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تلتزم املجموعة العربية للتاأمني باإتباع اأف�سل املمار�سات العاملية يف حوكمة 
ال�سركات. واإن ال�سركة على يقني بوجود روابط بني املعايري الأخالقية القوية 
والرقابة اجليدة وبني اإن�ساء قيمة للم�ساهمني. ومن خالل ال�سعي للتوا�سل 
الإلتزام  اإلى  تهدف  ال�سركة  فاإن  العام،  الأعمال  وجمتمع  ال�سركاء  مع 

بال�سفافية التامة عن  طريق تبني اأعلى معايري لالإف�ساح.

قواعد حوكمة ال�سركات بالبحرين

تتبع ال�سركة قواعد مملكة البحرين يف حوكمة ال�سركات “القواعد”. ي�سم 
جدول اأعمال اجلمعية العمومية تقرير يف بند منف�سل عن حوكمة ال�سركة.

اإطار العمل

حتافظ ال�سركة من خالل جمل�س الإدارة على اإطار للحوكمة ي�سمل الوثائق 
بالتقارير.  اخلا�سة  الإدارة  ومتطلبات  الإر�سادات  الإجراءات،  الر�سمية، 
وتلتزم اأريج مبراجعة ممار�سات احلوكمة ب�سكل منتظم وتعدل من اآن لآخر.

جمل�ش الإدارة

قبل  من  املجل�س  دورة  اإنهاء  وميكن  الإدارة  جمل�س  اأع�ساء  اإنتخاب  يتم 
امل�ساهمني كما يتوافق مع اأحكام النظام الأ�سا�سي بال�سركة. ويتحمل املجل�س 
العامة ولالإ�سراف وللرقابة على املجموعة. كما  النهائية لالإدارة  امل�سوؤولية 
الأعمال.  خطط  ويعتمد  والتجاري  املايل  اأريج  اأداء  باإنتظام  املجل�س  يقيم 
�سمان  اأجل  من  احلوكمة،  �سوابط  على  م�ستمر  ب�سكل  املجل�س  وي�سرف 
مدى  ويقيم  املجل�س  ي�سرف  كما  ال�سركة.  داخل  اجليدة  باملعايري  الإلتزام 

كفاءة الإدارة جلميع خماطر الأعمال التي قد تتعر�س لها.

وقد مت انتخاب املجل�س احلايل يف مار�س 2014 وملدة ثالث �سنوات. وتعزز 
اإجراءات املجل�س الأ�سا�سية التطوير املهني لالأع�ساء الذي ي�سمل التدريب 
اأ�سماء  الذاتي.  والتقييم  امل�ستمر  والتطوير  اجلدد،  لالأع�ساء  التعريفي 
يف  مف�سل  الذاتية  �سريتهم  عن  ونبذة  احلاليني  الإدارة  جمل�س  اأع�ساء 

ال�سفحة رقم 30.

وخم�سة  تنفيذيني  غري  اأ�سخا�س  من  الإدارة  جمل�س  اأع�ساء  جميع  يتكون 
من الت�سعة م�ستقلني. ويقوم املجل�س ر�سميًا مبراجعة وتقييم اأداءه مع اأداء 

الأع�ساء منفردين، كما تتطلبه القواعد.

جلان املجل�ش

فقد  ال�سركة،  اإدارة  جمل�س  يف  الرئي�سة  امل�سائل  مناق�سة  يتم  حني  يف 
بطريقة  مبهامه  الإطالع  يف  املجل�س  مل�ساعدة  منف�سلة  جلان  ت�سكيل  مت 
الإدارة والأداء  بالتن�سيق والإر�ساد ومراقبة  التنفيذية  اللجنة  فعالة. فتقوم 
التقارير املالية، ونظام  التدقيق فتقوم بالإ�سراف على  اأما جلنة  بال�سركة. 
الرقابة الداخلي، والإلتزام بكافة القوانني والأنظمة املطبقة. وتتولى جلنة 
الإدارة  جمل�س  لأع�ساء  واملكافاآت  التعيينات  مراجعة  واملكافاآت  التعيينات 
واأع�ساء الإدارة العامة التنفيذية بال�سركة. وجتتمع كل جلان املجل�س ب�سكل 

دوري لتحقيق اأهدافها وتقييم اأداءها.

اإجتماعات املجل�س

املجل�س  على  يتوجب  املحلية،  والقواعد  لل�سركة  الأ�سا�سي  للنظام  وفقًا 
الإنعقاد على الأقل 4 مرات يف ال�سنة وبالإ�سافة اإلى ح�سور �سبع اإجتماعات 

يف 2014، فقد اإعتمد املجل�س اأي�سًا بالتمرير النتائج املرحلية.

ويو�سح اجلدول التايل عدد الإجتماعات املنعقدة يف 2014، مبا فيها جلان 
املجل�س، واحل�سور ال�سخ�سي لالأع�ساء:

تقرير حوكمة ال�سركة
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الأع�ساء
اجتماعات

املجل�س
)7(

اجتماع
اللجنة

التنفيذية )4(

اجتماع
جلنة

التدقيق )4(
جلنة

التعيينات واملكافاأت )7(

3)4(-63ال�سيد خالد جا�سم بن كلبان* 
2)3(--5ال�سيد خالد علي الب�ستاين* )****(
 4)4(4-6الدكتور فوؤاد عبد ال�سمد الفالح*

7-1)1(7ال�سيد �سلطان اأحمد الغيث*
-3)3(-7ال�سيد فتحي اإحممد احلاجي

--2)3( 4)5(ال�سيد حممد �سيف ال�سويدي )***(
3)3(-3)3(5)5(ال�سيد �سعيد حممد البحار )***(

--3)3(5)5(ال�سيد حممد �سيف الهاملي )***(
-3)3(-5)5(ال�سيد حممد اأحمد الكربي* )***(

-1)1(1)1(1)2(ال�سيد عبد العزيز عبد اهلل الزعابي * )**(
--1)1(2)2(ال�سيد ماجد عمران ال�سام�سي )**(

-1)1(-2)2(الآن�سة مرمي حممد الأمريي )**(
---1)2(ال�سيد �سيف عبد الرحمن ال�سام�سي )**(

الإدارة

التنفيذي.  والرئي�س  الإدارة  جمل�س  رئي�س  بني  للم�سوؤوليات  ف�سل  هناك 
فال�سيد خالد جا�سم بن كلبان رئي�س جمل�س الإدارة هو امل�سوؤول عن رئا�سة 
حت�سري  يف  بدوره  والقيام  عد  ال�سُ كل  على  كفاءته  من  والتاأكد  املجل�س، 
جدول الأعمال، مع الأخذ بعني العتبار الأمور اخلا�سة باملجموعة و�سوؤون 

الأع�ساء.

اأما ال�سيد يا�سر البحارنة الرئي�س التنفيذي فهو امل�سوؤول عن القيادة والإدارة 
اليومية لأمور ال�سركة. ويعاون الرئي�س التنفيذي فريق الإدارة املكلف بتطبيق 
الفريق  وي�سم  اليومية.  ال�سركة  عمليات  ومراقبة  املجل�س  اإ�سرتاتيجيات 
املالية  ال�سوؤون  العام يف  واملدير  التاأمني  اإعادة  العام يف  املدير  يف ع�سويته 
اأع�ساء  فريق  اأ�سماء  التاأمني.  اإعادة  يف  امل�ساعد  العام  واملدير  والإدارية، 

الإدارة العامة مع نبذة عن �سريتهم الذاتية مف�سل يف ال�سفحة رقم 32.

مكافاأة اأع�ساء جمل�ش الإدارة والإدارة العامة بال�سركة

تتحدد مكافاأة اأع�ساء جمل�س الإدارة وفقًا ملتطلبات قانون ال�سركات التجارية 
لل�سركة  الأ�سا�سي  النظام  يف  واملن�سو�س  البحرين  مملكة  يف  به  املعمول 
والبدلت  املكافاآت  الأع�ساء  وت�سمل مكافاأة  امل�ساهمون عليها.  يوافق  والتي 
وامل�ساريف املدفوعة. اأما مكافاأة الإدارة التنفيذية فيقوم بتحديدها جمل�س 
مناق�سة  يتم  حيث  واملكافاآت  التعيينات  جلنة  من  تو�سية  على  بناء  الإدارة 
الالحقة،  التوظيف  ومكا�سب  املدفوعة،  وامل�ساريف  والبدلت،  الرواتب، 
رقم  ال�سفحة  يف  مو�سح  التفا�سيل  من  )مزيد  بالأداء  املتعلقة  واملكافاآت 
هذا  القواعد يف  مف�سلة عن  بيانات  مقرها  ال�سركة يف  لدى  وتتوفر   .)77

اخل�سو�س للم�ساهمني.

الهيكل التنظيمي

حددت ال�سركة هيكل تنظيمي مف�سل )مو�سح يف ال�سفحة رقم 29( خلدمة 
اأهداف ال�سركة وتطورها الإ�سرتاتيجي والرقابة الداخلية بها.

تقرير حوكمة ال�سركة

• تبني الأرقام بني القو�سني عدد الإجتماعات املفرو�سة على الأع�ساء  	
• - متثل ع�سو لي�س يف اللجنة	
•  *متثل ع�سو م�ستقل غري تنفيذي	
• )**( – خرج من املجل�س يف 25 مار�س 2014	
• )***( ع�سو جديد منتخب	

• )****( مل يح�سر العدد املطلوب لالإجتماعات كما هو من�سو�س يف كتاب الأحكام 	
امل�سرف  واأخطر  الع�سوية  اإ�ستمرار  املجل�س  املركزي، قرر  البحرين  من م�سرف 

بذلك.
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اللجان الإدارية

الأق�سام  على  والإ�سراف  املراقبة  يف  التنفيذي  الرئي�س  معاونة  اأجل  من 
الت�سغيليـة داخل ال�سركة، ت�سكلت جلان اإدارية داخلية متعـددة. ت�ستمل على 
وت�سم ال�سادر.  التاأمني  واإعـادة  املعلومـات  تقنـيـة  التـاأمني،  اإعـادة   اإدارة 

ذوي  الت�سغيـليـة  الأقـ�سام  من  اأع�سـاءًا  الداخليـة  الإداريــة  اللجـان  هذه 
اخلربات املنا�سبة.

التعاقب الوظيفي

املوؤهل  التعاقب  �سمان  واأهمية  الب�سرية  مواردها  بقيمة  ال�سركة  تعرتف 
واملنظم. وتدير ال�سركة اإطار عمل للتعاقب ي�سمل املنا�سب الرئي�سة بال�سركة 
وبرنامج لتنمية املواهب على اأ�سا�س حتليل دوري لإحتياجات التدريب. كما 
الأ�سلية  املهنية  املواهب  ولرعاية  لتطوير اخلريجني  برنامج  اأريج  ت�ستخدم 

يف مملكة البحرين.

تداول الأ�سخا�ش الرئي�سيني بالأوراق املالية بال�سركة

يتوافق  مبا  الرئي�سيني  الأ�سخا�س  ب�ساأن  خا�سة  �سيا�سة  ال�سركة  اأن�سئت 
املركزي.  البحرين  م�سرف  عن  ال�سادرة  البحرين  بور�سة  اإر�سادات  مع 
وباملتطلبات  ال�سلة  ذات  التقارير  بكافة  العام  خالل  ال�سركة  واإلتزمت 

الرقابية على النحو املن�سو�س عليه يف هذه القواعد.

وفيما يلي تفا�سيل اأ�سهم اأريج التي ميتلكها اأع�ساء جمل�س الإدارة مبا فيها 
ممثليهم واأع�ساء الإدارة العامة، مبا فيها زوجاتهم، الأطفال اأو غريهم من 

الأ�سخا�س اخلا�سعني لإ�سرافهم:

الإدارة العامةاأع�ساء املجل�س
 عدد الأ�سهم اململوكة كما هو يف

1101.157.0739.166 يناير 2014

ي�ساف: عدد الأ�سهم املحولة خالل 
-200.000العام

ناق�س: عدد الأ�سهم املحولة خالل 
-30.000العام

 ر�سيد الأ�سهم اململوكة كما هو يف
31101.327.0739.166 دي�سمرب 2014

علقات امل�ساهمني

تويل اأريج اأهمية ق�سوى للحفاظ على عالقات فعالة مع امل�ساهمني من خالل 
قنوات اإت�سال مفتوحة ونزيهة و�سفافة. وتوجد بال�سركة وحدة متخ�س�سة 
ل�سوؤون امل�ساهمني حتت اإ�سراف �سابط عالقات امل�ستثمرين وهو م�سوؤول عن 
ن�سر املعلومات ذات ال�سلة يف الوقت املنا�سب لأ�سحاب امل�سلحة. كما يوفر 

موقع اأريج )www.arig.net( املعلومات املف�سلة والبيانات املالية وي�سمل 
ذلك اأي�سًا البوابة الإلكرتونية الآمنة للم�ساهمني.

ثالثة  غ�سون  يف  للم�ساهمني  ال�سنوية  العمومية  اجلمعية  اإجتماع  عقد  يتم 
والأ�سواق  واملراقبني  امل�ساهمني  اإخطار  بعد  املالية  ال�سنة  اإنتهاء  من  �سهور 
العمومية  للجمعية  الدعوة  وتن�سر  النظامية.  املتطلبات  ح�سب  املالية 
فيها  تدرج  التي  والبور�سات  الرقابية  وللجهات  املوعد،  قبل  للم�ساهمني 
اأ�سهم ال�سركة. وتتوفر ن�سخ من التقرير ال�سنوي واحل�سابات املالية اأ�سبوعًا 
على الأقل قبل تاريخ الجتماع حتى يت�سنى للم�ساهمني الفر�سة ملناق�سة اأداء 

ال�سركة مع اأع�ساء جمل�س الإدارة.

م�سوؤولية ال�سركة الإجتماعية

برنامج  اأريج  وتدير  املجتمع.  يف  فاعل  ع�سو  تكون  لأن  ال�سركة  ت�سعى 
قيمة  ذات  م�ساريع  نحو  جهودها  خالله  من  توجه  الإجتماعية  للم�سوؤولية 

وحت�سني نوعية احلياة لالأفراد واملحتاجني. 

راأ�ش املال والأ�سهم 

يتاألف راأ�س املال امل�سرح به لأريج من 500 مليون �سهم عادي بقيمة اإ�سمية 
وامل�سجل  ال�سادر  املال  راأ�س  ويبلغ  �سهم.  كل  عن  اأمريكي  دولر   1 تبلغ 
واملدفوع 220 مليون دولر اأمريكي. وميتلك الأ�سهم اأكرث من 4.600 م�ساهم 
من  اأريج  اأ�سهم  تداول  ويتم  اخلليجي.  التعاون  جمل�س  دول  من  غالبيتهم 
ال�سركة وهي:  اأ�سهم  التي تدرج فيها  املالية  الأ�سواق  اأي جن�سيـة من خالل 
بور�سة البحرين و�سوق دبي املايل. وعالوة على ذلك، فاإن اإي�سالت الإيداع 
10 من الأ�سهم العادية مدرجة يف �سوق لندن  الدولية التي توازي كل منها 

لالأوراق املالية.

الإلتزام

هناك وحدة اإلتزام منف�سلة بال�سركة ي�سرف عليها �سابط اإلتزام. ت�سمن 
قبل  من  عليها  املن�سو�س  الرقابية  املتطلبات  بكافة  الإلتزام  الوحدة  هذه 
البحرين  مبملكة  والتجارة  ال�سناعة  ووزارة  املركزي،  البحرين  م�سرف 
وال�سلطات التي تنظم املكاتب الفرعية يف �سنغافورة ولبوان. كما ت�سعى هذه 
الوحدة للتاأكد من اأن ال�سركة تلتزم بكافة القواعد والأنظمة املعمول بها يف 
الأ�سواق املالية التي تدرج فيها اأ�سهم اأريج. ومل تتكبد ال�سركة اأي خمالفات 

من اأي نوع يف 2014.

الرقابة الداخلية

داخل  الداخلية  الرقابة  اأنظمة  كافة  عن  النهائية  امل�سوؤولية  املجل�س  يتولى 
وم�ستويات  والإجراءات  والإر�سادات  ال�سيا�سات  من  �سبكة  وتوجد  ال�سركة. 
اأينما  وامل�ستجدات،  الدورية  املراجعة  ذلك  الأداء، مبا يف  ور�سد  التفوي�س 

تقرير حوكمة ال�سركة  
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الهامة  ال�سلطات  حدود  كافة  ويعتمد  املجل�س  يراجع  �سروريًا.  ذلك  كان 
العمليات  اأما يف جمال  الأخرى.  الت�سغيلية  والأمور  الإكتتاب واملطالبات  يف 
اأنه  كما  التحكم.  اآليات  جميع  بتطبيق  التنفيذي  الرئي�س  فيقوم  اليومية، 
ي�سمن احلفاظ على بيئة رقابية اإيجابية من خالل �سلوك ال�سركة الأخالقي 
ويراجع  العامة  الإدارة  اإلى  والتوجيه  القيادة  ويوفر  ال�سخ�سية.  والنزاهة 
طرق التحكم يف الأعمال. اأما العمليات املالية التي تتجاوز حدود ال�سلطات 
املعتمدة لالإدارة العامة، وجميع املعامالت مع الأطراف ذات العالقة، فيتم 

التعامل معها كل على حدة.

الرقابة  لأطر  دورية  مبراجعة   - املجل�س  عن  نيابة   - التدقيق  جلنة  وتقوم 
بال�سركة والتقارير ال�سادرة من املدقق الداخلي باأريج ومدققي احل�سابات 
اخلارجيني. ثم تقدم اللجنة امل�سورة اإلى جمل�س الإدارة عن موقف وفعالية 
بيئة الرقابة بال�سركة واإتخاذ الإدارة لالإجراءات الالزمة لتعزيز اأي رقابة 

حمددة لأوجه ال�سعف.

اإدارة خماطر املوؤ�س�سة

الدقيقة  املراقبة  اإلى  يهدف  املوؤ�س�سة  خماطر  اإدارة  يف  نظام  اأريج  تطبق 
راأ�س  على  املحتملة  واآثارها  ال�سركة  لها  تتعر�س  اأن  ميكن  التي  للمخاطر 
الأداء املايل والت�سغيلي. وتتم مراجعة منتظمة على كافة  املال، ف�ساًل عن 
واإجتاهات  التطور  لتقييم  واملتو�سطة  باأريج  العليا  الإدارة  يف  امل�ستويات 

التعر�س مع اإدخال التدابري للتخفيف من حدة الآثار ال�سلبية املحتملة.

خماطر  �سابط  يديره  املوؤ�س�سة  خماطر  اإدارة  يف  باإطار  ال�سركة  وحتتفظ 
ت�سجيل  ويتم  والإدارية.  املالية  ال�سوؤون   – العام  املدير  اإلى  تقاريره  يرفع 
الو�سع الراهن يف �سجل املخاطر، وتتم مراجعة واإدارة هذا ال�سجل بفعالية 
وذلك بهدف احلفاظ على اإ�ستخدام خماطر راأ�س املال يف م�ستويات الأداء 

الفعال دون الإفراط يف تعري�س م�سلحة حقوق امل�ساهمني.

من  من�سو�س  هو  كما  املخاطر  لإدارة  م�ستقلة  وحدة  اإن�ساء  يتم  �سوف 
م�سرف البحرين املركزي يف اأوائل 2015 �سوف تقدم تقريرها اإلى اللجنة 

التنفيذية باملجل�س.

الإ�ست�سارة  لتقدمي  رائدة دولية  اإكتوارية  ب�سركات  الإ�ستعانة  اإلى  اأريج  تلجاأ 
اإدارة منوذج كفاية راأ�س املال الداخلي اخلا�س  امل�ستقلة التي ت�ساعدها يف 
التعر�س  حالت  جميع  لدعم  املطلوب  املال  راأ�س  مبلغ  ذلك  ويحدد  بها، 

للمخاطر والتي يتم ت�سنيفها كجزء من العمليات التجارية لل�سركة.

خماطر  الإكتتابية،  املخاطر  لأريج  الرئي�سة  املخاطر  فئات  ت�سمل 
الإحتياطيات، خماطر الئتمان، خماطر الأ�سواق واملخاطر الت�سغيلية. ومتثل 
اإعادة تاأمني املمتلكات مع تعر�سها لكوارث طبيعية كانت اأم غري طبيعية اأكرب 
فئة يف حمفظة اأريج الإكتتابية، وبالتايل فاإنها لي�ست باملفاجئة اأن خماطر 
وتليها  بال�سركة.  للمخاطر  التعر�س  اإجمايل  من  الكم  على  تغلب  الإكتتاب 

الت�سغيلية  ال�سركة  لتاريخ عمليات  اإنعكا�س  والتي هي  الإحتياطيات  خماطر 
خماطر  اأما  املتوقف.  التاأمني  فروع  يف  ال�سابق  الإكتتاب  واأن�سطة  الطويلة 
الأ�سواق، اأي املخاطر يف التغريات من الأ�سواق املالية، فتاأتي هذه يف املرتبة 
الثالثة وتليها جمموعة املخاطر الت�سغيلية لل�سركة. وتاأتي خماطر الئتمان 

اأقل قدر يف حتديد راأ�س املال.

لدى ال�سركة عدد من ال�سيا�سات لتجنب املخاطر واإ�سرتاتيجيات التخفيف 
من حدتها لإدارة التعر�س للمخاطر الرئي�سة.

• بيان الرغبة يف التعر�س للمخاطر - اأول وقبل كل �سيء، حتتفظ 	
الت�سامح  ن�سبة  يو�سح  املخاطرة  يف  الرغبة  عن  حمدد  ببيان  اأريج 
الق�سوى يف اخل�سائر لكل من فئات املخاطر الرئي�سة. اإن بيان الرغبة 
الأعمال،  ال�سركة يف  نهج  توجيه  رئي�سية يف  وثيقة  املخاطرة ميثل  يف 

وقد مت الت�سديق عليه من قبل جمل�س الإدارة.

• من 	 مزيج  خالل  من  وطئتها  من  حتد   - الإكتتابية  املخاطر 
بال�سركة،  والإدارية  الرقابية  النظم  قيد  التي هي  الإكتتاب  اإر�سادات 
واأدوات الت�سعري وتغطيات )اإعادة( التاأمني يف اأ�سواق تت�سم بت�سنيف 

اإئتماين عايل والتي ت�سع �سقفًا لالأخطار احلادة.

• مراجعة 	 خالل  من  الفئة  هذه  تدار   - الإحتياطيات  خماطر 
ويتم  وكايف.  حذر  ب�سكل  الإحتياطي  كفاية  ل�سمان  وخارجية  داخلية 
دعم املراجعات الداخلية من قبل الإ�ستبيان ال�سنوي املف�سل وتقرير 

الإكتواريني املهنيني يف هذا املجال.

• خماطر الأ�سواق – يتم التحكم يف التعر�س لهذه الفئة من املخاطر 	
ت�سم  التي  وال�سيا�سات  الإ�ستثمارية  الإر�سادات  من  باقة  طريق  عن 
احلد الأق�سى ملخ�س�سات فئات الأ�سول، حتليل الإجتاهات، واأدوات 

مراقبة الأداء، مبا فيها اأوامر التخل�س لإيقاف اخل�سارة.   

• املخاطر الت�سغيلية – متثل هذه الفئة من املخاطر باقة من املخاطر 	
ال�سخ�سية، معتدلة ن�سبيًا يف غالبيتها، والتي ت�سعى ال�سركة جاهدة يف 
عن  الناجم  الأعمال  انقطاع  خطر  اإ�ستحوذ  حدة.  على  كل  تقلي�سها 
العنف ال�سيا�سي الإنتباه الكلي يف اأريج، ومت تخفيف حدة ذلك وب�سرعة 
من خالل اإن�ساء موقع بديل  يف مكاتب ال�سركة التابعة بدبي. ومع وجود 
خطة طوارئ مفعلة، ميكن حتويل هذا املوقع اخلامل اإلى موقع فعال يف 

غ�سون اأيام قليلة، اإذا اإ�ستدعى الأمر ذلك.

• املخاطر الإئتمانية – تدار هذه الفئة الأخرية من املخاطر عن طريق 	
التعامل مع موؤ�س�سات  اأريج  الرقابة ال�سارمة للطرف املقابل وتف�سل 
يتم  الوقت،  ذات  ويف  عايل.  ت�سنيف  ذات  �سركات  واإجماًل،  �سلبة، 
املدفوعات  وتتبع  الزمنية  التحليالت  النقدي من خالل  التدفق  ر�سد 

امل�ستحقة ب�سكل فعال على جميع امل�ستويات يف ال�سركة.

تقرير حوكمة ال�سركة  
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املدققني اخلارجيني 

العامة. وحيث  امل�ساهمون مدققي احل�سابات اخلارجيني يف اجلمعية  ُيعني 
اأن ال�سادة كي.بي.اإم.جي. البحرين مراجعو احل�سابات احلاليني، هم اأهل 
اإ�ستنادًا   ،2014 املالية  ال�سنة  اإعادة تعيينهم عن  الإنتخاب، فقد مت  لإعادة 

اإلى تو�سيات جمل�س الإدارة.

�سمان الإئتمان

اأكدت  دي�سمرب 2014،   19 ال�سركة يف  من�سور عن  ت�سنيف  اآخر  من خالل 
القوة  ت�سنيف  مع  الإ�ستثمارية  الدرجة  ب�ست.  اأم.  اإيه.  الت�سنيف  هيئة 
الإئتمانية اإلى ‘++B )جيد(’ واإ�سدار الت�سنيف الإئتماين عند “+bbb”(؛ 
“الإ�ستقرار”  درجة  من  اأنهما  على  للت�سنيفني  امل�ستقبلية  النظرة  وتظهر 
التح�سن يف  ب�سبب  الإكتتاب  اأداء  التح�سن يف  يعك�س  “الإيجابي” مما  اإلى 
فاإن  ب�ست،  اأم.  اإيه.  هيئة  راأي  ويف  املخاطر.  واإنتقاء  الإكتتابية  ال�سوابط 
الت�سنيف يعك�س موقف ال�سركة املتني يف الر�سملة وملف اأعمال اإقليمي قوي.

املالءة املالية

يتم حتديد متطلبات املالءة املالية من م�سرف البحرين املركزي وهو اجلهة 
التنظيمية بالبحرين، واجلهات التنظيمية الأخرى من ال�سركات التابعة يف 
�سنغافورة ولبوان. ويعرف احلد الأدنى من املالءة مع الإ�سارة اإلى اأق�ساط 
ذلك  يف  مبا  ال�سركة  مالءة  موقف  عن  ملخ�س  حمددة.  مطالبات  ون�سبة 

ال�سركات التابعة كما يف 31 دي�سمرب 2014 فيما يلي:

)بالآف الدولرات الأمريكية(
2013 2014

171.742 187.782 راأ�س املال املتاح
40.976 44.963 هام�س املالءة املطلوب

130.766 142.819
اإجمايل فائ�س راأ�س املال عما هو مطلوب 

عن هام�س املالءة

تقرير حوكمة ال�سركة  
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اإعادة التاأمني �سركة م�سرتكة

عمليات البحرين هاردي اأريج لإدارة التاأمني
 ذ.م.م. البحرين )٪50(

�سركات تابعة

فرع �سنغافورة

فرع لبوان

تكافل ري ليميتد
الإمارات العربية املتحدة )٪54(

 �سمانات اخلليج ذ.م.م.
البحرين )٪100(

اأريج كابيتال ليميتد
اململكة املتحدة )٪100(

املكتب التمثيلي موري�سيو�س
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* مكلف كاأمني �سر املجل�س

التدقيق الداخلي للمجموعة

�سوؤون امل�ساهمني

الإعالم
وتـخــطـيــط الأعمال

الهيكل التنظيمي

ال�سوؤون املالية

ال�ستثمارات واإدارة الأ�سول

اأنظمة املعلومات والإت�سال

املطالبات واحل�سابات الفنية

اخلدمات العامة

جلنة التعيينات واملكافاآت

جلنة التدقيق

 املوارد الب�سرية والتطوير

الإلتزام

املدير العام - ال�سوؤون املالية والإدارية* جلنة الإدارة العامةاملدير العام - اإعادة التاأمني 

جمل�س الإدارة

اللجنة التنفيذية )ت�سمل الإ�ستثمار(

الرئي�س التنفيذي

م�ساعد املدير العام - اإعادة التاأمني

املمتلكات احلوادث

البحري

متديد ال�سمانات احلياة وال�سحي

ح�سابات لويدز

 هاردي اأريج لإدارة التاأمني
)هيم(

التفاقيات ال�سرق الأو�سط، تركيا، 
رو�سيا، اأوروبا ال�سرقية

التفاقيات
اأفريقيا و�سبه القارة الهندية

التفاقيات
ال�سرق الأق�سى

ال�سركات التابعة

الهند�سي
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جمل�ش الإدارة

ال�سيد خالد جا�سم بن كلبان
رئي�س جمل�س الإدارة وع�سو اللجنة التنفيذية

 - كولورادو   - دنفر   - ميرتوبوليتان  جامعة   - الإدارية  العلوم  بكالوريو�س 
الوليات املتحدة الأمريكية

من  الأعمال  اإدارة  يف  �سهادة   على  كلبان  بن  جا�سم  خالد  ال�سيد  ح�سل 
الإدارة من جامعة ميرتوبوليتان  الأمريكية وتخ�س�س يف  املتحدة  الوليات 
ال�سناعة  قطاعات  الوا�سعة  خربته  وت�سمل  الأمريكية.  املتحدة  بالوليات 
منذ  الإدارة  جمل�س  يف  ع�سو   وهو  والعقارات.  والإ�ستثمار  املالية  وال�سوؤون 
الإحتاد  �سركة  اإدارة  جمل�س  رئي�س  من�سب  حاليًا  وي�سغل   .1998 مايو 
اآ�سيا  بنك  من  كل  اإدارات  جمال�س  يف  ع�سو  وهو  )�س.م.ع.(،  العقارية 
الإ�سالمي - �سنغافورة - بنك بريوت بلبنان، اأركابيتا بالبحرين وتكافل ري 
وكبري  املنتدب  الع�سو  اأي�سًا من�سب  كلبان  بن  ال�سيد خالد  وي�سغل  ليميتد. 
امل�سوؤولني التنفيذيني يف دبي لالإ�ستثمار )�س.م.ع.( ول يزال يف هذا املن�سب 

منذ 1998.

ال�سيد خالد علي الب�ستاين
نائب رئي�س جمل�س الإدارة وع�سو جلنة التعيينات واملكافاآت

بكالوريو�س العلوم يف هند�سة احلا�سب الآيل من جامعة بو�سطن بالوليات 
املتحدة الأمريكية وماج�ستري يف اإدارة الأعمال من جامعة لي�س�سرت باململكة 

املتحدة.

ي�سغل ال�سيد خالد الب�ستاين من�سب وكيل الوزارة امل�ساعد لقطاع العالقات 
املالية الدولية يف وزارة املالية بدولة الإمارات العربية املتحدة. كان رئي�س 
لرئي�س  ونائب   ،2014 مار�س  حتى   2004 مايو  من  اأريج  يف  الإدارة  جمل�س 
جمل�س الإدارة من يونيو 2003 حتى ابريل 2004 ورئي�سًا للجنة التنفيذية من 
اأكتوبر 2002 حتى ابريل 2004. وهو اأي�سًا رئي�س جمل�س اإدارة �سركة تكافل 

ري ليميتد بدبي.

الدكتور فوؤاد عبد ال�سمد الفالح 
ع�سو جمل�س الإدارة ورئي�س جلنة التدقيق

بكالوريو�س من اجلامعة الأمريكية، بلبنان وماج�ستري ودكتوراة من اجلامعة 
الأمريكية بالوليات املتحدة الأمريكية.

ي�سغل الدكتور فوؤاد الفالح ع�سوية جمل�س اإدارة ال�سركة منذ اأكتوبر 2003 
ورئي�س جلنة التدقيق منذ ابريل 2005. و�سغل �سابقًا من�سب رئي�س جمل�س 
كما  الكويت.  بدولة  والريا�سة  لل�سباب  العامة  للهيئة  العام  واملدير  الإدارة 
اأنه تولى من�سب �سكرتري ثالث يف وزارة اخلارجية بدولة الكويت. وهو الآن 
ع�سو يف جمل�س اإدارة �سركة احتاد اخلليج للتاأمني واإعادة التاأمني يف مملكة 
الإدارية  العلوم  كلية  يف  امل�ساعد  الأ�ستاذ  من�سب  حاليًا  وي�سغل  البحرين. 

ق�سم الإدارة العامة بجامعة الكويت.

ال�سيد �سلطان اأحمد الغيث
ع�سو جمل�س الإدارة وع�سو جلنة التعيينات واملكافاآت

 
بكالوريو�س يف العلوم من جامعة الإمارات، دولة الإمارات العربية املتحدة

ي�سغل ال�سيد �سلطان الغيث ع�سوية جمل�س اإدارة ال�سركة منذ اأكتوبر 2004. 
و�سغل �سابقًا من�سب وكيل ومدير عام الهيئة العامة للمعا�سات والتاأمينات 
اأنه  كما   .2008 اإبريل  حتى  املتحدة  العربية  الإمارات  دولة   - الإجتماعية 
التعاونية  اإدارة تكافل ري ليميتد، جمعية الإمارات  اأي�سًا يف جمال�س  ع�سو 

والإحتاد التعاوين الإ�ستهالكي بدولة الإمارات العربية املتحدة.

ال�سيد فتحي اإحممد احلاجي
)ممثاًل عن م�سرف ليبيا املركزي، ليبيا(
ع�سو جمل�س الإدارة وع�سو جلنة التدقيق

 
امل�سرفية،  للدرا�سات  العربي  املعهد  امل�سرفية،  الدرا�سات  يف  عايل  دبلوم 

الأردن 

ي�سغل ال�سيد فتحي اإحممد احلاجي من�سب مدير اإدارة العمليات امل�سرفية 
مب�سرف ليبيا املركزي بليبيا. واإن�سم اإلى ع�سوية جمل�س الإدارة منذ مار�س 

.2008

ال�سيد حممد �سيف ال�سويدي
)ممثاًل عن جهاز الإمارات لالإ�ستثمار - دولة الإمارات العربية املتحدة(

ع�سو جمل�س الإدارة ورئي�س اللجنة التنفيذية

بكالوريو�س يف التجارة من جامعة الإمارات، دولة الإمارات العربية املتحدة

 .2014 مار�س  يف  الإدارة  جمل�س  اإلى  ال�سويدي  �سيف  حممد  ال�سيد  اإن�سم 
وبالإ�سافة اإلى اأريج، ال�سيد حممد ال�سويدي ع�سو يف جمال�س اإدارات كل من 
جهاز الإمارات لالإ�ستثمار، �سركة الإمارات لالإت�سالت املتكاملة، وموؤ�س�سة 
الإمارات  بدولة  اخلا�سة  الإحتياجات  وذوي  الإن�سانية  للرعاية  العليا  زايد 

العربية املتحدة.

ال�سيد �سعيد حممد البحار 
)ممثاًل عن م�سرف الإمارات للتنمية - دولة الإمارات العربية املتحدة(

اللجنة  وع�سو  واملكافاآت  التعيينات  جلنة  ورئي�س  الإدارة  جمل�س  ع�سو 
التنفيذية

املتحدة  الوليات   - جاك�سونفيل  جامعة   - الإقت�ساد  علوم  يف  بكالوريو�س 
الأمريكية

اإن�سم ال�سيد �سعيد حممد البحار اإلى جمل�س الإدارة يف مار�س 2014. وهو 
بدولة  ليميتد  ري  تكافل  للتنمية،  الإمارات  اإدارة م�سرف  ع�سو يف جمل�س 
الإمارات العربية املتحدة واملوؤ�س�سة العربية لالإت�سالت الف�سائية بال�سعودية 

وهيال�س لالإت�سالت الف�سائية بقرب�س.

ال�سرية الذاتية لأع�ساء جمل�س الإدارة
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2014 التقرير ال�سنوي 

ال�سيد حممد �سيف الهاملي
)ممثل عن الهيئة العامة للمعا�سات والتاأمينات الإجتماعية - دولة الإمارات 

العربية املتحدة(
ع�سو جمل�س الإدارة وع�سو اللجنة التنفيذية

ماج�ستري من جامعة ولية كاليفورنيا تخ�س�س اإقت�ساد - الوليات املتحدة 
الأمريكية

 .2014 مار�س  يف  الإدارة  جمل�س  اإلى  الهاملي  �سيف  حممد  ال�سيد  اإن�سم 
والتاأمينات  للمعا�سات  العامة  الهيئة  يف  الإ�ستثمار  يف  تنفيذي  مدير  وهو 

الإجتماعية بدولة الإمارات العربية املتحدة.

ال�سيد حممد اأحمد الكربي
ع�سو جمل�س الإدارة وع�سو جلنة التدقيق

بال�سارقة  الأمريكية  اجلامعة  املدنية،  الهند�سة  يف  العلوم  بكالوريو�س 
وماج�ستري يف اإدارة الأعمال من جامعة الإمارات -  الإمارات العربية املتحدة

اإن�سم ال�سيد حممد اأحمد الكربي اإلى جمل�س الإدارة يف مار�س 2014. وهو 
بدولة  ليميتد  ري  وتكافل  التعاونية  امل�سرف  جمعية  اإدارة  جمل�س  يف  ع�سو 

الإمارات العربية املتحدة.

ال�سيد عبد العزيز عبداهلل الزعابي
ع�سو جمل�س الإدارة وع�سو يف كل من اللجنة التنفيذية وجلنة التدقيق

)خرج من املجل�س يف 25 مار�س 2014(

بالوليات  جوزيه  �سان   - كاليفورنيا  جامعة  من  اأعمال  اإدارة  بكالوريو�س 
املتحدة الأمريكية.

عمل ال�سيد عبد العزيز الزعابي كع�سو يف جمل�س اإدارة ال�سركة من اأكتوبر 
2005 حتى مار�س 2014.

ال�سيد �سيف عبد الرحمن ال�سام�سي
)ممثاًل عن الهيئة العامة للمعا�سات والتاأمينات الإجتماعية - دولة الإمارات 

العربية املتحدة (
ع�سو جمل�س الإدارة

)خرج من املجل�س يف 25 مار�س 2014(

بكالوريو�س يف العلوم ال�سيا�سية  واإدارة الأعمال - جامعة الإمارات - دولة 
الإمارات العربية املتحدة

عمل ال�سيد �سيف عبد الرحمن ال�سام�سي يف جمل�س اإدارة ال�سركة من ابريل 
2012 حتى مار�س 2014.

الآن�سة مرمي حممد الأمريي
)ممثلة عن امل�سرف العقاري - دولة الإمارات العربية املتحدة(

ع�سو جمل�س الإدارة وع�سو جلنة التدقيق
)خرجت من املجل�س يف 25 مار�س 2014(

بكالوريو�س اإدارة عامة -  اإدارة اأعمال - جامعة الإمارات - دولة الإمارات 
العربية املتحدة

عملت الآن�سة مرمي الأمريي يف جمل�س اإدارة ال�سركة من مار�س 2011 حتى 
مار�س 2014.

ال�سيد ماجد عمران ال�سام�سي
)ممثاًل عن جهاز الإمارات لالإ�ستثمار - دولة الإمارات العربية املتحدة(

ع�سو جمل�س الإدارة وع�سو يف اللجنة التنفيذية
)خرج من املجل�س يف 25 مار�س 2014(

العربية  الإمارات  دولة  الإمارات،  جامعة  الإدارية،  العلوم  يف  بكالوريو�س 
املتحدة

عمل ال�سيد ماجد ال�سام�سي يف جمل�س اإدارة ال�سركة من مار�س 2008 حتى 
مار�س 2014.

ال�سرية الذاتية لأع�ساء جمل�س الإدارة
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املجـمـوعة العـربية للتــاأمني )�س.م.ب.(املجـمـوعة العـربية للتــ�أمني )�ش.م.ب.(

الإدارة العامة

ال�سيد يا�سر البحارنة
الرئي�س التنفيذي

ماج�ستيــر يف اإدارة الأعمــال )مع مرتبـة ال�سـرف( وماج�ستري يف الهـند�سـة 
امليكانيكية  الهند�سة  يف  وبكالوريو�س  بو�سطن  جامعة  من  )ت�سنيع( 
التاأمني معهد  يف  وع�سو  وزميــل  كنــدا  مبونتــريال،  ماكجــل  جامعــة   من 

القانوين بلندن.

اإدارية عديدة  وتقلد منا�سب   1987 لأريج يف  البحارنة  يا�سر  ال�سيد  اإن�سم 
يف الإكتتاب والإدارة يف تاريخه املهني. وتراأ�س فريق الإدارة اجلديد وعني 
ال�سيد يا�سر البحارنة رئي�س تنفيذي يف ابريل 2006. وي�سغل اأي�سًا من�سب 
كابيتال  واأريج  )البحرين(  اخلليج  �سمانات  من  كل  اإدارة  جمل�س  رئي�س 
والطاقة  النفط  خماطر  لتاأمني  اآ�سيوي  الأفرو  وال�سندوق  )لندن(  ليميتد 
ليميتد  ري  تكافل  من  كل  اإدارات  جمال�س  يف  ع�سو  اأنه  كما  )البحرين(. 
)مركز دبي املايل العاملي( واأرميا لأنظمة التاأمني )البحرين( وجممع اإعادة 
و�سركات  التاأمني  ل�سركات  اآ�سيوي  الأفرو  لالإحتاد  احلياة  التاأمني من غري 
اإعادة التاأمني )اإ�سطنبول( وهاردي اأريج لإدارة التاأمني )البحرين( وغلوب 
ميد )البحرين( وجمعية التاأمني العاملية )نيويورك( والإحتاد الأفرو اآ�سيوي 
للتاأمني واإعادة التاأمني )القاهرة( واإحتاد �سركات التاأمني واإعادة التاأمني 
النوعي  واملجل�س  البحرينية  التاأمني  وجمعية  )الفلبني(  النامية  للدول 
للتدريب املهني لقطاع البنوك وع�سو يف جمل�س اأمناء �سندوق تنمية املوارد 

الب�سرية - القطاع امل�سريف واملايل )البحرين(.

ال�سيد اأندريا�ش ويدليت�ش
املدير العام - اإعادة التاأمني 

بكالوريو�س يف علوم الإقت�ساد من جامعة برلني احلرة، اأملانيا

منا�سب  ويدليت�س  ال�سيد  �سغــل   ،2006 اإبــريل  يف  لأريــج  اإن�سمامـه  قبــل 
اإدارية ُعليا يف األيانز لتحويل املخاطر )برمودا(، واأليانز ري اآ�سيا واملحيط 
الهادي، �سنغافورة، ميونخ ري يف ميونخ و�سنغافورة. وهو اأي�سًا ع�سو جمل�س 
ذ.م.م.  التاأمني  لإدارة  اأريج  لهاردي  التنفيذي  والرئي�س  تنفيـذي  اإدارة 

مبملكة البحرين.

ال�سيد جنراجن كانان
املدير العام - ال�سوؤون املالية والإدارية

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

�سي.اأي.اأي.( من املعهد القانوين للمحا�سبة الإدارية باململكة املتحدة، )اإف.
)اإيه.�سي.اإ�س(  ال�سركات  �سر  لأمانة  الهندي  املعهد  وع�سو  �سي.اإم.اإيه.( 

وع�سو املعهد الهندي ملحا�سبة الكلفة والأ�سغال )اإيه.اأي.�سي.دبليو.اإيه(
 

الإدارة  فريق  اإلى  واإن�سم   1989 ابريل  يف  بال�سركة  كانان  ال�سيد  اإلتحق 
ع�سو  من�سب  حاليًا  وي�سغل   .2007 ابريل  من  الأول  منذ  بال�سركة  العامة 
التاأمني  لإدارة  اأريج  هاردي  التاأمني،  لأنظمة  باأرميا  الإدارة  جمل�س 
غلوب  و�سركة  البحرين  مبملكة  )ذ.م.م.(  اخلليج  )ذ.م.م.(،�سمانات 
املتحدة.  اململكة  ليميتد،  كابيتال  واأريج  )ذ.م.م.(  البحرين  مملكة  ميد 
وقبل اإن�سمامه اإلى ال�سركة، عمل يف �سركات تاأمني رائدة و�سركات ت�سنيع 

بالهند. ويف 2013 مت ترقيته اإلى مدير عام - ال�سوؤون املالية والإدارية.

ال�سيد �سالح املعراج
م�ساعد املدير العام  - اإعادة التاأمني

بكالوريو�س يف الآداب - جامعة الكويت - الكويت

اإلتحق ال�سيد �سالح املعراج بال�سركة يف مايو 1982 وتقلد منا�سب تنفيذية 
يف  بال�سركة  العامة  الإدارة  فريق  اإلى  اإن�سمامه  قبل  الإكتتاب  يف  متعددة 
اأكتوبر 2009. ومن بني مهامه اأنه امل�سوؤول املبا�سر عن اأ�سواق اأريج الرئي�سة 

يف ال�سرق الأو�سط والدول املجاورة. 

ال�سرية الذاتية لأع�ساء الإدارة العامة




