العزيجامعة الملك   1 بكالوريوس اداب و علوم انسانية عالقات عامة و اعالن 1992 

 2 شهادة احتراف التأمين Cop تأمين 1996 المعهد البريطاني بجده 
  -المعهد المصرفي البحريني 

 جده
BIBF تأمين 2005 دبلوم احتراف تأمين   3 

    4 

    5 

     

 العملية للعضو المرشحالخبرات  3.

 الفترة مجاالت الخبرة

2007الى  1992 التعاونية للتأمين البدأ فيها كمتدرب  و من ثم العمل في عدة اقسام للتأمين في كل من الرياض و المدينة المنورة ثم جده  

2009الى  2007 شركة والء للتأمين مدير اقليمي للمنطقة الغربية  

لوكالة التأمين مدير و شريكشركة عداد الثقة  2019الى  2010   

  

  

  

 (مدرجة أو غير مدرجة  )العضوية الحالية في مجال إدارات شركات مساهمة أخرى  4.

 
 الشكل القانوني للشركة

 
 عضوية اللجان

 طبيعة العضوية 
(بصفتة الشخصية، 
ممثل عن شخصية 

 اعتبارية)

 صفة
 العضوية(تنفيذي،

 مستقل)غير تنفيذي، 

 
 النشاط الرئيس 

 
 اسم الشركة

 م

شركة ذات مسؤولية  

 محدودة
 التأمين شريك غير تنفيذي بصفتي الشخصية  ال

الشركة العربية لخدمات 

 التسويق
1 

شركة ذات مسؤولية  

 محدودة
 التأمين شريك بصفتي الشخصية  مدير

شركة مداد الثقة لوكالة 

 التأمين
2 

      3 

 



 
 
 

 ( السيرة الذاتية1نموذج رقم )

 

 البيانات الشخصية للعضو المرشح 1.

 االسم الرباعي باسل علي منصور الهنداوي

19/11/1962  الجنسية أردني تاريخ الميالد 

 المؤهالت العلمية للعضو المرشح 2.

 م المؤهل  التخصص تاريخ الحصول على المؤهل اسم الجهة المانحة

 -ماديسون  ويسكونسنجامعة 

 الواليات المتحدة األمريكية
 1 بكالوريوس الهندسة الكهربائية 1985

-جامعة جورج واشنطن 

لواليات المتحدة األمريكيةا  
 2 ماجستير إدارة المعلومات 1987

-جامعة جورج واشنطن 

لواليات المتحدة األمريكيةا  
 3 دكتوراة إدارة المعلومات واألعمال الدولية 1995

الواليات   –جامعة هارفرد 

 المتحدة األمريكية 
 4 برنامج إدارة تنفيذي إدارة تنفيذية  2010

    5 

     

 الخبرات العملية للعضو المرشح 3.

 الفترة مجاالت الخبرة

لغاية اليوم  - 2015 الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة جمعية مركز دبي المالي العالمي للتأمين  

 2018 – 2014 رئيس مجلس اإلدارة في شركة المنارة للتأمين

 لغاية اليوم – 2010 مستشار مستقل

 2010 – 1999 مدير عام ونائب رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين في األردن

 1999 - 1997 مستشار في وزارة الصناعة والتجارة في األردن

 1997 - 1988 الواليات المتحدة االمريكية –د الدولي واشنطن مسؤول عمليات مالي في صندوق النق

 1990 - 1987 الواليات المتحدة االمريكية  –محاضر في جامعة جورج واشنطن 

 (مدرجة أو غير مدرجة  )العضوية الحالية في مجال إدارات شركات مساهمة أخرى  4.

 
الشكل القانوني  
 للشركة

 
 عضوية اللجان

 العضوية طبيعة 
(بصفتة الشخصية، 
ممثل عن شخصية 

 اعتبارية)

 صفة
 العضوية(تنفيذي،

 غير تنفيذي، مستقل)

 
 النشاط الرئيس 

 
 اسم الشركة

 م

 تنفيذي  مستقل  مؤسسة مهنية
مؤسسة مهنية لشركات 

التأمين في مركز دبي  

 المالي العالمي

جمعية مركز دبي المالي 

 العالمي للتأمين

1 

      2 

      3 

       

 



 
 
 

 السيرة الذاتية (1)نموذج رقم 
 
 
 
 

 البيانات الشخصية للعضو المرشح 1.

 االسم الرباعي رائد عبدهللا يحيى ال قاسم

هـ7/8/1396  الجنسية سعودي تاريخ الميالد 

 المؤهالت العلمية للعضو المرشح 2.

 م المؤهل  التخصص تاريخ الحصول على المؤهل اسم الجهة المانحة

الرياض -الملك سعود جامعة  م2000   1 بكالوريس العلوم 

    2 

    3 

    4 

    5 

 الخبرات العملية للعضو المرشح 3.

 الفترة مجاالت الخبرة

وكيل معتمد التعاونية للتأمين –مدير عام شركة المجموعة المهنية لوكالة التأمين  م2018 –م 2012   

قاسم لخدمات التسويق ممنوح امتياز التعاونية للتأمينمدير عام مؤسسة رائد عبدالملك آل  م2012 – م2005   

ين ثم مدير لفرع مكة المكرمةمسوق بشركة التعاونية للتأم م2004 –م 2002   

  

  

  

 )مدرجة أو غير مدرجة  (العضوية الحالية في مجال إدارات شركات مساهمة أخرى  4.

 الشكل القانوني للشركة
 

 اللجانعضوية 

 طبيعة العضوية 
بصفتة الشخصية، (

ممثل عن شخصية 
 )اعتبارية

 صفة
 تنفيذي،(العضوية

 )غير تنفيذي، مستقل

 
 النشاط الرئيس 

 
 م اسم الشركة

      1 

      2 

      3 

       

 



 
 
 

 ( السيرة الذاتية1نموذج رقم )

 

 البيانات الشخصية للعضو المرشح 1.

 االسم الرباعي سامي محمد العروسي نورالدين قلوز

17/2/1966  الجنسية تونسي تاريخ الميالد 

 المؤهالت العلمية للعضو المرشح 2.

 م المؤهل  التخصص تاريخ الحصول على المؤهل اسم الجهة المانحة

ESTP PARIS - 
FRANCE 

1992 ENGINEERING CIVIL ENGINEER 1 

ECOLE NATIONALE 
PONTS TE – FRANCE 
CHAUSSEES PARIS-

FRANCE 

1995 ENGINEERING PHD 2 

    3 

    4 

    5 

     

 الخبرات العملية للعضو المرشح 3.

 الفترة مجاالت الخبرة

BEST RE (L) TUNIS BRANCEHAE - AGM 
JULY 2019-
PRESENT 

BEST RE FAMILY (L) - GM 2010 - 2019 

BEST RE (L) TUNIS BRANCHE – FAMILY RETAKAFUL 2008 - 2010 

  

  

  

 (مدرجة أو غير مدرجة  )العضوية الحالية في مجال إدارات شركات مساهمة أخرى 4.

 
 الشكل القانوني للشركة

 عضوية اللجان

 طبيعة العضوية 
الشخصية، (بصفتة 

ممثل عن شخصية 
 اعتبارية)

 صفة
 العضوية(تنفيذي،

 غير تنفيذي، مستقل)

 م اسم الشركة النشاط الرئيس 

تعليميةمؤسسة   مؤسسة تعليمية غير تنفيذي بصفته الشخصية   
 ايجن برجرمز فاونديشن

Asian programs 
foundation 

1 

      2 

      3 

       

 



 
 
 

 ( السيرة الذاتية1نموذج رقم )

 

 البيانات الشخصية للعضو المرشح 1.

محمد الحوشان زعبد العزيسعود   االسم الرباعي 

22/01/1958  الجنسية سعودي تاريخ الميالد 

 المؤهالت العلمية للعضو المرشح 2.

 م المؤهل  التخصص تاريخ الحصول على المؤهل اسم الجهة المانحة

أمريكا -قانزاقا جامعة  م 1982   1 ماجستير إدارة أعمال 

أمريكا -جامعة قانزاقا   2 بكالوريوس هندسة مدنية  1980 

    3 

    4 

    5 

     

 الخبرات العملية للعضو المرشح 3.

 الفترة مجاالت الخبرة

البنك السعودي لالستثمار –مدير عام الموارد البشرية  10/2018إلى  5/2012   

مصرف الراجحي –مدير عام الموارد البشرية  5/2012إلى  2/2008   

شركة السالم للطائرات –نائب الرئيس للموارد البشرية  1/2008إلى  8/2000   

  

  

  

 (مدرجة أو غير مدرجة  )العضوية الحالية في مجال إدارات شركات مساهمة أخرى  4.

 
 الشكل القانوني للشركة

 اللجانعضوية 

 طبيعة العضوية 
(بصفتة الشخصية، 
ممثل عن شخصية 

 اعتبارية)

 صفة
 العضوية(تنفيذي،

 غير تنفيذي، مستقل)
 اسم الشركة النشاط الرئيس 

 م

      1 

      2 

      3 

       

 



 
 
 

 ( السيرة الذاتية1نموذج رقم )

 

 البيانات الشخصية للعضو المرشح 1.

 االسم الرباعي سعيد مبارك راشد سعيد الهاجري

6/11/1972  الجنسية اماراتي تاريخ الميالد 

 المؤهالت العلمية للعضو المرشح 2.

 م المؤهل  التخصص تاريخ الحصول على المؤهل اسم الجهة المانحة

Lewis Clark College 
Portland, Oregan 

 1 بكالوريوس في العلوم األعمال واإلدارة 1994

 2 محلل مالي معتمد التحليل المالي  2000 
    3 

    4 

    5 

     

 الخبرات العملية للعضو المرشح 3.

 الفترة مجاالت الخبرة

مدير تنفيذي –لالستثمار  يأبو ظبجهاز  حتى – 1994   

رئيس مجلس إدارة –شركة أبوظبي الوطنية للطاقة  حتى االن – 2011   

  

  

  

  

 (مدرجة أو غير مدرجة  )العضوية الحالية في مجال إدارات شركات مساهمة أخرى  4.

 
الشكل القانوني  
 للشركة

 
 عضوية اللجان

 طبيعة العضوية 
(بصفتة الشخصية، 
ممثل عن شخصية 

 اعتبارية)

 صفة
 العضوية(تنفيذي،

 غير تنفيذي، مستقل)

 
 النشاط الرئيس 

 
 اسم الشركة

 م

 بصفته الشخصية  ال يوجد شركة مساهمة عامة
 

 رئيس مجلس االدارة

تنقيب عن النفط والغاز 

وإنتاجهما وتوليد 

 الكهرباء وتحلية المياه

الوطنية  يأبو ظبشركة 

ة ش.م.عللطاق  
TAQA 

1 

 2 شركة الخليج للمالحة نقل بحري رئيس مجلس االدارة بصفته الشخصية  اللجنة التنفيذية  شركة مساهمة عامة

 ال يوجد شركة محدودة
عضو المجلس 

االستشاري بصفته 

 الشخصية
 غير تنفيذي

استشارات وحلول 

 استثمارية
 مؤسسة إم إس سي آي بارا

MSCI 

3 

 معهد تعليمي غير تنفيذي بصفته الشخصية  ال يوجد معهد تعليمي
أبو ظبي -معهد انسياد   

INSEAD-Abu Dhabi 
4 

 بصفته الشخصية  لجنة االستثمار شركة مساهمة عامة
نائب رئيس مجلس 

 االدارة
 التأمين

الشركة االسالمية العربية 

)سالمة(للتأمين   
 ش.م.ع

5 

 



 
 
 

 السيرة الذاتية (1)نموذج رقم 

 

 البيانات الشخصية للعضو المرشح 1.

 االسم الرباعي عبدالرءوف احمد محمود قطب

م24/3/1940  الجنسية مصري تاريخ الميالد 

 المؤهالت العلمية للعضو المرشح 2.

 م المؤهل  التخصص تاريخ الحصول على المؤهل اسم الجهة المانحة

 -التجارة جامعة القاهرة كلية 
 مصر

م1960  1 بكالوريس مجاسبة 

 -كلية التجارة جامعة القاهرة 
 مصر

م1967  2 دبلوم دراسات عليا تأمين 

    3 

    4 

    5 
     

 الخبرات العملية للعضو المرشح 3.

 الفترة مجاالت الخبرة

مصر -االدارة والعضو المنتدب ( شركة بيت التأمين المصري السعودي ) نائب رئيس مجلس  م2019 –م 2003   

مصر –االتحاد المصري للتأمين ) رئيس االتحاد المصري (  م2017 –م 2007   

مصر -معهد التامين المصري ) رئيس معهد التأمين المصري (  م2019 –م 2015   

  

  

  

 )مدرجة أو غير مدرجة  (مجال إدارات شركات مساهمة أخرى  العضوية الحالية في 4.

 الشكل القانوني للشركة
 

 عضوية اللجان

 طبيعة العضوية 
بصفتة الشخصية، (

ممثل عن شخصية 
 )اعتبارية

 صفة
 تنفيذي،(العضوية

 )غير تنفيذي، مستقل

 
 النشاط الرئيس 

 
 م اسم الشركة

      1 

      2 

      3 

       

 



 
 
 

 السيرة الذاتية (1)نموذج رقم 

 

 البيانات الشخصية للعضو المرشح 1.

 االسم الرباعي قابل رعبد القادحسن  زعبد العزي

هـ1/7/1372  الجنسية سعودي تاريخ الميالد 

 المؤهالت العلمية للعضو المرشح 2.

 م المؤهل  التخصص تاريخ الحصول على المؤهل اسم الجهة المانحة

الهندسة جامعة القاهرةكلية  م7719  سوبكالوري هندسة الكترونيات واتصاالت    1 

    2 

    3 

    4 

    5 
     

 الخبرات العملية للعضو المرشح 3.

 الفترة مجاالت الخبرة

( يالتنفيذمجموعة البحر االحمر العالمية )الرئيس  م2019 – م2018   

الرئيس للتسويق والمبيعات (مجموعة نسما القابضة ) نائب  م2014 – م2002   

  

  

  

  

 )مدرجة أو غير مدرجة  (العضوية الحالية في مجال إدارات شركات مساهمة أخرى  4.
 

الشكل القانوني  
 للشركة

 
 عضوية اللجان

 طبيعة العضوية 
بصفتة الشخصية، (

ممثل عن شخصية 
 )اعتبارية

 صفة
 تنفيذي،(العضوية

 )تنفيذي، مستقلغير 

 
 النشاط الرئيس 

 
 م اسم الشركة

      1 

      2 

      3 

       

 



 
 
 

 السيرة الذاتية (1)نموذج رقم 

 

 البيانات الشخصية للعضو المرشح 1.

 االسم الرباعي عدنان مجمد عبدهللا طيبة

ـه1/7/1375  الجنسية سعودي تاريخ الميالد 

 المؤهالت العلمية للعضو المرشح 2.

 م المؤهل  التخصص تاريخ الحصول على المؤهل اسم الجهة المانحة

القاهرة -جامعة عين شمس  م1978   1 بكالوريوس  قانون 

امريكا -كلية واشنطن للقانون  م1990   2 ماجستير قانون العقود الدولية 

    3 

    4 

    5 

     

 الخبرات العملية للعضو المرشح 3.

 الفترة مجاالت الخبرة

االخرى واالنشطة التجارية في مجال الطاقة الكهربائية المحاماة واالستشارات القانونية في مجال التأمين والمجاالت المختلفة 
 والرياضة وتحلية مياه البجر

حتى تاريخه –م 1979  

  

  

  

  

  

 )مدرجة أو غير مدرجة  (العضوية الحالية في مجال إدارات شركات مساهمة أخرى  4.

 
 عضوية اللجان الشكل القانوني للشركة

 طبيعة العضوية 
الشخصية، بصفتة (

ممثل عن شخصية 
 )اعتبارية

 صفة
 تنفيذي،(العضوية

 )غير تنفيذي، مستقل
 م اسم الشركة النشاط الرئيس 

      1 

      2 

      3 

       

 



 
 
 

 ( السيرة الذاتية1نموذج رقم )

 

 البيانات الشخصية للعضو المرشح 1.

 االسم الرباعي عمر محمد صائب الجارودي

01/07/1381  الجنسية سعودي تاريخ الميالد 

 المؤهالت العلمية للعضو المرشح 2.

 م المؤهل  التخصص تاريخ الحصول على المؤهل اسم الجهة المانحة

االمريكية في بيروتالجامعة   1 البكالوريوس في ادارة االعمال ادارة االعمال 1983 
جامعة سيراكيوز ، الواليات 

 المتحدة االمريكية 
 2 ماجستير في اداب )االقتصاد(  االقتصاد 1984

    3 

 الخبرات العملية للعضو المرشح 3.

 الفترة مجاالت الخبرة

العربية السعوديةشعاع كابيتال   -الرئيس التنفيذي حاليا -2007   

بيروت لبنان–بنك عودة سارادار االستثماري  -مدير  2000-2007  

 (مدرجة أو غير مدرجة  )العضوية الحالية في مجال إدارات شركات مساهمة أخرى  4.

 
 الشكل القانوني للشركة

 
 عضوية اللجان

 طبيعة العضوية 
(بصفتة الشخصية، 
ممثل عن شخصية 

 اعتبارية)

 صفة
 تنفيذي،)العضوية

 (غير تنفيذي، مستقل

 
 النشاط الرئيس 

 
 اسم الشركة

 م

 - صندوق عقاري
شركة شعاع كابيتال 

 العربية السعودية
 تطوير فنادق تنفيذي 

عضو مجلس ادارة الصناديق  

الفندقية )شركة شعاع كابيتال  

 العربية السعودية(
1 

تنفيذيغير  صفة شخصية - شركة مساهمة  تطوير عقاري 
عضو مجلس ادارة بشركة 

الباني للتطوير العقاري 

 )شركة سعودية(
2 

شركة مرخصة من 

 مؤسسة النقد
 االئتمان

شركة شعاع كابيتال 

 العربية السعودية
 تمويل غير تنفيذي

عضو مجلس ادارة شركة 

الخليج للتمويل المملكة 

 العربية السعودية
3 

شركة مرخصة من هيئة 

 السوق المالية
- 

شركة شعاع كابيتال 

 العربية السعودية
 استثمار تنفيذي 

عضو مجلس ادارة بشركة 

شعاع كابيتال العربية 

 السعودية
4 

 - صندوق عقاري
شركة شعاع كابيتال 

 العربية السعودية
 تطوير عقاري تنفيذي 

عضو مجلس ادارة صندوق 

 شعاع وادي الهدا
5 

 تطوير عقاري غير تنفيذي صفة شخصية - شركة مساهمة
عضو مجلس ادارة شركة 

اكاسيا للتطوير العقاري 

 )لبنان(
6 

 مالي غير تنفيذي صفة شخصية - شركة مساهمة
عضو مجلس ادارة شركة 

 المساهمون المتحدون )لبنان(
7 

 فنادق غير تنفيذي صفة شخصية - شركة مساهمة

عضو مجلس ادارة 

يو كيه ) هوم  كوينتيليون

هاوس ( ليمتد )المملكة 

 المتحدة(

8 

 



 
 
 

 السيرة الذاتية (1)نموذج رقم 

 
 البيانات الشخصية للعضو المرشح 1.

 االسم الرباعي غزان خان

م30/12/1982  الجنسية بريطاني تاريخ الميالد 

 المؤهالت العلمية للعضو المرشح 2.

 م المؤهل  التخصص تاريخ الحصول على المؤهل اسم الجهة المانحة

م2006  سوبكالوري علم االقتصاد   1 

    2 

    3 

    4 

    5 

     

 الخبرات العملية للعضو المرشح 3.

 الفترة مجاالت الخبرة

لندن -مدير ومؤسس في شركة مروات لالستشارات ليمتد  م2019 –م 2011   

لندن – اتش اس بي سي العالميةمستشار في خدمات  م2019 – م2012   

لندن  –شركة نيو ادج جروب اي ايه  مدير في  م2011   

لندن -ديلويت  مستشار في  م2016 –م 2011   

  

  

 )مدرجة أو غير مدرجة  (العضوية الحالية في مجال إدارات شركات مساهمة أخرى  4.

 عضوية اللجان الشكل القانوني للشركة

 طبيعة العضوية 
بصفتة الشخصية، (

ممثل عن شخصية 
 )اعتبارية

 صفة
 تنفيذي،(العضوية

 )غير تنفيذي، مستقل
 م اسم الشركة النشاط الرئيس 

شخصيةال تهصف ال تنطبق شركة خاصة محدودة  مدير ومؤسس 
انشطة استشارات 
 تكنولوجيا المعلومات

شركة مروات لالستشارات 
لندن  -د تلمي  

1 

      2 

      3 

       

 



 
 
 

 ( السيرة الذاتية1نموذج رقم )

 

 البيانات الشخصية للعضو المرشح 1.

 االسم الرباعي غسان عمر شعيب محمد

هـ09/06/1390  الجنسية سعودي تاريخ الميالد 

 المؤهالت العلمية للعضو المرشح 2.

 م المؤهل  التخصص تاريخ الحصول على المؤهل اسم الجهة المانحة

بيرد  مدرسة ثاندر  
Thunderbird School 

12/1997  1 ماجستير ادارة االعمال الدولية 

9/1993 جامعة الملك عبدالعزيز  2 بكالوريوس محاسبة 

    3 

    4 

    5 

     

 الخبرات العملية للعضو المرشح 3.

 الفترة مجاالت الخبرة

دن القابضة & سدكو كابيتال & مجموعة الالمالية لكبرى الشركات السعودية )جبل عمر & بن  والمؤسساترئيس ادارة الخزينة 

 الحمراني (
مليار لاير 5ادارة و اعادة هيكلة التسهيالت البنكية الممنوحة من قبل مقرضين متعددين بإجمالي حدود ائتمانية تربوا على   

2001-2019  

يات & رئيس رخصة الوساطة المالية كأصيل & محلل تنفيذي لالستثمار )سدكو &سدكو رئيس ادارة الخزينة و رئيس ادارة العمل

اصدارات للصكوك )المراعي  4اضافة الى المشاركة في االستثمار في  كابيتال ( خبرة عملية في مختلف قطاعات االستثمار و فوعهم

 &مجموعة بن الدن & البنك السعودي الفرنسي & صافوال(
2008-2013  

  

  

  

  

 (مدرجة أو غير مدرجة  )العضوية الحالية في مجال إدارات شركات مساهمة أخرى  4.

 
الشكل القانوني  
 للشركة

 
 عضوية اللجان

 طبيعة العضوية 
(بصفتة الشخصية، 
ممثل عن شخصية 

 اعتبارية)

 صفة
 العضوية(تنفيذي،

 غير تنفيذي، مستقل)

 
 النشاط الرئيس 

 
 اسم الشركة

 م

      1 

      2 

      8 

 



 
 
 

 ( السيرة الذاتية1نموذج رقم )

 
 

 البيانات الشخصية للعضو المرشح 1.

 االسم الرباعي مصطفى غازي خريبة

03/09/1974  الجنسية كندي تاريخ الميالد 

 المؤهالت العلمية للعضو المرشح 2.

 م المؤهل  التخصص تاريخ الحصول على المؤهل اسم الجهة المانحة

رنتووجامعة ت التجارية  واالتصاالتاالقتصاد  1996  اآلدابس وبكالوري   1 
جامعة اوهايو الدومينيكان ، 

 الواليات المتحدة االمريكية
ة فئة الرؤساءياالستراتيجية المؤسس 2009  2 ماجستير في ادارة االعمال 

    3 

    4 

    5 

     

 الخبرات العملية للعضو المرشح 3.

 الفترة مجاالت الخبرة

مجموعة ابو ظبي المالية –نائب الرئيس التنفيذي  حتى االن - 2019يوليو    

التمويل البديل المتكامل  –المدير التنفيذي  حتى االن - 2011يوليو    

المالية مجموعة ابو ظبي  –الرئيس التنفيذي للعمليات  2019يوليو  - 2011يوليو    

مجموعة برينوكس لالستثمار –ناءب الرئيس الدارة العمليات و االستثمار  2011يوليو  - 2009مايو    

مجلس االستثمار العالمي –نائب الرئيس الدارة العمليات  2009مايو  - 2005يوليو    

 )مدرجة أو غير مدرجة  ( العضوية الحالية في مجال إدارات شركات مساهمة أخرى 4.

 عضوية اللجان القانوني للشركةالشكل 

 طبيعة العضوية 
بصفتة الشخصية، )

ممثل عن شخصية 
 (اعتبارية

 العضوية صفة
 تنفيذي،)

 (غير تنفيذي، مستقل

 م اسم الشركة النشاط الرئيس 

 اللجنة التنفيذية  شركة مساهمة خاصة
  –عن شخصية اعتبارية 

كابيتال عشركة شعا  
 التمويل غير تنفيذي

ركة الخليج للتمويل ش م خ ش

السعودية  – Gulf finance 
corporation 

1 

شركة ذات مسؤولية  

 محدودة
-- 

  –عن شخصية اعتبارية 

مجموعة ابو ظبي المالية  

 ذ م م 
 استشارات تنفيذي 

البديل المتكامل للتمويل 

 المحدودة
Integrated Alternative 

Finance limited 

2 

شركة خاصة محدودة 

 باألسهم
-- 

  –عن شخصية اعتبارية 

 ايه دي سي ام ليمتد
 ادارة صناديق استثمارية تنفيذي 

 إلدارةاي دي سي ام التوس 

 االستثمارات المحدودة
ADCM Altus 
Investment 

Management limited 

3 

شركة خاصة محدودة 

 باألسهم
-- 

  –عن شخصية اعتبارية 

ممجموعة ابو ظبي 

 المالية ذ م م 
 تنفيذي 

 وادارةاستشارات 

 استثمارات
 ايه دي سي ام ليمتد
ADCM (ltd) 

4 

 



شركة خاصة محدودة 

 باألسهم
-- 

  –عن شخصية اعتبارية 

مجموعة ابو ظبي المالية  

 ذ م م 
 قابضة غير تنفيذي

 سباديل ليمتد 
Spadille Ltd (Jersey) 

5 

شركة ذات مسؤولية  

 محدودة
-- 

  –عن شخصية اعتبارية 

 سباديل ليمتد 
 تطوير عقاري غير تنفيذي

 نورث ايكر ليمتد
Northacre ltd 

(UnitedKingdom) 
6 

شركة ذات مسؤولية  

 محدودة
 وساطة مالية تنفيذي  -- --

 شعاع لالوراق المالية ذ م م 
Shuaa Securities LLC 

7 

شركة خاصة محدودة 

 باألسهم
-- 

–عن شخصية اعتبارية   
مجموعة ابو ظبي المالية  

 ذ م م 
 استثمارات تجارية غير تنفيذي

)ميرفا(اي دي باور   
AD Power Ltd (Mirfa) 

(Cayman islan) ds 
8 

 شركة مدرجة في لندن غير تنفيذي -- -- شركة عامة
 قناص لالستثمار ليمتد

Qannas Investment 
Ltd Cayman Islandy 

9 

شركة خاصة محدودة 

 باألسهم
-- 

–عن شخصية اعتبارية   
 قناص ليمتد

 استثمارات تجارية غير تنفيذي
قناص بي اياس ب   

SPE Qannas 
B(Cayman Island) 

10 

شركة خاصة محدودة 

 باالسهم
 تطوير عقاري تنفيذي  -- --

باالس بريفيرد بارتنرز جي 

 بي
Palace Real Estate 

Partners GP ( Cayman 
Island) 

11 

شركة خاصة محدودة 

 باالسهم
 تطوير عقاري تنفيذي  -- --

باالس بريفيرد بارتنرز جي 

 بي
Palace Preferred 

Partners GP (Cayman 
Island) 

12 

شركة خاصة محدودة 

 باألسهم
-- 

  –عن شخصية اعتبارية 

 قناص ليمتد
 استثمارات تجارية غير تنفيذي

قناص سي اياس ب   
SPE Qannas C 

(Cayman Island) 
13 

شركة خاصة محدودة 

 باألسهم
 استثمارات تجارية تنفيذي  -- --

اي اي اف اند بي هولدينغ 

 ليمتد
EE F&B Holding Ltd 

( Cayman Islands) 

14 

 اللجنة التنفيذية  شركة مساهمة خاصة
  –عن شخصية اعتبارية 

 شركة شعاع كابيتال
 التمويل غير تنفيذي

شركة الخليج للتمويل ش م خ 

االمارات –  
Gulf Finance 

Corporation PJSC 
(UAE) 

15 

 التمويل غير تنفيذي -- اللجنة التنفيذية  شركة مساهمة خاصة
 ريم للتمويل ش م خ

Reem Finance PJSC 
16 

 التأمين تنفيذي  -- -- شركة مساهمة عامة

الشركة االسالمية العربية 

 –سالمة   –للتأمين ش م ع 

 االمارات
Islamic Arab 

Insurance Company – 
Salama – UAE PJSC 

17 

شركة خاصة محدودة 

 باألسهم
-- 

  –عن شخصية اعتبارية 

اي دي سي ام التوس 

االستثمارات  إلدارة

 المحدودة

 صندوق استثماري تنفيذي 

جولديلوكس انفستمنت 

 كومباني ليمتد
Goldilocks Investment 

Company limited 

18 

 قطاع مصرفي اسالمي غير تنفيذي --  شركة مساهمة عامة

المصرف الخليجي التجاري 

البحرين–  
Khaleeji Commercial 

Bank BSC 

19 

 
 
 



 غير تنفيذي --  شركة مساهمة عامة
ادارة اصول 

اسالمية واستثمارات  

مجموعة جي اف اتش المالية 

البحرين –  
GFH Financial Group 

BSC 

20 

شركة خاصة محدودة 

 باألسهم
 

  –عن شخصية اعتبارية 

اي دي سي ام التوس 

االستثمارات  إلدارة

 المحدودة

 استثمارات عقارية تنفيذي 
 اتحاد ريت )اي سي ( ليمتد 

Etihad Reit (IC) 
limited 

21 

شركة خاصة محدودة 

 باألسهم
 اللجنة التنفيذية 

  –عن شخثية اعتبارية 

مجموعة ابو ظبي المالية  

 ذ م م 
 قطاع مصرفي اسالمي تنفيذي 

 اي دي كورب ال تي دي 
ADCorp ltd 

22 

 



 
 
 

 السيرة الذاتية (1)نموذج رقم 

 
 البيانات الشخصية للعضو المرشح 1.

 االسم الرباعي موفق عطاس محمد الجفري

ـه19/11/1391  الجنسية سعودي تاريخ الميالد 

 المؤهالت العلمية للعضو المرشح 2.

 م المؤهل  التخصص تاريخ الحصول على المؤهل اسم الجهة المانحة
االكادمية العربية للعلوم 
 التكنولوجيا والنقل البحري

م2003  1 ماجستير ادارة اعمال 

بجدة زعبد العزيجامعة الملك  م1994  سوبكالوري محاسبة   2 

    3 

    4 

    5 

     

 الخبرات العملية للعضو المرشح 3.

 الفترة مجاالت الخبرة

عالقات مستثمرين وحوكمة وإلتزام –مراجعة داخلية  –شركة اسمنت ينبع ) مالية  م2019 –م 1995   

م2019 –م 2016 شركة صناعات العيسى ) حوكمة وإلتزام وامين سر مجلس اإلدارة  

  

  

  

  

 )مدرجة أو غير مدرجة  (العضوية الحالية في مجال إدارات شركات مساهمة أخرى  4.

 عضوية اللجان الشكل القانوني للشركة

 طبيعة العضوية 
بصفتة الشخصية، (

ممثل عن شخصية 
 )اعتبارية

 صفة
 تنفيذي،(العضوية

 )غير تنفيذي، مستقل
 م اسم الشركة النشاط الرئيس 

 1 شركة أصول التمويل الحديثة  تمويل   لجنة المراجعة مساهمة مقفلة

 صرافة   لجنة مراجعة ذات مسؤولية محدودة
شركة محمد خسن يعال 

 للصرافة
2 

      3 

       

 



 
 
 

 ( السيرة الذاتية1نموذج رقم )

 
 البيانات الشخصية للعضو المرشح 1.

 االسم الرباعي هيثم محمد قاري

1976مارس  8  الجنسية سعودي تاريخ الميالد 

 المؤهالت العلمية للعضو المرشح 2.

 م المؤهل  التخصص تاريخ الحصول على المؤهل اسم الجهة المانحة

للبترول جامعة الملك فهد 

 والمعادن
م 2001  1 بكالوريوس علوم في هندسة النظم 

    2 

    3 

    4 

    5 

     

 الخبرات العملية للعضو المرشح 3.

 الفترة مجاالت الخبرة

2019-2001 إدارة الموارد البشرية  

  

 (مدرجة أو غير مدرجة  )مجال إدارات شركات مساهمة أخرى  العضوية الحالية في 4.

 الشكل القانوني للشركة

 
 عضوية اللجان

 طبيعة العضوية 
بصفتة الشخصية، )

ممثل عن شخصية 
 (اعتبارية

 صفة
 تنفيذي،)العضوية

 (غير تنفيذي، مستقل

 
 النشاط الرئيس 

 
 اسم الشركة

 م

 1 ال يوجد     

      2 

      3 

       

 



 
 
 

 ( السيرة الذاتية1نموذج رقم )

 
 البيانات الشخصية للعضو المرشح 1.

 االسم الرباعي واصف سيد

9/8/1981  الجنسية أمريكي تاريخ الميالد 

 المؤهالت العلمية للعضو المرشح 2.

 م المؤهل  التخصص تاريخ الحصول على المؤهل اسم الجهة المانحة

كندا -ألبرتا جامعة  الفيزياء الهندسية¸في العلوم بكالوريوس العلوم 2003   1 
الواليات   –جامعة كورنيل 

 المتحدة األمريكية 
 2 دكتوراة في الفيزياء التطبيقية  الفيزياء 2009

    3 

    4 

    5 
     

 الخبرات العملية للعضو المرشح 3.

 الفترة مجاالت الخبرة

استرتجي ادفايزر ذ م ممؤسس ورئيس تنفيذي لشركة أي في  اليوم تاريخ – 2006يناير   

كا دسربتف اينوفيشن اوردس اند ديسربتور فاونديشنيبزميل مبتكر في ترا اليوم تاريخ – 2015أبريل    

 مساعد فيزيائي في راند كوربيريشن
 – 2011يونيو

2013أغسطس  
  

  

  

 (مدرجة أو غير مدرجة )العضوية الحالية في مجال إدارات شركات مساهمة أخرى  4.

 
الشكل القانوني  
 للشركة

 
 عضوية اللجان

 طبيعة العضوية 
(بصفتة الشخصية، 
ممثل عن شخصية 

 اعتبارية)

 صفة
 العضوية(تنفيذي،

 غير تنفيذي، مستقل)

 
 النشاط الرئيس 

 
 اسم الشركة

 م

تعليميةمؤسسة   مؤسسة تعليمية غير تنفيذي بصفته الشخصية   
 ايجن برجرمز فاونديشن

Asian programs 
foundation 

1 

      2 

      3 

       

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
نماثلا دنبلا  

 

 ةیلاملا ةنسلا لالخ مھئادأ نع ةرادإلا سلجم ءاضعأ ةمذ ءاربإ ىلع تیوصتلا

 .م31/12/2019 يف ةیھتنملا

 




