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تكشف عن تغييرات إدارية تعكس خططها الجديدة للنموسالمة   

 أحكام  متوافقة معحلول تأمين  ودمنصب الرئيس التنفيذي الجديد ألكبر مز  يتسلمالشحي  فاهم
 الشريعة اإلسالمية في دولة اإلمارات

أعلن مجلس إدارة الشركة اإلسالمية العربية للتأمين  :2021يناير  14دبي، اإلمارات العربية المتحدة؛ 

دولة إحدى أكبر وأعرق مزودي حلول التكافل المطابقة للشريعة اإلسالمية المدرجة في )"سالمة"(، 

م عن تعيين فاهم الشحي رئيساً تنفيذياً جديداً للشركة.اإلمارات العربية المتحدة، اليو  

ويأتي تعيين الشحي عقب استقالة برويز صديق مؤخراً من منصب الرئيس التنفيذي الذي شغله منذ عام 

. 2016، حيث انضم إلى الشركة في عام 2018  

’ AAA' بمستوى كفاية رأس مالوتمثل شركة سالمة أكبر مزود تكافل متوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية    

. S&P وفقاً لمعايير إس أند بي   

وقال جاسم الصديقي، رئيس مجلس إدارة سالمة: بالنيابة عن مجلس إدارة سالمة يسعدني أن أرحب 

بالسيد فاهم الشحي في عائلتنا. ونحن نتشرف بانضمام شخصية مثله تتمتع بخبرة واسعة في تطوير 

شغيلي واالستراتيجي، والتي ستمكنه من قيادة تطور سالمة مستقبالً كشركة الشركات على الصعيدين الت

حديثة تركز أعمالها على العمالء. ومستنداً إلى خبراته المتميزة في قطاعات متعددة، سيعمل الشحي مع 

مجلس اإلدارة لتسريع تطبيق استراتيجية النمو التي تنتهجها سالمة، وحفز ربحية أعمالها األساسية 

لها االستثماري، مع ترسيخ مكانتها الرائدة في سوق خدمات التكافل اإلماراتية. وأود أيضاً أن أتوجه ودخ

بخالص الشكر والتقدير للرئيس التنفيذي السابق برويز صديق على مساهماته القيّمة وجهوده الكبيرة في 

 الشركة، ونتمنى له التوفيق والنجاح في مساعيه". 

لشحي: "لقد كنت متابعاً ألعمال شركة سالمة قبل انضماني إليها، ولطالما أذهلني ومن جانبه، علق فاهم ا

تطورها وريادتها في قطاع التأمين اإلسالمي عبر ما تقدمه من منتجات وخدمات تتمحور حول العميل، 

والتي فازت بالعديد من الجوائز المرموقة على مستوى القطاع. ويشرفني أن أكون جزءاً من هذه 

ة العريقة، وأتطلع إلى العمل مع مجلس إدارتها وموظفيها وعمالئها وشركائها لنرسخ معاً مكانتها الشرك

المتميزة ونرتقي بها إلى مزيد من النجاح، مرتكزين في مساعينا هذه إلى ممارساتها التجارية القوية 

 وحلولها القائمة على التكنولوجيا".   

ب نائب رئيس تطوير األعمال لدى شركة أبوظبي الوطنية وشغل الشحي قبل انضمامه إلى سالمة منص

للطاقة )طاقة(، حيث عمل على إبرام عالقات تجارية وقاد جهود تحسين االستثمارات الرأسمالية واألداء 

للشركة. ويشغل الشحي أيضاً عضوية مجلس إدارة ومنصب العضو المنتدب لشركة "مسار للحلول". 



 

 

رية عليا في دائرة التنمية االقتصادية في أبوظبي ومجموعة اتصاالت، وتولى قبل ذلك عّدة مناصب إدا

تأمين.  -كما شغل منصب عضو مجلس إدارة غير تنفيذي في شركة تكافل اإلمارات  

عن هويتها التجارية الجديدة التي تعكس خططها االستراتيجية  2020وكشفت سالمة في ديسمبر 

ليلة التي توزع الفائض النقدي على حملة وثائق التكافل للمستقبل. وهي تعد من شركات التكافل الق

. 2020االئتمانية المؤهلين، وكان آخر فائض نقدي تعلن عنه الشركة في أغسطس   

 -انتهى  -
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الشركة اإلسالمية العربية للتأمين –نبذة عن شركة سالمة   

أكبر وأعرق مزودي حلول التكافل المطابقة للشريعة الشركة اإلسالمية العربية للـتأمين هي إحدى  –شركة سالمة 

مليار درهم. وتعد شركة سالمة من رواد قطاع  1.21اإلسالمية المدرجة في سوق دبي المال برأس مال مدفوع قيمته 

حتى يومنا هذا. 1979التكافل منذ نشأتها عام   

العمالء ووضع العمالء والشركاء في قلب  ويُعزى استقرار ونجاح شركة سالمة إلى نهجها القائم على التركيز على

أعمالها، إلى جانب التزامها بقيمها ومبادئها األساسية. وال زالت شركة سالمة ماضية في تصميم وتطوير الحلول التي 

 تفي باحتياجات العمالء المتغيرة. وتشتهر شركة سالمة اليوم بتقديم حلول التكافل التنافسية المتنوعة.

اتها للعمالء من األفراد والشركات في اإلمارات، وأيضاً في مصر والجزائر ، من خالل شبكة واسعة وتقدم سالمة خدم

 من الشركات التابعة والشريكة.

تقدم سالمة مجموعة شاملة من حلول التكافل العائلي والعام والصحي لألفراد والشركات. وبفضل سمعتها في تقديم 

يق أفضل ممارسات التكافل، فقد حازت شركة سالمة على جائزة "شركة العام المنتجات والخدمات عالية الجودة وتطب

أفضل شركة تكافل عائلي في الشرق ”" خالل حفل توزيع جوائز الشرق األوسط للتأمين، و2015-للتكافل العائلي

الل حفل " خ2019-" خالل حفل جوائز الخدمات المصرفية والمالية اإلسالمية، و"أفضل شركة تكافل 2016-األوسط
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بما فيها مؤخراً جائزة "أفضل شركة تكافل  جوائز الخدمات المصرفية والمالية اإلسالمية، باإلضافة إلى جوائز أخرى

. 2020للعام" من جوائز قطاع التأمين في الشرق األوسط   

لمستقبٍل آمن". وال زالت شركة سالمة شركة التكافل المفضلّة لدى شركائها وعمالئها، محافظة على التزامها "معاً،  

 


