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املجـمـوعة العـربية للتــاأمني )�ش.م.ب.(

تقرير حوكمة ال�ضركة

تلتزم املجموعة العربية للتاأمني “اأريج” )ال�ضركة( باإتباع اأف�ضل املمار�ضات 
يف حوكمة ال�ضركات. واإننا نوؤمن ب�ضدة بوجود رابط بني املعايري الأخالقية 
�ضعينا  ويف  للم�ضاهمني.  اإ�ضافية  قيمة  واإن�ضاء  اجليدة  الرقابة  وبني  املتينة 
الإلتزام  اإلى  نهدف  فاإننا  العام،  الأعمال  وجمتمع  �ضركائنا  مع  للتوا�ضل 

بال�ضفافية التامة من خالل تبني اأعلى معايري لالإف�ضاح.

قواعد حوكمة ال�ضركات بالبحرين

اأ�ضدرت وزارة ال�ضناعة والتجارة مبملكة البحرين يف مار�ش 2010 قواعد 
مملكة البحرين حلوكمة ال�ضركات والتي اأ�ضبحت نافذة من تاريخ الأول من 

يناير 2011.

متطلبات  اأغلب  باأن  الإفادة  وي�ضعدها  مف�ضاًل  حتلياًل  ال�ضركة  عملت  وقد 
يف  اأريج  �ضرعت  فقد  تبقى،  ما  اأما  م�ضبقًا.  بها  الإلتزام  مت  قد  القواعد 

اخلطوات املنا�ضبة ل�ضمان الإلتزام بقواعد احلوكمة بنهاية 2011.

اإطار العمل

الوثائق  ي�ضمل  الإدارة  جمل�ش  خالل  من  للحوكمة  اإطارًا  ال�ضركة  اأ�ض�ضت 
الر�ضمية، الإجراءات، الإر�ضادات ومتطلبات الإدارة اخلا�ضة بالتقارير.

اإ�ضافة  اأجل  من  منتظم  ب�ضكل  احلوكمة  ممار�ضات  مبراجعة  اأريج  وتلتزم 
التغريات  اإ�ضافة  يتم  ف�ضوف  وبالتايل،  لآخر.  اآن  من  الالزمة  التعديالت 
ال�ضرورية لهذا الإطار خالل 2011 ليت�ضنى الإلتزام التام بباقي متطلبات 

قواعد احلوكمة.

جمل�س الإدارة

ال�ضركة  يف  امل�ضاهمني  قبل  من  ال�ضركة  اإدارة  جمل�ش  اأع�ضاء  اإنتخاب  يتم 
العامة  اجلمعية  على  ويتعني  لها.  الأ�ضا�ضي  النظام  واأحكام  يتوافق  مبا 
للم�ضاهمني اإق�ضاء اأي ع�ضو من جمل�ش الإدارة. ويلتزم املجل�ش يف الأ�ضا�ش 
باإدارة ال�ضركة ككل وبالإ�ضراف وبالرقابة كما يقيم باإنتظام و�ضع ال�ضركة 
املجل�ش  وي�ضرف  واملالية.  الإ�ضرتاتيجية  ال�ضركة  خطط  ويعتمد  التناف�ضي 

الإلتزام  �ضمان  اأجل  من  باإ�ضتمرار،  ال�ضركة  حوكمة  �ضوابط  على  اأي�ضًا 
مبراجعة  املجل�ش  فيقوم  املخاطر،  اإدارة  جمال  يف  اأما  اجليدة.  باملعايري 

وتقييم الإيفاء باإدارة املخاطر.  

اإجتماع اجلمعية  وقد مت انتخاب املجل�ش احلايل من قبل امل�ضاهمني خالل 
اجتماع  حتى  �ضنوات  ثالث  وملدة   200٨ مار�ش  يف  انعقدت  التي  العمومية 
اجلمعية العمومية يف 2011. وتعزز اإجراءات املجل�ش الأ�ضا�ضية من تطوير 
اأداء املجل�ش وي�ضمل ذلك برنامج التهيئة لالأع�ضاء اجلدد، والتطوير امل�ضتمر 
والتقييم الذاتي. وتو�ضح اأ�ضماء اأع�ضاء جمل�ش الإدارة احلاليني ونبذة عن 

�ضريتهم الذاتية يف ال�ضفحة رقم 2٨.

خم�ضة  ويعترب  تنفيذيني  غري  اأ�ضخا�ش  ككل  الإدارة  جمل�ش  اأع�ضاء  مُيثل 
اأع�ضاء من الثماين م�ضتقلني غري تنفيذيني )باإ�ضتثناء ع�ضٍو تقدم باإ�ضتقالته 
ويقوم  القواعد.  من  )اأ(  امللحق  يف  املن�ضو�ضة  للمتطلبات  وفقًا  موؤخرًا( 
املجل�ش مبراجعة اأداءه مع الأداء ال�ضخ�ضي لالأع�ضاء، كما تتطلبه القواعد.

جلان املجل�س

اإدارة ال�ضركة، فقد مت تفوي�ش  بينما يتم مناق�ضة الأمور الهامة يف جمل�ش 
ولتعزيز  مبهامه  للقيام  وذلك  للمجل�ش  معاونة  مب�ضئولية  ت�ضطلع  جلان 
والر�ضاد  التن�ضيق  يف  املجل�ش  مب�ضاعدة  التنفيذية  اللجنة  فتقوم  كفاءته. 
فتقوم مب�ضاعدة جمل�ش  التدقيق  اأما جلنة  ال�ضركة.  واأداء  الإدارة  ومراقبة 
الإدارة يف امل�ضئولية الإ�ضرافية فيما يتعلق بالتقارير املالية، ومراقبة النظام 
اللجان  وجتتمع  والأنظمة.  القوانني  مع  الإلتزام  مراقبة  وعملية  الداخلي، 
التعيني  جلنة  ت�ضكيل  املجل�ش  اعتمد  كما  اأهدافها.  لتحقيق  دوري  ب�ضكل 

واملكافاأت على اأن يتم اإن�ضائها يف 2011.

اجتماعات املجل�س

بناء على الأنظمة املطبقة والنظام الأ�ضا�ضي لل�ضركة، يتوجب على املجل�ش 
الجتماعات عدد  بلغت  وقد  ال�ضنة.  يف  مرات   4 الأقل  على   الجتماع 
الأع�ضاء )مبا فيها جلان املجل�ش( كما هو مو�ضح يف  لعام 2010 وح�ضور 

اجلدول اأدناه:

اجتماع جلنة التدقيق )4(اجتماع اللجنة التنفيذية )5(اجتماعات املجل�ش )5(الأع�ضاء
--4ال�ضيد خالد علي الب�ضتاين*

-45ال�ضيد خالد جا�ضم بن كلبان*
3-4الدكتور فوؤاد عبدال�ضمد الفالح*

-    4 )4(    4 )4(ال�ضيد حامد �ضالح ال�ضيف**
4-5ال�ضيد حممد خليفة الفهد املهريي*

-55ال�ضيد �ضلطان اأحمد الغيث*
-44ال�ضيد عبدالعزيز عبد اهلل الزعابي

--5ال�ضيد فتحي اإحممد احلاجي
4-5ال�ضيد ماجد علي عمران ال�ضام�ضي

املجـمـوعة العـربية للتــاأمني )�ش.م.ب.(
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متثل الأعداد بني القو�ضني عدد الجتماعات املحددة لكل ع�ضو  •
متثل ع�ضو لي�ش يف اللجنة  •

*متثل ع�ضو م�ضتقل غري تنفيذي  •
**اإ�ضتقال الع�ضو من جمل�ش اإدارة ال�ضركة بتاريخ ٨ نوفمرب 2010  •

الإدارة العامة 

يوجد ف�ضل وا�ضح للم�ضئوليات بني رئي�ش جمل�ش الإدارة والرئي�ش التنفيذي. 
فال�ضيد خالد الب�ضتاين رئي�ش جمل�ش الإدارة هو امل�ضئول عن رئا�ضة املجل�ش، 
والتاأكد من كفاءته على كل الأوجه والقيام بدوره يف حت�ضري جدول الأعمال، 

مع الأخذ بعني العتبار الأمور اخلا�ضة باملجموعة و�ضئون اأع�ضاء املجل�ش.

الرئي�ش التنفيذي هو امل�ضئول عن القيادة التنفيذية والإدارة اليومية لل�ضركة. 
ا�ضرتاتيجيات  بتطبيق  املكلف  الإدارة  فريق  التنفيذي  الرئي�ش  وي�ضاعد 
الرئي�ش  الفريق  هذا  ويرتاأ�ش  لل�ضركة.  اليومية  العمليات  ومراقبة  املجل�ش 
التنفيذي وي�ضم يف ع�ضويته املدير العام، اإعادة التاأمني ونائب املدير العام، 
ال�ضئون املالية والإدارية )املَُعنينْ اأمني �ضر ال�ضركة(، وم�ضاعد املدير العام، 
�ضريتهم  عن  نبذة  مع  العامة  الإدارة  اأع�ضاء  فريق  اأ�ضماء  التاأمني.  اإعادة 

الذاتية متوفر يف ال�ضفحة رقم 29.

مكافاأة اأع�ضاء جمل�س الإدارة والأ�ضخا�س الرئي�ضيني

تتحدد مكافاأة اأع�ضاء جمل�ش الإدارة وفقًا ملتطلبات قانون ال�ضركات التجارية 
يعتمدها  والتي  لل�ضركة  ال�ضا�ضي  النظام  ولن�ضو�ش  البحرين  مملكة  يف 
امل�ضاهمني يف اجلمعية العمومية. وت�ضمل مكافاأة الأع�ضاء املكافاآت والبدلت 
وامل�ضاريف املدفوعة وخالفه. اأما مكافاأة الإدارة التنفيذية فيقوم بتحديدها 
الرواتب،  ت�سمل  التي  التع�قد  وقواعد  و�سروط  يتوافق  مب�  االإدارة  جمل�ض 
واملكافاآت  الالحقة،  التوظيف  ومكا�ضب  املدفوعة،  وامل�ضاريف  والبدلت، 
املتعلقة بالأداء )كما هو مو�ضح يف ال�ضفحة رقم71(. وتتوفر لدى ال�ضركة 

يف مقرها بيانات مف�ضلة عن القواعد يف هذا اخل�ضو�ش للم�ضاهمني.

الهيكل التنظيمي

ال�ضفحتني  يف  مو�ضح  هو  )كما  مف�ضل  تنظيمي  هيكل  ال�ضركة  حددت 
الإداري  والتطور  لالإ�ضرتاتيجيات  �ضحيحة  دفعة  يعطى  مما  رقم27-26( 
التنظيمي  الهيكل  هذا  يركز  الإيجابي،  الأعمال  تطور  اإلى  وبالإ�ضافة  بها. 

على تعزيز عالقة العمالء وو�ضائل الإت�ضال الداخلية الفعالة بال�ضركة.

اللجان الإدارية

الأق�ضام  على  والإ�ضراف  املراقبة  يف  التنفيذي  الرئي�ش  معاونة  اأجل  من 
الت�ضغيلية بال�ضركة، ت�ضكلت جلان اإدارية داخلية متعددة. فتقوم جلنة اإدارة 
لإدارة  الإجمايل  العام  الإطار  على  وتركز  اإر�ضادي  بدور  ال�ضركة  خماطر 

املخاطر بال�ضركة. بالإ�ضافة اإلى هذه اللجنة، يوجد جلان اإدارية داخلية اأخرى 
متعددة يف اإدارة اإعادة التاأمني، وتطوير املوارد الب�ضرية، وتقنية املعلومات، 
اللجان  هذه  وت�ضم  فيه.  التاأمني  معيدي  وتقييم  ال�ضادر  التاأمني  واإعادة 
املنا�ضبة.  اخلربات  ذوي  الت�ضغيلية  الأق�ضام  من  اأع�ضاًء  الداخلية  الإدارية 

وتلتقي هذه اللجان ب�ضكل منتظم ملراجعة اأن�ضطتها وملراقبة التطورات.

التعاقب املخطط

تدرك ال�ضركة اأهمية وجود تخطيط منظم للتعاقب الإداري، ف�ضيغت على 
مدى �ضنوات املبادرات الناجحة لبحث وتطوير وتعزيز اأف�ضل الكوادر وتعاقب 
للموظفني لتويل املنا�ضب الإدارية املختلفة داخل ال�ضركة، والتي اأ�ضفرت عن 
نتائج اإيجابية. كما تدير ال�ضركة اأي�ضًا برنامج منظم لإدارة املواهب والتي 
ت�ضم برامج تنمية املهارات القيادية للموظفني التي مت حتديدها على اأ�ضا�ش 
لإحتياجات  مف�ضل  بتحليل  ال�ضركة  قامت  ال�ضنة،  وخالل  الطويل.  املدى 
التدريب للموظفني على هيكل براجمها التدريبية. وت�ضتخدم ال�ضركة اأي�ضًا 

برامج لتطوير اخلريجني اجلدد ولرعاية املواهب يف مملكة البحرين.

تداول الأ�ضخا�س الرئي�ضيني والتداول الداخلي

الذين  الرئي�ضيني  الأ�ضخا�ش  ب�ضاأن  اخلا�ضة  �ضيا�ضتها  اأريج  ر�ضمت  وقد 
اإر�ضادات بور�ضة  يتداولون الأ�ضهم وكذلك التداول الداخلي مبا يتوافق مع 
عن  ال�ضادرة  الداخلي  التداول  وقواعد  الرئي�ضيني  لالأ�ضخا�ش  البحرين 
هذه  تطبيق  مبراقبة  التدقيق  جلنة  وتقوم  املركزي.  البحرين  م�ضرف 
ال�ضلة  ذات  التقارير  مع  ال�ضركة  اإمتثلت  فقد  العام،  وخالل  ال�ضيا�ضة. 
القواعد،  هذه  قبل  من  عليه  املن�ضو�ش  النحو  على  الرقابة،  ومتطلبات 
حيثما ينطبق ذلك. تفا�ضيل اأ�ضهم اأريج التي ميتلكها اأع�ضاء جمل�ش الإدارة 
اأو  اأزواجهم  العامة، مبا يف ذلك  والإدارة  التي ميثلونها(  )�ضاملة اجلهات 

الأطفال اأو غريهم من الأ�ضخا�ش اخلا�ضعني ل�ضيطرتهم كما يلي:

الإدارة العامةاأع�ضاء املجل�ش
يف هو  كما  اململوكة  الأ�ضهم   عدد 

143.099.1٨19.166 يناير 2010

اإلى  املحولة  الأ�ضهم  عدد  ي�ضاف: 
عند  العامة  الإدارة  من  اأع�ضاء 

ان�ضمامهم خالل العام
--

من  املحولة  الأ�ضهم  عدد  ناق�ش: 
--اأع�ضاء جمل�ش الإدارة خالل العام

ر�ضيد الأ�ضهم اململوكة كما هو يف 
3143.099.1٨19.166 دي�ضمرب 2010* 

جهاز  اإلى  املتحدة  العربية  بالإمارات  التجارة  وزارة  من  املحولة  �ضهم   30.466.٨62 *ت�ضمل 
دولة  اأ�ضهم  اإدارة  عن  م�ضئول  م�ضتقل  جهاز  وهو  املتحدة  العربية  بالإمارات  لالإ�ضتثمار  الإمارات 

الإمارات العربية املتحدة احلكومي يف دول جمل�ش التعاون اخلليجي.
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العالقات مع امل�ضاهمني

امل�ضاهمني من  فعالة مع  اأهمية كربى يف احلفاظ على عالقات  اأريج  تويل 
املعلومات  ال�ضركة  وتن�ضر  و�ضفافة.  ونزيهة  مفتوحة  ات�ضال  قنوات  خالل 
عن  وذلك  املنا�ضب  الوقت  ويف  منتظم  ب�ضكل  ال�ضلة  وذوي  للم�ضتثمرين 
طريق و�ضائل الإعالم املختلفة. وي�ضرف على هذا، وحدة خم�ض�ضة ل�ضوؤون 
التفاعل  على  للحفاظ  امل�ضتثمرين  عالقات  م�ضوؤول  قبل  من  امل�ضاهمني 
يف  مبا   ،)www.arig.net( اأريج  موقع  يوفر  كما  امل�ضاهمني.  مع  الن�ضط 
امل�ضلحة يف  لأ�ضحاب  املف�ضلة  املعلومات  املنف�ضلة،  امل�ضاهمني  بوابة  ذلك 

حوكمة ال�ضركة، والبيانات املالية واأي اإف�ضاحات اأخرى هامة.

ويتم عقد اجتماع اجلمعية العمومية ال�ضنوية للم�ضاهمني خالل ثالثة �ضهور 
من نهاية ال�ضنة املالية مبا يتوافق مع املتطلبات القانونية والنظامية، ويتم 
الإخطار عن هذا الجتماع قبل موعده اإلى امل�ضاهمني، واملراقبني والأ�ضواق 
املالية كما ُين�ضر على �ضفحة ال�ضركة على �ضبكة الإنرتنت. وتتوفر �ضور من 
التقرير ال�ضنوي واحل�ضابات املالية للم�ضاهمني اأ�ضبوعًا على الأقل قبل تاريخ 
الجتماع حتى يت�ضنى للم�ضاهمني الفر�ضة ملناق�ضة اأداء ال�ضركة مع اأع�ضاء 

جمل�ش الإدارة.

م�ضئولية ال�ضركة الإجتماعية

تقدر اأريج جديًا اإلتزامها جتاه املجتمع املحلي الذي تعمل فيه، ومن هنا تنبع 
الإجتماعية.  ال�ضركة  م�ضئولية  برنامج  خالل  من  تتج�ضد  التي  م�ضئوليتها 
ّكن كافة موظفيها لفهم دور اأو�ضع لل�ضركة  ويركز هذا الربنامج جهود اأريج ومُيَ
واأ�ضرهم  لعامليها  احلياة  نوعية  وحت�ضني  القت�ضادية،  التنمية  جمال  يف 
ال�ضركة  برناجمها يف م�ضئولية  اأريج  وتدير  واملجتمع ككل.  املحلي  واملجتمع 
الإجتماعية من خالل جلنة خمت�ضة بال�ضئون املحلية. وخالل 2010، دعمت 
لتقدمي  اأي�ضًا بربنامج  املحتاجة يف منا�ضبات خمتلفة و�ضرعت  الأ�ضر  اأريج 

الدعم املايل لطالب جامعي م�ضتحق لفرتة الدرا�ضة اجلامعية باأكملها. 

راأ�س املال والأ�ضهم 

دولر   1 بقيمة  عادي  �ضهم  مليون   500 لأريج  به  امل�ضرح  املال  راأ�ش  ي�ضم 
اأمريكي لكل �ضهم. اأما راأ�ش املال ال�ضادر وامل�ضجل واملدفوع فيبلغ 220 مليون 
دولر اأمريكي. وميتلك الأ�ضهم اأكرث من 4.٨00 م�ضاهم منت�ضرين يف دول 
جمل�ش التعاون اخلليجي ويتم تداول الأ�ضهم من كل اجلن�ضيات يف الأ�ضواق 
بور�ضة  يف  اأريج  اأ�ضهم  تداول  ويتم  ال�ضركة.  اأ�ضهم  فيها  تدرج  التي  املالية 
اإي�ضالت  اأما  املالية.  لالأوراق  الكويت  و�ضوق  املايل  دبي  و�ضوق  البحرين، 
مدرجة  فهي  العادية  الأ�ضهم  من   10 منها  كل  توازي  التي  الدولية  الإيداع 
يف  امل�ضاهمني  هيكل  عن  تفا�ضيل  وتو�ضح  املالية.  لالأوراق  لندن  �ضوق  يف 

ال�ضفحة رقم 5٨  حتت البيانات املالية املرفقة يف التقرير ال�ضنوي.

الإلتزام

الرقابية  املتطلبات  للتعامل مع جميع  اإلتزام منف�ضلة  لديها وحدة  ال�ضركة 
املن�ضو�ش عليها من م�ضرف البحرين املركزي، ووزارة ال�ضناعة والتجارة 
فيها  تدرج  التي  املال  اأ�ضواق  من  الإلزامية  واملتطلبات  البحرين  مبملكة 
اأ�ضهم اأريج. وي�ضرف على هذا املن�ضب نائب املدير العام - ال�ضئون املالية 
والإدارية. وخالل 2010، مل يتم فر�ش اأي خمالفات على اأريج من قبل اأي 

جهة تنظيمية لعدم الإمتثال يف تطبيق املتطلبات القانونية اأو التنظيمية.

الرقابة الداخلية
 

جمل�ش الإدارة هو امل�ضوؤول يف النهاية عن نظام الرقابة الداخلية يف ال�ضركة. 
وحتديد  والإجراءات  التوجيهية  واملبادئ  الالزمة،  ال�ضيا�ضات  ت  عنْ ُو�ضِ وقد 
لتلك  وحتديث  دورية  مراجعة  مع  الأداء  مراقبة  واآليات  امل�ضئولية  اأ�ضقف 
“الإجتاه  التنفيذي  الرئي�ش  ويحدد  �ضروريا.  ذلك  كان  حيثما  الإجراءات، 
العام من اأعلى” الذي يوؤثر على الإ�ضتقامة واآداب املهنة وغريها من عوامل 
والتوجيه  القيادة  التنفيذي  الرئي�ش  يقدم  كما  الإيجابية.  املراقبة  بيئة 
لالإدارة العامة ومراجعة الأ�ضاليب يف اإدارة الأعمال. وقد مت حتديد اأ�ضقف 
قبل  من  الت�ضغيلية  املجالت  من  وغريها  واملطالبات  لالإكتتاب،  منا�ضبة 
حدود  على  يزيد  ما  )اأي  مادية  معامالت  اأي  اإجراء  ويتم  الإدارة.  جمل�ش 
ذات  الأطراف  مع  املعامالت  وجميع  العامة(،  لالإدارة  املعتمدة  ال�ضلطة 

العالقة على اأ�ض�ش من�ضفة.

اإدارة  جمل�ش  قبل  من  اإعتمادها  مت  نظم  الداخلية  ال�ضوابط  هذه  ومتثل 
معقولة  تاأكيدات  توفري  اإلى  تهدف  والتي  وامل�ضئولني  العامة  والإدارة  اأريج 
العمليات،  التي ت�ضمل فعالية وكفاءة  فيما يتعلق بتحقيق الأهداف املختلفة 

وموثوقية التقارير املالية والمتثال للقوانني واللوائح املعمول بها.

الرقابة  لأطر  دورية  مبراجعة   - املجل�ش  عن  نيابة   - التدقيق  جلنة  وتقوم 
املدقق  بها  يقوم  التي  التقييم  الداخلية من عمليات  ال�ضوابط  وتقييم هذه 
الن�ضائح املقدمة من  وبناًء على  الداخلي ومدققي احل�ضابات اخلارجيني. 

جلنة التدقيق، يتاأكد املجل�ش من توفر الرقابة الدقيقة داخل ال�ضركة.

اإدارة خماطر اأعمال ال�ضركة

ال�ضركة  داخل  الأعمال  اإدارة خماطر  اإعتماد  كبريًا يف  تقدمًا  اأريج  حققت 
منذ بدء تطبيقها يف 2006. وت�ضكل اإدارة املخاطر جزًء من القيم الأ�ضا�ضية 
لأريج وتوؤكد ال�ضركة على اإعتماد اإدارة املخاطر ب�ضكل منظم و�ضامل الإطار، 
جميع  يف  املخـاطـر  اأعمـال  واإدارة  وتخفيف  ومراقبـة  حتـديـد  اأجـل  من 

جمالت ال�ضركة.

املجـمـوعة العـربية للتــاأمني )�ش.م.ب.(
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تقرير حوكمة ال�ضركة  

وباإ�ضراٍف مبا�ضر من الرئي�ش التنفيذي، فقد اإعتمدت اللجنة امل�ضتقلة لإدارة 
خماطر اأعمال ال�ضركة واملوؤلفة من موظفني اأكفاء من داخل ال�ضركة، العديد 
الإطار،  ويقدم هذا  املخاطر.  لإدارة  اإطار ر�ضمي  املبادرات يف �ضياغة  من 
كما وافق عليه املجل�ش خالل العام، الإر�ضادات التو�ضيحية يف توجيه خمتلف 

عمليات اإدارة املخاطر وتعزيز ثقافة اإدارة املخاطر بداخل ال�ضركة.

وكجزٍء من ممار�ضات اإدارة املخاطر املعمول بها، ُت�ِضهم جلنة اإدارة خماطر 
ال�ضركة اأي�ضًا مبراجعات منتظمة للمخاطر ذات ال�ضلة بال�ضركة من خالل 
الفعالة  لالإدارة  بالن�ضبة  املخاطر  هذه  اأثر  مبينًة  للمخاطر  �ضجالت  و�ضع 
اإدارة  تطبيق  عملية  لن�ضر  اأي�ضًا  ال�ضركة  ت�ضعى   ،2011 وخالل  للمخاطر. 
املخاطر املتطورة مب�ضاعدة �ضركة ا�ضت�ضارية دولية رائدة، من اأجل �ضمان 

الر�ضد املنتظم والإبالغ عن اأن�ضطة اإدارة املخاطر اجلارية بال�ضركة.

وو�ضع  الديناميكي  املايل  التحليل  تطبيق  من  الإ�ضتفادة  ال�ضركة  وتوا�ضل 
مناذج راأ�ش املال النموذجية التي يقوم بها الكتواريني اخلارجية ويتم تطبيق 

النتائج بفعالية يف عملية تخطيط الأعمال وحتديد ا�ضتهالك راأ�ش املال.

لدى ال�ضركة اإجراءات فعالة لإدارة املخاطر والتي يجري تنفيذها من قبل 
يف  املخاطر  لإدارة  مالئمة  اآليات  اأدرجت  وقد  الفردية.  الفنية  الإدارات 
وتقوم  الإدارات  التي حتكم عمل هذه  التوجيهية  والإر�ضادات  الوثائق  اإطار 
اإدارة  ملمار�ضات  وفعال  دوري  باإ�ضتعرا�ش  والتدقيق  التنفيذية  اللجنتان 
تعر�ش  موجز  ال�ضركة.  �ضمن  تنفيذها  يجري  التي  وال�ضوابط  املخاطر 
على  ورد  ال�ضلة  ذات  املخاطر  اإدارة  وممار�ضات  املخاطر  ملختلف  ال�ضركة 

النحو التايل:

خماطر الإكتتاب:

الأعمال  اأ�ض�ش  يف  الكبرية  التغريات  جراء  من  الإكتتاب  خماطر  تظهر 
ال�ضوق،  دورة  يف  التغري  ب�ضبب  املتوقعة  الأرقام  ح�ضابات  يف  التغري  ويف 
خماطر  اإدارة  فيتم  الإحتياطية.  واملخاطر  والت�ضعري  والكوارث،  والقبول، 
مف�ضلة،  اكتتابية  باإر�ضادات  مدعومًا  وحذر  فعال  ب�ضكل  باأريج  الإكتتاب 
قبل احتياطيات حذرة )مراجعة من  ت�ضعري �ضحيحة وممار�ضات   و�ضيا�ضة 

اكتواريني مهنيني(.

املخاطر املالية:

اإن املخاطر املالية هي خماطر املوجودات و/اأو املطلوبات التي تتاأثر �ضلبًا من 
قبل احلركات يف الأ�ضواق املالية، واأ�ضعار الفوائد، واأ�ضعار �ضرف العمالت 
و/اأو  التاأمني  جمال  يف  التق�ضري  )ب�ضبب  الإئتمان  وخماطر  الأجنبية، 
ت�ضويات خا�ضة من غري التاأمني( وما اإلى ذلك. وقد اأ�ض�ضت ال�ضركة �ضوابط 

داخلية حمكمة، وتقييم ال�ضمانات واإر�ضادات الإ�ضتثمار ال�ضرورية من اأجل 
معاجلة كل هذه املخاطر املالية ب�ضكل ن�ضط.

املخاطر الت�ضغيلية:

املخاطر الت�ضغيلية هي اخل�ضائر املحتملة الناجمة عن عدم فعالية الإجراءات 
الداخلية اأو تق�ضريها اأو متعلقة باملوظفني، اأو النظم، اأو الأحداث اخلارجية 
اأو عدم الإمتثال للمتطلبات التنظيمية مما يوؤدي اإلى فر�ش عقوبات مالية اأو 
عدم القدرة على العمل ب�ضكل �ضحيح. ولدى ال�ضركة اآليات تنفيذية منا�ضبة، 
واإدارة  ملواجهة  بينها  التوازن  يتم  التي  وال�ضوابط  الإجراءات  ذلك  يف  مبا 

هذه املخاطر املحتملة.

يف  مف�ضلة  ال�ضركة  تتبعها  التي  للمخاطر  الإدارية  املمار�ضات  تفا�ضيل 
الإي�ضاحات املرفقة يف البيانات املالية اأينما لزم.

املدققني اخلارجيني 

اجلمعية  يف  امل�ضاهمني  قبل  من  اخلارجيني  احل�ضابات  مدققي  تعيني  يتم 
العامة اخلا�ضة بهم. مراجعو احل�ضابات احلاليني، ال�ضادة كي.بي.اإم.جي. 
البحرين، قد مت تعيينهم كمدققي ح�ضابات خارجيني للمرة الأولى يف 2005 
اأعيد تعيينهم لل�ضنة املالية 2010،  اأهل لإعادة الإنتخاب، فقد  اأنهم  وحيث 

اإ�ضتنادًا اإلى تو�ضيات جمل�ش الإدارة.

�ضمان الإئتمان

الهيئة  فاأكدت  ب�ضت.  اأم.  اإيه.  هيئة  العام من  اأريج خالل  ت�ضنيف  لقد مت 
فئة  من  املالية  والقوة  اإلى++B )اجليد(  لأريج   الإئتمانية  القوة  ت�ضنيف 
الت�ضنيفات  وتعك�ش  اآمن،   - م�ضتقر  درجة  من  والت�ضنيفان   ”bbb+“
ال�ضرق  من  الإقليمية  التاأمني  اإعادة  اأ�ضواق  يف  ال�ضلب  ال�ضركة  موقف 
تعزيٍز  وكذلك  املخاطر،  اإدارة  ح�ضب  املعدلة  القوية  والر�ضملة  الأو�ضط، 
لأداءها الفني. بينما ميثل عامل عك�ضي وهو ال�ضغط ال�ضلبي املحتمل على 
اأم.  اإيه.  م�ضتوى الر�ضملة عقب منو خطط الأعمال الدولية. ويف راأي هيئة 
الأو�ضط،  ال�ضرق  منطقة  يف  متينة  اأعمال  مبكانة  حتتفظ  اأريج  فاإن  ب�ضت، 
تتزايد  اقليمية رائدة، يف حني  تاأمني  اإعادة  باأنها �ضركة  يتم تعريفها  حيث 

حمفظة اأعمالها الدولية.
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املالءة

ر�ضمها  التي  التنظيمية  للمتطلبات  وفقًا  املالءة  هام�ش  متطلبات  تتحدد 
املقررة  االأق�س�ط  اأ�س��ض  على  اإحت�س�به�  ويتم  املركزي  البحرين  م�سرف 
واملطالبات. واإذا نتجت هذه احل�ضابات عن متطلبات هام�ش مالءة اأقل من 
احلجم  هذا  مثل  فيعترب  بالنظم،  املحددة  ال�ضناديق  حلجم  الأدنى  احلد 
املتدين هو هام�ش املالءة املطلوب. ملخ�ش عن موقف املالءة بال�ضركة يف 

31 دي�ضمرب 2010 كما يلي:

باآلف الدولرات الأمريكية
2009 2010

15٨.412 161.367 راأ�ش املال املتاح
51.103 43.47٨ هام�ش املالءة املطلوب

107.309 117.٨٨9
اإجمايل فائ�ش راأ�ش املال عما هو 

مطلوب عن هام�ش املالءة

املجموعة العربية للتاأمني )�ش.م.ب.(

ال�ضركات التابعةاإعادة التاأمني �ضركة م�ضرتكة

تكافل ري ليميتد )54%(عمليات البحرين

�ضمانات اخلليج ذ.م.م. )66%(فرع �ضنغافورة

اأرميا لأنظمة التاأمني ذ.م.م. )100%(فرع لبوان

ليبيا املكتب التمثيلي

هيكل املجموعة

تقرير حوكمة ال�ضركة  

هاردي اأريج لإدارة التاأمني
 )ذ.م.م.( - هيم )%50(

املجـمـوعة العـربية للتــاأمني )�ش.م.ب.(

اأريج كابيتال ليميتد،موري�ضيو�ش املكتب التمثيلي
اململكة املتحدة )%100( 
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الهيكل الإداري لل�ضركة

جمل�ش الإدارة

جلنة التدقيقاللجنة التنفيذية

التدقيق الداخلي للمجموعة

الرئي�ش التنفيذي

املدير التنفيذي امل�ضاعد - املوارد الب�ضرية والتطويراإدارة املخاطر العامة لالأعمال

خدمات اإكتوارية املدير التنفيذي - تطبيقات اإعادة التاأمني وامل�ضاريع اخلا�ضة

ال�ضركات التابعة

* كما مت تكليف نائب املدير العام - ال�ضئون املالية والإدارية ك�ضابط اإلتزام و�ضابط مكافحة غ�ضل الأموال

تقرير حوكمة ال�ضركة  

نائب املدير العام - ال�ضئون املالية والإدارية *

املدير التنفيذي - ال�ضئون املالية

املدير التنفيذي - الإ�ضتثمارات واإدارة الأ�ضول 

املدير التنفيذي - اأنظمة املعلومات والإت�ضالت

اللتزام، ال�ضئون القانونية و�ضئون امل�ضاهمني

املدير التنفيذي - املطالبات واحل�ضابات الفنية

مدير اأول - اخلدمات العامة

املدير العام - اإعادة التاأمني 

م�ضاعد املدير العام - اإعادة التاأمني 

ال�ضرق الأو�ضط، تركيا، واإيران

املمتلكات

اإتفاقيات الكوارث

هاردي اأريج لإدارة التاأمني
 )ذ.م.م.( - هيم

املدير التنفيذي - اأفريقيا، �ضبه ال�ضحراء 
الإفريقية،والأ�ضواق اجلديدة

املدير التنفيذي - 
فروع التاأمني املتخ�ض�ضة

املدير العام - فرع �ضنغافورة

املدير التنفيذي - احلياة وال�ضحي واإدارة 
الطرف الثالث

املدير التنفيذي امل�ضاعد - اإدارة الإعالم 
وتخطيط الأعمال



2٨

املجـمـوعة العـربية للتــاأمني )�ش.م.ب.(

ال�ضرية الذاتية لأع�ضاء جمل�ش الإدارة والإدارة العامة

اأع�ضاء جمل�س الإدارة 

ال�ضيد خالد علي الب�ضتاين
رئي�ش جمل�ش الإدارة 

حا�ضل على بكالوريو�ش العلوم يف هند�ضة احلا�ضب الآيل من جامعة بو�ضطن 
بالوليات املتحدة الأمريكية، وماج�ضتري من جامعة لي�ض�ضرت باململكة املتحدة.

العالقات  امل�ضاعد لقطاع  الب�ضتاين من�ضب وكيل وزارة  ال�ضيد خالد  ي�ضغل 
اأنه  كما  املتحدة.  العربية  الإمارات  بدولة  املالية  وزارة  يف  الدولية  املالية 
رئي�ش جمل�ش الإدارة منذ مايو 2004، حيث كان ي�ضغل �ضابقًا من�ضب نائب 
رئي�ش جمل�ش الإدارة منذ يونيو 2003. وكان ال�ضيد خالد الب�ضتاين ع�ضوًا يف 
جمل�ش الإدارة ورئي�ضًا للجنة التنفيذية من اأكتوبر 2002 حتى ابريل 2004. 

وهو اأي�ضًا رئي�ش جمل�ش اإدارة �ضركة تكافل ري ليميتد.

ال�ضيد خالد جا�ضم بن كلبان
)ممثاًل عن دبي لالإ�ضتثمار بدولة الإمارات العربية املتحدة(

نائب رئي�ش جمل�ش الإدارة ورئي�ش اللجنة التنفيذية

املتحدة  بالوليات  ميرتوبوليتان  كلية  من  العلوم  بكالوريو�ش  على  حا�ضل 
الأمريكية، ودرجة الزمالة يف الفنون مع اإدارة الأعمال كمادة رئي�ضية من كلية 

اأراباهو بالوليات املتحدة الأمريكية.

ي�ضغل ال�ضيد خالد بن كلبان من�ضب نائب رئي�ش جمل�ش الإدارة من ابريل 
2005. وقد كان ال�ضيد خالد بن كلبان ع�ضوًا  يف جمل�ش الإدارة منذ مايو 
199٨ وي�ضغل حاليًا من�ضب رئي�ش اللجنة التنفيذية منذ مايو 2004. وي�ضغل 
اإدارة الإحتاد العقارية،  اأي�ضًا من�ضب رئي�ش جمل�ش  ال�ضيد خالد بن كلبان 
والوطنية للتاأمينات العامة. كما اأنه الرئي�ش التنفيذي والع�ضو املنتدب لدبي 
اإدارة  جمال�ش  يف  ع�ضو  وهو  املتحدة.  العربية  الإمارات  بدولة  لالإ�ضتثمار 
من  اأخرى،  ودول  املتحدة  العربية  الإمارات  بدولة  ال�ضركات  من  العديد 
�ضمنها �ضركة تكافل ري ليميتد، بنك الإمارات دبي الوطني بدولة الإمارات 

العربية املتحدة.

الدكتور فوؤاد عبد ال�ضمد الفالح 
ع�ضو جمل�ش الإدارة ورئي�ش جلنة التدقيق.

حا�ضل على بكالوريو�ش من اجلامعة الأمريكية، بلبنان وماج�ضتري ودكتوراة 
من اجلامعة الأمريكية بالوليات املتحدة الأمريكية.

يعمل الدكتور فوؤاد الفالح يف ع�ضوية جمل�ش اإدارة ال�ضركة من اأكتوبر 2003. 
و�ضغل اأي�ضًا من�ضب رئي�ش جمل�ش الإدارة واملدير العام للهيئة العامة لل�ضباب 
والريا�ضة بدولة الكويت حتى نوفمرب 200٨. وقد �ضغل �ضيادته اأي�ضًا من�ضب 
�ضكرتري ثالث يف وزارة اخلارجية بدولة الكويت. وهو الآن ع�ضو جمل�ش اإدارة 
يف �ضركة احتاد اخلليج للتامني واإعادة التاأمني يف البحرين. كما اأنه ي�ضغل 
حاليًا من�ضب الأ�ضتاذ امل�ضاعد يف كلية العلوم الإدارية ق�ضم الإدارة العامة 

بجامعة الكويت. 

ال�ضيد حامد �ضالح ال�ضيف
ع�ضو جمل�ش الإدارة وع�ضو يف اللجنة التنفيذية )اإ�ضتقال من جمل�ش الإدارة 

يف ٨ نوفمرب 2010(.

العربية اجلامعة  من  الأعمال  اإدارة  علوم  يف  بكالوريو�ش  على   حا�ضل 
ببريوت، لبنان.

�ضغل ال�ضيد حامد �ضالح ال�ضيف يف جمل�ش اإدارة ال�ضركة من اإبريل 2001. 
وكان   .2005 ابريل  حتى   2004 مايو  من  الإدارة  جمل�ش  رئي�ش  نائب  وكان 
الأو�ضط  وال�ضرق  الكويت  ل�ضركة  املنتدب  والع�ضو  الإدارة  جمل�ش  رئي�ش 
حامد  ال�ضيد  اإ�ضتقال   .200٨ مايو  حتى  الكويت  دولة  يف  املايل  لالإ�ضتثمار 
مدير  من�ضب  توليه  عقب   ،2010 نوفمرب   ٨ يف  الإدارة  جمل�ش  من  ال�ضيف 

�ضوق الكويت لالأوراق املالية.

ال�ضيد حممد خليفة الفهد املهريي
ع�ضو جمل�ش الإدارة وع�ضو يف جلنة التدقيق.

حا�ضل على بكالوريو�ش يف علوم اإدارة الأعمال من جامعة بو�ضطن بالوليات 
املتحدة الأمريكية.

عمل ال�ضيد حممد املهريي ع�ضوًا يف جمل�ش اإدارة ال�ضركة منذ اأكتوبر 2002. 
وي�ضغل حاليًا من�ضب الرئي�ش التنفيذي ل�ضركة م�ضاندة وهي �ضركة م�ضاهمة 
عامة م�ضرتكة بدولة الإمارات العربية املتحدة. كما عمل �ضابقًا مدير عام 
بالهيئة الإحتادية للجمارك بدولة الإمارات العربية املتحدة و�ضارك يف عدد 

من اللجان احلكومية املت�ضلة.

ال�ضيد �ضلطان احمد الغيث
ع�ضو جمل�ش الإدارة وع�ضو يف اللجنة التنفيذية.

حا�ضل على بكالوريو�ش يف العلوم من جامعة الإمارات العربية املتحدة بدولة 
الإمارات العربية املتحدة

اأكتوبر  منذ  ال�ضركة  اإدارة  جمل�ش  ع�ضوية  الغيث  �ضلطان  ال�ضيد  ي�ضغل 
2004. وكان ي�ضغل �ضابقًا من�ضب وكيل ومدير عام الهيئة العامة للمعا�ضات 
اإبريل  حتى  املتحدة  العربية  الإمارات  بدولة  الإجتماعية  والتاأمينات 
وجمعية ليميتد،  ري  تكافل  اإدارة  جمال�ش  يف  اأي�ضًا  ع�ضو  اأنه  كما   .200٨ 

الإمارات التعاونية.

ال�ضيد عبد العزيز عبداهلل الزعابي
)ممثاًل عن امل�ضرف العقاري بدولة الإمارات العربية املتحدة(

ع�ضو جمل�ش الإدارة وع�ضو يف اللجنة التنفيذية.

حا�ضل على بكالوريو�ش اإدارة اأعمال من جامعة �ضان جوزيه بالوليات املتحدة 
الأمريكية.

ي�ضغل ال�ضيد عبد العزيز الزعابي ع�ضوية جمل�ش اإدارة ال�ضركة منذ  2005. 
العربية  الإمارات  بدولة  العقاري  للم�ضرف  التنفيذي  الرئي�ش  اأي�ضًا  وهو 
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ليميتد،  ري  تكافل  �ضركة  كل من  اإدارة  اأنه ع�ضو يف جمال�ش  كما  املتحدة. 
والبنك  العقارية،  اخليمة  راأ�ش  وموؤ�ض�ضة  الوطني،  اخليمة  راأ�ش  وبنك 

الإ�ضالمي للتنمية والعديد من الهيئات يف دولة الإمارات العربية املتحدة.

ال�ضيد فتحي اإحممد احلاجي
)ممثاًل عن م�ضرف ليبيا املركزي، ليبيا(

ع�ضو جمل�ش الإدارة.

للدرا�ضات  العربي  املعهد  امل�ضرفية،  الدرا�ضات  رفيع يف  دبلوم  على  حا�ضل 
امل�ضرفية، الأردن 

امل�ضرفية  العمليات  مدير  من�ضب  احلاجي  اإحممد  فتحي  ال�ضيد  ي�ضغل 
اإلى  احلاجي  اإحممد  فتحي  ال�ضيد  واإن�ضم  بليبيا.  املركزي  ليبيا  مب�ضرف 

ع�ضوية جمل�ش الإدارة منذ مار�ش 200٨.

ال�ضيد ماجد علي عمران ال�ضام�ضي
)ممثاًل عن وزارة املالية، دولة الإمارات العربية املتحدة(

ع�ضو جمل�ش الإدارة وع�ضو يف جلنة التدقيق.

حا�ضل على بكالوريو�ش يف علوم اإدارة الأعمال من جامعة الإمارات، الإمارات 
العربية املتحدة

بق�ضم  التنفيذي  املدير  من�ضب  ال�ضام�ضي  عمران  علي  ماجد  ال�ضيد  ي�ضغل 
املتحدة.  العربية  الإمارات  دولة  يف  املالية  بوزارة  الدولية  العالقات 
الإدارة يف اإلى ع�ضوية جمل�ش  ال�ضام�ضي  ال�ضيد ماجد علي عمران   واإن�ضم 

مار�ش 200٨.

الإدارة العامة

ال�ضيد يا�ضر البحارنة
الرئي�ش التنفيذي

حا�ضل على درجتي املاج�ضتري يف اإدارة الأعمال وهند�ضة الت�ضنيع )مع مرتبة 
امليكانيكية الهند�ضة  يف  البكالوريو�ش  ودرجة  بو�ضطن  جامعة  من   ال�ضرف( 
التـاأمني معهـد  يف  وع�ضـو  وزميـل  كنـدا  مبونرتيال،  ماكجل  جامعة   من 

القانوين بلندن.

اإدارية عديدة  وتقلد منا�ضب  لأريج يف 19٨7  البحارنة  يا�ضر  ال�ضيد  اإن�ضم 
فريق  البحارنة  يا�ضر  ال�ضيد  تراأ�ش  ابريل 2006  والإدارة. ويف  الإكتتاب  يف 
اأي�ضًا  وي�ضغل  لل�ضركة.  التنفيذي  الرئي�ش  من�ضب  و�ضغل  اجلديد  الإدارة 
من�ضب رئي�ش جمل�ش اإدارة كل من �ضركة اأرميا لأنظمة التاأمني )البحرين(، 
و�ضركة �ضمانات اخلليج )البحرين(، و�ضركة اأريج كابيتال ليميتد )لندن(. 
كما اأنه ع�ضوًا يف جمل�ش اإدارة كل من �ضركة تكافل ري ليميتد )مركز دبي 
املايل العاملي( وهاردي اأريج لإدارة التاأمني )البحرين( واملجموعة العربية 
التاأمني  واإعادة  للتاأمني  الأفرواآ�ضيوي  والإحتاد  )عمان(،  للتاأمني  الأردنية 
للنفط  التاأمني  واإعادة  للتاأمني  الأفرواآ�ضيوي  الإحتاد  ونقابة  )القاهرة(، 
والطاقة )البحرين(. كما ي�ضغل ال�ضيد يا�ضر البحارنة اأي�ضًا من�ضب نائب 

اإدارة  جمل�ش  وع�ضو  البحرينية  التاأمني  جمعية  يف  الإدارة  جمل�ش  رئي�ش 
جمعية التاأمني العاملية )نيويورك(، وع�ضو املجل�ش النوعي للتدريب املهني 
لقطاع البنوك وع�ضو يف �ضندوق تنمية املوارد الب�ضرية - القطاع امل�ضريف 

واملايل مبملكة البحرين.

ال�ضيد اأندريا�س ويدليت�س
املدير العام - اإعادة التاأمني. 

حا�ضل على بكالوريو�ش يف علوم القت�ضاد من جامعة برلني احلرة، اأملانيا

قبل اإن�ضمامه لأريج يف اإبريل 2006، �ضغل ال�ضيد ويدليت�ش منا�ضب اإدارية 
واملحيط  اآ�ضيا  ري  واأليانز  )برمودا(،   املخاطر  لتحويل  األيانز  يف  ُعليا 
اأي�ضًا  ويدليت�ش  ال�ضيد  ويعمل  و�ضنغافورة.  ري  وميونخ  �ضنغافورة،  الهادي، 
ع�ضو جمل�ش اإدارة تنفيذي والرئي�ش التنفيذي لهاردي اأريج لإدارة التاأمني 

ذ.م.م. مبملكة البحرين.

ال�ضيد جنراجن كانان
نائب املدير العام – ال�ضئون املالية والإدارية.

)اإف. �ضهادة  على  وحائز  املتحدة(  )اململكة  القانوين  التاأمني  معهد  زميل 

�ضي.اأي.اأي.( من املعهد القانوين للمحا�ضبة الإدارية باململكة املتحدة، )اإف.
)اإيه.�ضي.اإ�ش(،  ال�ضركات  �ضر  لأمانة  الهندي  املعهد  وع�ضو  �ضي.اإم.اإيه.( 

وع�ضو املعهد الهندي ملحا�ضبة التكلفة والأ�ضغال )اإيه.اأي.�ضي.دبليو.اإيه(

اإلتحق ال�ضيد كانان بال�ضركة يف ابريل 19٨9 واإن�ضم اإلى فريق الإدارة العامة 
جمل�ش  ع�ضو  من�ضب  حاليًا  وي�ضغل   .2007 ابريل  من  الأول  منذ  بال�ضركة 
ذ.م.م.  التاأمني  لإدارة  اأريج  هاردي  التاأمني،  لأنظمة  اأرميا  ب�ضركة  الإدارة 
و�ضمانات اخلليج ذ.م.م. بالبحرين واأريج كابيتال ليميتد، اململكة املتحدة. 
رائدة  تاأمني  �ضركات  يف  كانان  ال�ضيد  عمل  ال�ضركة،  اإلى  اإن�ضمامه  وقبل 

و�ضركات ت�ضنيع بالهند.    

ال�ضيد �ضالح املعراج
املدير العام امل�ضاعد – اإعادة التاأمني

حا�ضل على بكالوريو�ش يف الفنون؛ جامعة الكويت بالكويت

اإلتحق ال�ضيد �ضالح املعراج بال�ضركة يف مايو 19٨2 وتقلد منا�ضب تنفيذية 
يف الإكتتاب قبل اإن�ضمامه اإلى الإدارة العامة بال�ضركة يف اأكتوبر 2009. ومن 
اأريج  اأ�ضواق  يف  العمالء  خدمات  على  فوري  ب�ضكل  م�ضئول  فهو  مهامه  بني 

الرئي�ضية من ال�ضرق الأو�ضط والدول املجاورة. 



30

املجـمـوعة العـربية للتــاأمني )�ش.م.ب.(

معدلت اأعمال التاأمني الرئي�ضية

2009 2010

ن�ضب الأداء

%)0.5( %)14.3( منو االأق�س�ط )التغري ال�سنوي يف اإجم�يل االأق�س�ط املكتتبة(
%96.9 %٨٨.4 ن�سبة االحتف�ظ )اإجم�يل االأق�س�ط املحتفظة على اإجم�يل االأق�س�ط املكتتبة(

%9٨.7 %104.1
 الن�سبة املجمعة - الت�أمين�ت الع�مة  )جمموع امل�س�ريف على �س�يف االأق�س�ط 

واملطالبات على �ضايف  االأق�س�ط  ااملكت�سبة(

%5.0 %5.2 عوائد الإ�ضتثمار ) ن�ضبة دخل الإ�ضتثمار على متو�ضط الأ�ضول امل�ضتثمرة(
%٨.6 %7.9 عوائد الأ�ضهم )ن�ضبة �ضايف الربح على متو�ضط حقوق امل�ضاهمني(

%11.6 %)2.7( منو يف حقوق امل�ضاهمني 

ن�ضب التوازن

%104.5 %92.1 التعر�ض االإكتت�بي )معدل اإجم�يل االأق�س�ط املكتتبة اإلى حقوق امل�س�همني(
%220.6 %21٨.9 �ضايف املخ�ض�ضات الفنية / حقوق امل�ضاهمني
%217.9 %26٨.7 �س�يف املخ�س�س�ت الفنية / �س�يف االأق�س�ط املكتتبة

ن�ضب الت�ضفية

%112.5 %113.6 موجودات الإ�ضتثمار / �ضايف املخ�ض�ضات الفنية
%105.6 %107.6 املوجودات النقدية / �ضايف املخ�ض�ضات الفنية

اأخرى

%101.3 %117.0 هام�ش املالءة )معدل حقوق امل�ضاهمني على �ضايف الأرباح املكت�ضبة(
2.56 2.49 حقوق امل�ضاهمني /را�ش املال الإقت�ضادي 
0.10 0.10 اأرباح ال�ضهم الواحد املمنوحة للم�ضاهمني من 
1.27 1.31 القيمة الدفرتية لل�ضهم الواحد )بالدولر الأمريكي( 

%42.5 %39.7 �ضعر القيمة الدفرتية لكل �ضهم
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