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تقرير حوكمة ال�شركة  2008

ال�سحيحة  ال�سرك�ت  حوكمة  مب�دئ  تطبيق  يف  نهجه�  على  حف�ظً� 

ال�سرك�ت  اأوائل  من  )“ال�سركة”(  اأريج  تعترب  ال�سنني،  مدار  على 

التي طبقت اأف�سل املم�ر�س�ت الإدارية من اأجل حتقيق اأعلى م�ستوي�ت 

احلوكمة. و�سعيً� لتحقيق قيم لل�سرك�ت على نظ�م دائم، مت توجيه هذه 

وم�سوؤلية  ال�سف�فية  من  ب�ملزيد  امل�ستثمر  ثقة  حت�سني  نحو  املم�ر�س�ت 

مم�ر�س�ت  تهدف  ال�سركة،  ثق�فة  تعزيز  اإىل  وب�لإ�س�فة  ال�سركة. 

احلوكمة اأي�سً� اإىل ت�سحيح العديد من املتطلب�ت الرق�بية، كم� وردت 

البحرين  م�سرف  اأ�سدره  والذي  الث�لث(  )اجلزء  الأحك�م  كت�ب  يف 

املركزي.

واإعرتافً� مبدى جدوى مب�درات احلوكمة التي اإعتمدته� ال�سركة، فقد 

اأريج خالل الع�م على املرتبة الأوىل من بني جميع ال�سرك�ت  ح�سلت 

 581 وعدده�  اخلليجي  التع�ون  جمل�ش  دول  بور�س�ت  يف  املدرجة 

�سركة من قبل “امل�ستثمر الوطني – موؤ�سر ال�سوق” وهي جملة رائدة 

ب�أبوظبي يف دولة الإم�رات العربية املتحدة وذلك ح�سب  للم�ستثمرين 

منهج الـ BASIC Score والذي يقوم بتقييم �سلوك التداول، والنقدية، 

وال�سف�فية والإعالم. وكم� ن�ش التقرير “اإن املجموعة العربية للت�أمني، 

�سركة تتميز ب�لإيج�بية وال�سف�فية”.

اإطار العمل

اأ�س�ست ال�سركة اإط�ر حوكمة ر�سمي وذلك عن طريق تطبيق اإجراءات 

�س�ملة للمجل�ش حول حوكمة ال�سركة. ويقدم هذا الإط�ر التوجيه املف�سل 

الإجراءات،  الر�سمية،  الوث�ئق  ت�سمل  والتي  لل�سركة  الفع�لة  للحوكمة 

الإر�س�دات ومتطلب�ت الإدارة اخل��سة ب�لتق�رير. وتوفر هذه الإجراءات 

الداخل  ال�سركة من  للمجل�ش يف مراقبة مم�ر�س�ت  املطمئن  ال�سم�ن 

ومل�س�عدته يف احل�سول على �سه�دة حوكمة ال�سركة ال�سنوية، كم� هو 

من�سو�ش يف املتطلب�ت الرق�بية مل�سرف البحرين املركزي.

الإحتي�ج�ت  مع  لتتن��سب  احلوكمة  مم�ر�سة  بتطوير  اأريج  وتوؤمن 

مع  دائم  ب�سكل  احلوكمة  مم�ر�س�ت  مبراجعة  تلتزم  وكم�  املتغرية، 

اإ�س�فة التعديالت الالزمة من اآن لآخر. ويهدف هذا التقرير اإىل تقدمي 

مم�ر�س�ت ال�سركة الع�مة عن احلوكمة وبغر�ش جتنب الإزدواجية يف 

البي�ن�ت امل�سرحة، فقد متت الإ�س�رة اإىل التق�رير الأخرى / والبي�ن�ت 

امل�لية كجزء من التقرير ال�سنوي لع�م 2008. 

جمل�س الإدارة

يتم انتخ�ب اأع�س�ء جمل�ش الإدارة من قبل امل�س�همني يف ال�سركة مب� 

اإن جمل�ش الإدارة م�سئول يف  اأحك�م النظ�م الأ�س��سي له�.  يتوافق مع 

الوث�ئق  و�سع  م�سئولية  ويتحمل  واأداءه�  ال�سركة  اإدارة  عن  الأ�س��ش 

والتوجه�ت من اأجل الت�أكد من تطبيق الإ�سراف ال�سرتاتيجي واملراقبة 

امل�س�همني  قبل  من  احل�يل  املجل�ش  انتخ�ب  مت  وقد  لل�سركة.  الفع�لة 

خالل اجتم�ع  اجلمعية العمومية التي انعقدت يف م�ر�ش 2008 وملدة 

ثالث �سنوات حتى اجتم�ع اجلمعية العمومية يف 2011. وتو�سح اأ�سم�ء 

اأع�س�ء جمل�ش الإدارة احل�ليني ونبذة عن �سريتهم الذاتية يف ال�سفحة 

رقم 31-30.

يتكون اأع�س�ء جمل�ش الإدارة من اأ�سخ��ش غري تنفيذيني ويعترب اأربعة 

م�سرف  ملتطلب�ت  وفقً�  تنفيذيني،  غري  م�ستقلني  الت�سعة  من  اأع�س�ء 

اأي  حتمل  بدون  اإعتي�ديني  اأ�سخ��ش  ب�سفتهم  املركزي،  البحرين 

م�سئولية يف تطبيق القرارات اأو ال�سي��س�ت اخل��سة ب�ل�سركة كم� اأنهم 

اأو يعملون حتت اأي عقد  م�ستقلني عن امل�س�همني )اأي لي�سوا موظفني 

خدمة ل�س�لح امل�س�همني اأو ميتلكون اأي م�س�همة م�دية(. وخالل الع�م 

مت ر�سميً� مراجعة اأداء املجل�ش وتقييمه مع الأداء ال�سخ�سي لالأع�س�ء 

على اأ�س��ش جم�عي.

جلان املجل�س

ال�سركة،  اإدارة  جمل�ش  يف  اله�مة  الأمور  معظم  من�ق�سة  يتم  بينم� 

فقد مت تفوي�ش جل�ن ت�سطلع مب�سئولية مع�ونة للمجل�ش وذلك للقي�م 

املجل�ش  مب�س�عدة  التنفيذية  اللجنة  فتقوم  كف�ءته.  ولتح�سني  مبه�مه 

يف التن�سيق والر�س�د ومراقبة الإدارة واأداء ال�سركة بينم� تقوم جلنة 

يتعلق  فيم�  الإ�سرافية  امل�سئولية  يف  الإدارة  جمل�ش  مب�س�عدة  التدقيق 

اللتزام  مراقبة  وعملية  الداخلي،  النظ�م  مراقبة  امل�لية،  ب�لتق�رير 

لتحقيق  ب�لجتم�ع  دوري  ب�سكل  اللج�ن  وتقوم  والأنظمة.  القوانني  مع 

اأهدافه� ولتقدمي تقرير ذاتي عن اأداءه� لأعم�له� وتقييم فع�ليته�.

اجتماعات املجل�س

يتوجب  لل�سركة،  الأ�س��سي  والنظ�م  املطبقة  الأنظمة  على  بن�ء 

عدد  بلغت  وقد  ال�سنة.  يف  مرات   4 الأقل  على  الجتم�ع  املجل�ش  على 

املجل�ش(  جل�ن  فيه�  )مب�  الأع�س�ء  وح�سور   2008 لع�م  الجتم�ع�ت 

كم� هو مبني يف اجلدول اأدن�ه:-



25

2008 التقرير ال�سنوي 

تقرير حوكمة ال�سركة  2008

الأع�س�ء
 اجتم�ع�ت املجل�ش

)6(

 اجتم�ع اللجنة التنفيذية

)5(

 اجتم�ع جلنة التدقيق

)4(

ال�سيد خ�لد علي الب�ست�ين
)6(

 5--

ال�سيد خ�لد ج��سم بن كلب�ن
)6(

 5
)5(

 4-

الدكتور فوؤاد عبدال�سمد الفالح*
)6(

 6-
)4(

 3

ال�سيد ح�مد �س�لح ال�سيف*
)6(

 6
)5(

 4-

ال�سيد حممد خليفة الفهد املهريي*
)6(

 6-
)4(

 4

ال�سيد �سلط�ن اأحمد الغيث*
)6(

 6
)5(

 5-

ال�سيد عبدالعزيز عبد اهلل الزع�بي
)6(

 5
)5(

 3
 

-

ال�سيد فتحي اإحممد احل�جي**
)4(

 3--

ال�سيد م�جد علي عمران ال�س�م�سي**
)4(

 3-
)3(

 2

الدكتور عمر الاليف احل�سومي***
)3(

 3-
)1(

 1

ال�سيد علي اإبراهيم ك�جور***
)3(

 ---

yy متثل الأعداد بني القو�سني عدد الجتم�ع�ت املحددة لكل
ع�سو  

- متثل غري ع�سو يف اللجنة yy
*yy - متثل ع�سو م�ستقل غري تنفيذي

** - ع�سو منتخب يف اجلمعية العمومية يف yy30 م�ر�ش  
2008  

 yy2008 ع�سو خ�رج من املجل�ش يف 30 م�ر�ش - ***

الإدارة العامة 

والرئي�ش  الإدارة  جمل�ش  رئي�ش  بني  للم�سئولي�ت  وا�سح  ف�سل  يوجد 

امل�سئول  هو  الإدارة  جمل�ش  رئي�ش  الب�ست�ين  خ�لد  ف�ل�سيد  التنفيذي. 

عن رئ��سة املجل�ش، والت�أكد من كف�ءته على كل الأوجه والقي�م بدوره 

اخل��سة  الأمور  العتب�ر  بعني  الأخذ  مع  الأعم�ل،  جدول  حت�سري  يف 

ب�ملجموعة و�سئون اأع�س�ء املجل�ش. كم� يعمل رئي�ش جمل�ش الإدارة على 

اأن يبقى على ات�س�ل دائم مع امل�س�همني ويت�أكد من اأن اأع�س�ء املجل�ش 

لكل  املن��سب  الوقت  ويف  ال�سحيحة  املعلوم�ت  ك�يف  وب�سكل  يت�سلمون 

الأمور التي يتم التع�مل معه� يف املجل�ش.

والإدارة  التنفيذية  القي�دة  عن  م�سئول  فهو  التنفيذي  الرئي�ش  اأم� 

ال�سيد ي��سر البح�رنة بهذه املهمة يف  اليومية لل�سركة. وقد مت تكليف 

التطوير  تطبيق  املجل�ش عن  اأم�م  م�سئول  وهو  ابريل 2006  من  الأول 

الرئي�ش  وي�س�عد  الرق�بي.  العمل  واإط�ر  وال�سرتاتيجي�ت  والتو�سي�ت 

املجل�ش  ا�سرتاتيجي�ت  تطبيق  عن  امل�سئول  الإدارة  فريق  التنفيذي 

الرئي�ش  الفريق  هذا  ويرتاأ�ش  لل�سركة.  اليومية  العملي�ت  ومراقبة 

التنفيذي وي�سم يف ع�سويته املدير الع�م، اإع�دة الت�أمني ون�ئب املدير 

الإدارة  اأع�س�ء  فريق  اأ�سم�ء  وتوجد  والإدارية.  امل�لية  ال�سئون  الع�م، 

الع�مة مع نبذة عن �سريتهم الذاتية يف ال�سفحة رقم 31.   

الهيكل التنظيمي

يف  هو  )كم�  املعدل  التنظيمي  الهيكل  ال�سركة  طبقت  الع�م  خالل 

الإ�سرتاتيجي�ت  يف  املتزايدة  الثقة  اأعطى  مم�   )29 رقم  ال�سفحة 

اإدم�ج  اإع�دة  الإكتت�ب من  وقد متكنت وحدات  الإدارية.  والتطويرات 

القوة  وقدمت  اأداءه�  حت�سني  من  مكنته�  التي  الرئي�سية  امله�م  بع�ش 

والتطوير  القوية  والإدارة  املر�سومة  الإ�سرتاتيجي�ت  لتفعيل  الدافعة 

العمالء  خدم�ت  تطوير  على  ركزت  كم�  ب�ل�سركة  الإداري  الهيكل  يف 

والإت�س�لت الداخلية.

اللجان الإدارية

الأق�س�م  وتوجيه  مراقبة  يف  التنفيذي  الرئي�ش  م�س�عدة  اأجل  من 

الت�سغيلية ب�ل�سركة، فقد مت ت�سكيل جل�ن اإدارية داخلية متعددة وجل�ن 

الإ�سرتتيجي  التخطيط  وهم� جلنة  الدائمت�ن  اللجنت�ن  فتقوم  دائمة. 

جلنة  وتقدم  اإر�س�دي.  بدور  املخ�طر  اإدارة  م�س�ريع  وجلنة  لالأعم�ل 

وتقييم  الأعم�ل  تخطيط  جم�ل  يف  خربته�  املخ�طر  اإدارة  م�س�ريع 

فر�ش الأ�سواق حيث تركز على الإط�ر الع�م الإجم�يل لإدارة املخ�طر 

اللج�ن  من  العديد  هن�ك  اللجنتني،  ه�تني  اإىل  وب�لإ�س�فة  ب�ل�سركة. 

املوارد  واإدارة  الت�أمني،  اإع�دة  اإدارة  اأق�س�م  يف  الداخلية  الإدارية 

الب�سرية، وتقنية املعلوم�ت، واإدارة ال�ستثم�ر، واإع�دة الت�أمني ال�س�در 

اأع�س�ًء من  الداخلية  الإدارية  اللج�ن  وت�سم هذه  ال�سم�ن�ت.  وتقييم 

اللج�ن  وتلتقي هذه  املطلوبة  املتعددة ذات اخلربة  الت�سغيلية  الأق�س�م 

ب�سكل منتظم ملراجعة اأن�سطته� وملراقبة م� ُي�ستجد.  
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التخطيط للتعاقب

ال�سركة  ق�مت  فقد  الهيكلي،  التع�قب  تخطيط  مبزاي�  منه�  اإدركً� 

الب�سرية  املوارد  اأف�سل  وترقي  وتطوير  لتحديد  نظ�م  ب�إ�ستحداث 

للمراكز الإدارية العلي� املتعددة به�. وقد حققت هذه املب�درات نت�ئج 

القدرات  بعد مع�ينة  الرتقي�ت  اأولوي�ت  ال�سركة  اإيج�بية حيث حددت 

من  كجزء  الع�م،  خالل  الوظ�ئف  من  العديد  يف  للموظفني  الداخلية 

لإدارة  �سي��سة  وطبقت  املعدلة.  التنظيمية  الهيكلة  �سي��سة  تطبيق 

وتغذية  لتحديد  التخرج  حلديثي  الإداري  التطوير  وبرن�مج  القدرات 

قدرات موظفيه�.

التداول الداخلي

ب�لتداول الداخلي مب�  ب�إن�س�ء نظ�مه� اخل��ش فيم� يتعلق  اأريج  ق�مت 

البحرين  م�سرف  عن  ال�س�درة  الداخلي  التداول  و�سروط  يتوافق 

ال�سي��سة. وخالل  التدقيق مبراقبة تطبيق هذه  املركزي. وتقوم جلنة 

الداخلي  ب�لتداول  اخل��سة  ب�لتق�رير  ال�سركة  التزمت  فقد  الع�م، 

يلي  وفيم�  ال�سروط.  هذه  يف  من�سو�ش  هو  كم�  املراقبة،  ومبتطلب�ت 

الإدارة )�س�ملة  اأع�س�ء جمل�ش  التي ميتلكه�  اأريج  اأ�سهم  تف�سيل عن 

اجله�ت التي ميثلونه�( والإدارة الع�مة، وت�سم الزوج�ت والأطف�ل واأي 

اأ�سخ��ش حتت وليتهم:- 

الإدارة الع�مةاأع�س�ء املجل�ش

 عدد الأ�سهم اململوكة كم� هو يف 1 ين�ير

2008
70.483.9399.166

 ي�س�ف: عدد الأ�سهم امل�سرتاه من قبل

 اأع�س�ء من الإدارة الع�مة عند ان�سم�مهم

خالل الع�م

115.242-

 ن�ق�ش: عدد الأ�سهم التي ميتلكه� اأع�س�ء

جمل�ش الإدارة عند التق�عد خالل الع�م
30.800.000-

 ر�سيد الأ�سهم اململوكة كم� هو يف 31

 دي�سمرب 2008
39.799.1819.166

العالقات مع امل�شاهمني

وتن�سر  امل�س�همني  مع  و�سف�فة  مفتوحة  ات�س�ل  بقنوات  اأريج  حتتفظ 

طريق  عن  وذلك  منتظم  ب�سكل  ال�سلة  وذوي  للم�ستثمرين  املعلوم�ت 

امل�س�همني  ل�سئون  متخ�س�سة  وحدة  وتقوم  املتعددة.  الإعالم  و�س�ئل 

ب�إدارة العالق�ت مع امل�ستثمرين عن طريق �سفحته� على �سبكة الإنرتنت 

اأينم� تطلب ذلك.  الإلكرتونية للتوا�سل معهم وتقدمي الدعم املطلوب 

وقد طورت ال�سركة ن�سخة م�ستحدثة على �سفحته� على النرتنت  على 

حوكمة  عن  للم�س�همني  املف�سلة  البي�ن�ت  موفرة   )www.arig.net(

كم�  الإف�س�ح.  عن  ه�مة  اأخرى  ومعلوم�ت  امل�لية  والبي�ن�ت  ال�سركة، 

يف  الإلكرتونية  �سفحته�  على  للم�س�همني  بوابة  اإ�س�فة  ال�سركة  تنوي 

�سبكة الإنرتنت خالل الع�م الق�دم.

خالل  للم�س�همني  ال�سنوية  العمومية  اجلمعية  اجتم�ع  عقد  ويتم 

ثالثة �سهور من نه�ية ال�سنة امل�لية مب� يتوافق مع املتطلب�ت الق�نونية 

والنظ�مية، ويتم الإخط�ر عن هذا الجتم�ع قبل موعده والذي ين�سر 

للم�س�همني، واملراقبني والأ�سواق امل�لية كم� ُين�سر على �سفحة ال�سركة 

واحل�س�ب�ت  ال�سنوي  التقرير  من  �سور  وتتوفر  الإنرتنت.  �سبكة  على 

امل�لية للم�س�همني اأ�سبوعً� على الأقل قبل ت�ريخ الجتم�ع بغر�ش اإت�حة 

الإدارة  جمل�ش  رئي�ش  مع  ال�سركة  اأداء  ملن�ق�سة  للم�س�همني  الفر�سة 

وبقية اأع�س�ء املجل�ش. وميكن للم�س�همني ا�ستخدام حق الت�سويت يف 

اإجتم�ع اجلمعية العمومية �سخ�سيً� اأو عن طريق توكيل، وميكن تخويل 

�سخ�ش ممثل من اإختي�ر امل�س�هم ي�سوت ني�بة عنه.

راأ�س املال والأ�شهم 

اأريج امل�سرح به 500 مليون �سهم ع�دي بقيمة دولر  ي�سم راأ�ش م�ل 

اأمريكي واحد عن كل �سهم. اأم� راأ�ش امل�ل ال�س�در وامل�سجل واملدفوع 

 4.700 من  اأكرث  الأ�سهم  وميتلك  اأمريكي.  دولر  مليون   220 فبلغ 

م�س�هم منت�سرين يف دول جمل�ش التع�ون اخلليجي ويتم متلك الأ�سهم 

ال�سركة.  التي تدرج فيه� ا�سهم  امل�لية  من كل اجلن�سي�ت يف الأ�سواق 

و�سوق  امل�لية،  لالأوراق  البحرين  �سوق  من  كل  يف  اأريج  اأ�سهم  وتدرج 

دبي امل�يل و�سوق الكويت لالأوراق امل�لية. اأم� اإي�س�لت الإيداع الدولية 

التي توازي كل منه� 10 من الأ�سهم الع�دية فهي مدرجة يف �سوق لندن 

لالأوراق امل�لية. وتو�سح تف��سيل عن هيكل امل�س�همني يف ال�سفحة رقم 

6  يف التقرير ال�سنوي.

اللتزام

ق�مت اأريج ب�إن�س�ء وحدة التزام منف�سلة للقي�م بكل متطلب�ت اللتزام 

واملتطلب�ت  املركزي  البحرين  م�سرف  عليه�  ين�ش  التي  التنظيمي 

وي�سرف  اأ�سهمه�.  ال�سركة  التي تدرج فيه�  امل�ل  اأ�سواق  الإجب�رية من 

علي هذه امل�سئولية ن�ئب املدير الع�م - ال�سئون امل�لية والإدارية. وخالل 

اأي هيئة تنظيمية  اأريج من قبل  اأي غرام�ت على  الع�م مل يتم فر�ش 

لعدم اللتزام بتطبيق املتطلب�ت الق�نونية اأو التنظيمية.

الرقابة الداخلية

 اإن جمل�ش الإدارة م�سئول كليً� عن نظ�م الرق�بة الداخلية يف ال�سركة. 

فقد مت اإن�س�ء �سي��س�ت خ��سة، واإر�س�دات، و�سوابط، وحتديد اأ�سقف 

ب�ل�سركة هي  الع�مة  الإدارة  وُتعترب  الآلي�ت.  ملراقبة  والأداء  امل�سئولية 

الذين  الدوائر  روؤ�س�ء  مع  الأنظمة  لهذه  الع�مة  الرق�بة  عن  امل�سئولة 

يكونون م�سئولني بدورهم عن الرق�بة الع�مة والتطبيق من خالل دوائر 

املطمئن  الت�أكيد  توفري  الداخلية على  الرق�ب�ت  وتعمل هذه  اأعم�لهم. 
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ولي�ش املطلق ل�سالمة و�سحة البي�ن�ت امل�لية؛ وحفظ وحتقيق و�سم�ن 

اأو خ�س�رة  اأو م�سئولية �سمنية  اأي غ�ش  والك�سف عن  الأ�سول،  ل�سحة 

والأنظمة  املطبقة  ب�لقوانني  اللتزام  مع  متعمدة  م�دية  اأخط�ء  واأي 

املو�سوعة.

املجل�ش مبراجعة  وب�لني�بة عن  ال�سدد،  التدقيق يف هذا  وتقوم جلنة 

اأعم�ل  خالل  من  الداخلية  النظم  هذه  وتقييم  الرق�بة  لإط�ر  دورية 

التقييم التي يقوم به� املدقق الداخلي واملدققني اخل�رجيني. وبن�ء على 

الرق�بة  توفر  املجل�ش من  يت�أكد  التدقيق،  املقدمة من جلنة  الن�س�ئح 

ال�سحيحة ب�ل�سركة.

   

اإدارة املخاطر العامة لالأعمال

ال�سركة  وتعقد  الرئي�سية  اأريج  اأعم�ل  من  جزء  املخ�طر  اإدارة  ت�سكل 

من  ومنظم  هيكلي  ب�سكل  الأعم�ل  اإدارة  اإط�ر  لتطوير  ق�سوى  اأهمية 

ع�م  ومنذ  ب�ل�سركة.  املخ�طر  واإدارة  وتخفيف  وتقييم  حتديد،  اأجل 

2006 ق�مت ال�سركة ب�إن�س�ء اإط�ر لإدارة املخ�طر الع�مة لالأعم�ل وقد 

�سهدت مب�درات اأريج تقدمً� ملحوظً� يف هذا اخل�سو�ش.

الدائمة  اللجنة  ق�مت  فقد  التنفيذي،  الرئي�ش  من  مب��سر  وب�إ�سراف 

من  اأكف�ء  موظفني  ع�سويته�  يف  ت�سم  والتي  الأعم�ل  خم�طر  لإدارة 

ب�سكل  املخ�طر  اإدارة  عمل  اإط�ر  لإن�س�ء  متعددة  مبب�درات  ال�سركة 

والإدارة  املخ�طر  اإدارة  جلنة  من  وب�إ�سراف  الع�م،  وخالل  ر�سمي. 

ويو�سح  املخ�طر.  بي�ن حتمل  واإعتمد  املجل�ش  راجع  ب�ل�سركة،  الع�مة 

املوكلة  اخل��سة  وامله�م  املخ�طر  حتمل  يف  ال�سركة  اأهلية  البي�ن  هذا 

لل�سركة  الإر�س�دي  الدليل  تقدمي  اأجل  للمخ�طر من  القدرة  مع حدود 

عن مم�ر�س�ت اإدارة املخ�طر املحكمة واملطورة. كم� تقوم جلنة اإدارة 

تطوير  خالل  من  املتعددة  ال�سركة  ملخ�طر  مكثفة  مبراجعة  املخ�طر 

الواعية  الإدارة  على  املخ�طر  هذه  ت�أثري  وت�سنيف  للمخ�طر  �سجل 

دوري  ب�سكل  النظم  القي�م مبراجعة هذاه  اللجنة  وتخطط  للمخ�طر. 

لن�سر اآلي�ت اإدارة املخ�طر املعدلة ب�ل�سركة للمراقبة عن كثب للمخ�طر 

وللتدخل ال�سريع وللرق�بة املح��سبية والت�سغيلية ب�ل�سركة.

ومب�س�ركة فع�لة من الأق�س�م الت�سغيلية ومرورًا ب�لتف�عالت الت�سغيلية، 

الع�م  وخالل  ب�ل�سركة.  املخ�طر  ثق�فة  مفهوم  اأهمية  ظهرت  فقد 

اإدارة خم�طر  اأي�سً� للقي�م بتقييم ملم�ر�س�ت  الق�دم، تخطط ال�سركة 

ال�سركة ب�لتع�ون مع خرباء من اخل�رج لت�سهيل التعديالت املن�سودة يف 

تطبيق اإط�ر اإدارة املخ�طر ب�سكل اأكرث �سمولية.

 ،2007 يف  امل�يل  الدين�ميكي  التحليل  لآلي�ت  الن�جح  التطبيق  وبعد 

ا�ستمرت ال�سركة من الإ�ستف�دة من تطبيق النموذج امل�يل الدين�ميكي 

وذلك  اخل�رج،  من  اإكتواريني  متخ�س�سني  مع  فيه  التع�ون  مت  والذي 

يف مراجعة �سي��سة الإكتت�ب، واإتخ�ذ القرارات الإ�سرتاتيجية وعملية 

التخطيط لالأعم�ل. وخالل الع�م، ق�مت ال�سركة اأي�سً� ب�إع�دة ت�سميم 

منوذج التحليل امل�يل الدين�ميكي ملحفظة ت�أمين�ت احلي�ة وغري احلي�ة 

الر�سيدة  املع�ونة  والتي قدمت بدوره�  املعدلة  الت�سعري  اآلي�ت  وطبقت 

يف اإتخ�ذ قرارات الإكتت�ب وترتيب�ت الإع�دة. كم� �سمل منوذج التحليل 

امل�يل الدين�ميكي تقييمً� لراأ�ش امل�ل املوظف لل�سركة.

اإدارة  يف  ال�سركة  اأحرزته  الذي  التقدم  الت�سنيف  هيئ�ت  قدرت  وقد 

خم�طر الأعم�ل كم� اأثنت على التطورات يف اإدارة املخ�طر ب�ل�سركة 

وو�سفته� ب�مل�سجعة.

وب�لإ�س�فة اإىل املب�درات ال�س�بقة، فقد ق�مت ال�سركة ب�إجراءات فع�لة 

يف اإدارة املخ�طر والتي تقوم به� دوائر خ��سة ب�ل�سركة. وقد مت اإن�س�ء 

التي  والإر�س�دات  ال�سي��سة  مع  مت��سيً�  املخ�طر  لإدارة  خ��سة  اآلي�ت 

حتكم ذلك يف ت�سغيل هذه الدوائر. وتقوم جلنة التدقيق وب�سكل دوري 

اإدارة املخ�طر والرق�بة التي مت تطبيقه�  ب�ملراجعة الفع�لة ملم�ر�س�ت 

اإدارته�  وكيفية  املخ�طر  ال�سركة ملختلف  تعر�ش  ب�ل�سركة. موجز عن 

يو�سح اأف�سل املم�ر�س�ت املهنية فيم� يلي: 

خماطر الكتتاب

تظهر خم�طر الكتت�ب من جراء التغريات الكبرية يف اأ�س�ش الأعم�ل 

ويف التغري يف ح�س�ب�ت الأرق�م املتوقعة ب�سبب التغري يف دورة ال�سوق، 

والقبول، والكوارث، والت�سعري واملخ�طر الإحتي�طية. فيتم اإدارة خم�طر 

الكتت�ب ب�أريج ب�سكل فع�ل وحذر مدعومً� ب�إر�س�دات اكتت�بية مف�سلة، 

و�سي��سة ت�سعري �سحيحة ومم�ر�س�ت احتي�طي�ت حذرة )مراجعة من 

قبل اكتواريني مهنيني(.

املخاطر املالية

تت�أثر  التي  املطلوب�ت  و/اأو  املوجودات  امل�لية هي خم�طر  املخ�طر  اإن 

حتويل  واأ�سع�ر  الفوائد،  واأ�سع�ر  امل�لية،  الأ�سواق  يف  ب�لتقلب�ت  �سلبً� 

ت�أمني و/ الإئتم�نية )ب�سبب عدم وجود  الأجنبية، واملخ�طر  العمالت 

رق�بة  ال�سركة  اأ�س�ست  وقد  وخالفه.  ب�لت�أمني(  اخل��سة  الت�سوي�ت  اأو 

اأجل  من  لالإ�ستثم�ر  واإر�س�دات  لل�سم�ن�ت  وتقييم  حمكمة،  داخلية 

مواجهة كل هذه املخ�طر امل�لية ب�سكل اإيج�بي.

املخاطر الت�شغيلية

الإجراءات  عن  الن�جمة  الكبرية  اخل�س�ئر  الت�سغيل  خم�طر  ت�سم 

الداخلية غري الدقيقة اأو الق��سرة، ت�سمل املوظفني، النظم والأحداث 

اخل�رجية اأو عدم اللتزام مع املتطلب�ت الرق�بية والنظ�مية التي ينتج 

عنه� غرام�ت م�لية اأو عدم القدرة على الت�سغيل بفع�لية. ولدى ال�سركة 

موازنته�  يتم  التي  والرق�بة  الإجراءات  ت�سمل  حمكمة  ت�سغيل  اآلي�ت 

لتف�دي الوقوع يف مثل هذه املخ�طر املحتملة.
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تف��سيل املم�ر�س�ت الإدارية للمخ�طر التي تتبعه� ال�سركة مف�سلة يف 

الإي�س�ح�ت املرفقة يف البي�ن�ت امل�لية اأينم� لزم.

املدققني اخلارجيني 

يقوم امل�س�همون خالل اجتم�ع اجلمعية العمومية اخل��ش بهم بتعيني 

كي.بي.اإم.جي.  ال�س�دة  تكليف  مت  وقد  لل�سركة.  اخل�رجيني  املدققني 

البحرين، املدققني احل�ليني كمدققني خ�رجيني لأول مرة �سنة 2005. 

ومت اإع�دة تكليفهم لل�سنوات امل�لية حتى 2008.

ال�شمان

لقد مت ت�سنيف اأريج خالل الع�م من هيئة �ست�ندرد اند بورز واإيه اأم 

من  امل�ستقر   ”BBB“ فئة  بت�سنيف  من  تتمتع  اأريج  تزال  وم�  ب�ست. 

�ست�ندرد اند بورز. كم� ح�سلت ال�سركة خالل الع�م على ت�سنيف من 

اإيه اأم ب�ست ب�لقوة امل�لية من فئة  ++B )جيد( والت�سنيف الإئتم�ين 

ومت�نة  امل�ل  راأ�ش  �سالبة  الت�سنيف�ت  هذه  وتعك�ش   ”bbb“ فئة  من 

الو�سع التن�ف�سي الع�ملي لل�سركة والو�سع الإقليمي القوي.

املالءة

التي  التنظيمية  للمتطلب�ت  وفقً�  املالءة  ه�م�ش  متطلب�ت  حتديد  يتم 

اأ�س��ش  على  اإحت�س�به�  يتم  والتي  املركزي  البحرين  م�سرف  حدده� 

ح�س�ب الأق�س�ط واملط�لب�ت امل�سجلة. واإذا نتجت هذه احل�س�ب�ت عن 

متطلب�ت ه�م�ش مالءة اأقل من احلد الأدنى حلجم ال�سن�ديق املحددة 

ب�لنظم، فيعترب مثل هذا احلجم املتدين هو ه�م�ش املالءة املطلوب. 

ملخ�ش عن موقف املالءة ب�ل�سركة يف 31 دي�سمرب 2008 كم� يلي:    

)ب�لآف الدولرات الأمريكية(

2007 2008

170.736 146.849 راأ�ش امل�ل الق�نوين

43.950 50.650 ه�م�ش املالءة املطلوب

126.786 96.199
 اإجم�يل ف�ئ�ش راأ�ش امل�ل عم� هو مطلوب

من ه�م�ش املالءة

املجموعة العربية للت�أمني )�ش.م.ب.(

ال�سرك�ت الت�بعةاإع�دة الت�أمني

تك�فل ري ليميتد )54%(عملي�ت البحرين

�سم�ن�ت اخلليج ذ.م.م. )66%(فرع �سنغ�فورة

اأرمي� لأنظمة الت�أمني ذ.م.م. )100%(فرع لبوان

موري�سيو�ش املكتب التمثيلي
�سركة اأريج للت�أمني املحدودة - اململكة املتحدة 

)حتت الت�سفية( )%100(

هيكل املجموعة
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الهيكل الإداري لل�شركة

جمل�ش الإدارة

جلنة التدقيقاللجنة التنفيذية

التدقيق الداخلي للمجموعة

الرئي�ش التنفيذي

املدير التنفيذي امل�س�عد - املوارد الب�سرية والتطويراإدارة املخ�طر الع�مة لالأعم�ل )جلنة ق�ئمة(

خدم�ت اإكتوارية التخطيط ال�سرتاتيجي لالأعم�ل )جلنة ق�ئمة(

ال�سرك�ت الت�بعة

ن�ئب املدير الع�م - ال�سئون امل�لية والإدارية *املدير الع�م - اإع�دة الت�أمني 

املدير التنفيذي - ال�سئون امل�ليةاملدراء التنفيذيني لالأ�سواق

املدير التنفيذي - ال�ستثم�رات واإدارة الأ�سول املدير التنفيذي - نظم اإع�دة الت�أمني واإدارة العمالء

املدير التنفيذي - اأنظمة املعلوم�ت والإت�س�لتاملدير التنفيذي - احلي�ة وال�سحي واإدارة الطرف الث�لث

اللتزام، ال�سئون الق�نونية و�سئون امل�س�همنياملدير التنفيذي - فروع الت�أمني املتخ�س�سة

املدير التنفيذي - املط�لب�ت واحل�س�ب�ت الفنيةاملدير التنفيذي امل�س�عد - اإدارة الإعالم وتخطيط الأعم�ل

مدير اأول - اخلدم�ت الع�مة

*كم� مت تن�سيب ن�ئب املدير الع�م - ال�سئون امل�لية والإدارية ك�س�بط اإلتزام و�س�بط مك�فحة غ�سيل االأموال 
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ال�سرية الذاتية لأع�س�ء جمل�ش الإدارة والإدارة الع�مة

جمل�س الإدارة 

ال�شيد خالد علي الب�شتاين

رئي�ش جمل�ش الإدارة 

الآيل من ج�معة  العلوم يف هند�سة احل��سب  بك�لوريو�ش  ح��سل على 

بو�سطن ب�لولي�ت املتحدة الأمريكية، وم�ج�ستري من ج�معة لي�س�سرت 

ب�ململكة املتحدة.

املوارد  ل�سئون  التنفيذي  املدير  من�سب  الب�ست�ين  خ�لد  ال�سيد  ي�سغل 

ك�ن  2004، حيث  م�يو  منذ  الإدارة  رئي�ش جمل�ش  اأنه  كم�  وامليزانية. 

ي�سغل �س�بقً� من�سب ن�ئب رئي�ش جمل�ش الإدارة منذ يونيو 2003. وك�ن 

من  التنفيذية  اللجنة  ورئي�ش  تنفيذيً�  مديرًا  الب�ست�ين  خ�لد  ال�سيد 

اأكتوبر 2002 حتى ابريل 2004. وهو اأي�سً� رئي�ش جمل�ش اإدارة �سركة 

تك�فل ري ليميتد.

ال�شيد خالد جا�شم بن كلبان 

)ممثاًل عن دبي لالإ�ستثم�ر بدولة الإم�رات العربية املتحدة(،

ن�ئب رئي�ش جمل�ش الإدارة ورئي�ش اللجنة التنفيذية.

ح��سل على بك�لوريو�ش العلوم من كلية ميرتوبوليت�ن ب�لولي�ت املتحدة 

الأمريكية، ودرجة الزم�لة يف الفنون مع اإدارة الأعم�ل كم�دة رئي�سية 

من كلية اراب�هو ب�لولي�ت املتحدة الأمريكية.

من  الإدارة  جمل�ش  رئي�ش  ن�ئب  من�سب  كلب�ن  بن  خ�لد  ال�سيد  ي�سغل 

لل�سركة  تنفيذيً�  كلب�ن مديرًا  بن  ال�سيد خ�لد  ك�ن  وقد  ابريل 2005. 

منذ م�يو 1998 وي�سغل ح�ليً� من�سب رئي�ش اللجنة التنفيذية منذ م�يو 

املنتدب  والع�سو  تنفيذيً�  رئي�سً�  كلب�ن  بن  خ�لد  ال�سيد  ويعمل   .2004

يف  ع�سو  اأنه  كم�  املتحدة.  العربية  الإم�رات  بدولة  لال�ستثم�ر  لدبي 

املتحدة  العربية  الإم�رات  بدولة  ال�سرك�ت  من  العديد  اإدارة  جم�ل�ش 

الت�أمني  �سركة  ليميتد،  ري  تك�فل  �سركة  �سمنه�  من  اأخرى،  ودول 

لالت�س�لت  الرثي�  و�سركة  الع�ملي،  الإم�رات  م�سرف  الع�م،  الوطني 

الف�س�ئية بدولة الإم�رات العربية املتحدة.

الدكتور فوؤاد عبد ال�شمد الفالح 

ع�سو جمل�ش الإدارة ورئي�ش جلنة التدقيق.

وم�ج�ستري  بلبن�ن  الأمريكية،  اجل�معة  من  بك�لوريو�ش  على  ح��سل 

ودكتوراة من اجل�معة الأمريكية ب�لولي�ت املتحدة الأمريكية.

اأكتوبر  من  ال�سركة  اإدارة  جمل�ش  ع�سوية  الفالح  فوؤاد  الدكتور  �سغل 

2003. و�سغل اأي�سً� من�سب رئي�ش جمل�ش الإدارة واملدير الع�م للهيئة 

الع�مة لل�سب�ب والري��سة بدولة الكويت حتى نوفمرب 2008. وقد �سغل 

�سي�دته اأي�سً� من�سب �سكرتري ث�لث يف وزارة اخل�رجية بدولة الكويت. 

واإع�دة  للت�مني  اخلليج  احت�د  �سركة  اإدارة يف  الآن ع�سو جمل�ش  وهو 

الت�أمني يف البحرين.

ال�شيد حامد �شالح ال�شيف

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

ح��سل علي بك�لوريو�ش يف علوم اإدارة الأعم�ل من اجل�معة العربية 

ببريوت، لبن�ن.

حتى  الإدارة  جمل�ش  رئي�ش  ن�ئب  من�سب  ال�سيف  ح�مد  ال�سيد  �سغل 

حتى   2004 م�يو  من  الإدارة  جمل�ش  رئي�ش  ن�ئب  وك�ن   .2005 ابريل 

ابريل 2005. و و ك�ن حتى م�يو  2008  رئي�ش جمل�ش الإدارة والع�سو 

دولة  يف  امل�يل  لال�ستثم�ر  الأو�سط  وال�سرق  الكويت  ل�سركة  املنتدب 

الكويت وهو اأي�س� ع�سو مبجل�ش اإدارة �سركة تك�فل ري ليميتد.

ال�شيد حممد خليفة الفهد املهريي

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

ح��سل على بك�لوريو�ش يف علوم اإدارة الأعم�ل من ج�معة بو�سطن 

ب�لولي�ت املتحدة الأمريكية.

�سغل ال�سيد حممد املهريي كع�سو يف جمل�ش اإدارة ال�سركة منذ اأكتوبر 

للجم�رك  الحت�دية  للهيئة  املديرالع�م  من�سب  اأي�سً�  وي�سغل   .2002

الأموال  غ�سيل  مك�فحة  جلنة  وميثل  املتحدة  العربية  الإم�رات  بدولة 

ب�لإم�رات وجلنة مت�بعة �سوؤون منظمة التج�رة الع�ملية.

ال�شيد �شلطان اأحمد الغيث

ع�سو جمل�ش اإدارة وع�سو يف اللجنة التنفيذية.

ح��سل على بك�لوريو�ش يف العلوم من ج�معة الإم�رات العربية املتحدة 

بدولة الإم�رات العربية املتحدة

اأكتوبر  اإدارة ال�سركة منذ  ي�سغل ال�سيد �سلط�ن الغيث ع�سوية جمل�ش 

والت�أمين�ت  للمع��س�ت  الع�مة  الهيئة  ومديرع�م  وكيل  وك�ن   .2004

كم�   .2008 اإبريل  حتى  املتحدة  العربية  الإم�رات  بدولة  الإجتم�عية 

اأنه ع�سو اأي�سً� يف جم�ل�ش اإدارة تك�فل ري ليميتد، وجمعية الإم�رات 

التع�ونية.

ال�شيد عبد العزيز عبداهلل الزعابي 

)ممثاًل عن امل�سرف العق�ري بدولة الإم�رات العربية املتحدة

ع�سو جمل�ش اإدارة وع�سو يف اللجنة التنفيذية.

ح��سل على بك�لوريو�ش اإدارة اأعم�ل من ج�معة �س�ن جوزيه ب�لولي�ت 

املتحدة الأمريكية.

للم�سرف  الع�م  املدير  من�سب  الزع�بي  العزيز  عبد  ال�سيد  ي�سغل 
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ال�سرية الذاتية لأع�س�ء جمل�ش الإدارة والإدارة الع�مة

جم�ل�ش  يف  ع�سو  اأنه  كم�  املتحدة.  العربية  الإم�رات  بدولة  العق�ري 

الوطني،  اخليمة  راأ�ش  وبنك  ليميتد،  ري  تك�فل  �سركة  من  كل  اإدارة 

وبرن�مج ال�سيخ زايد لال�سك�ن، والهيئة الع�مة للطريان املدين بدبي، 

الإم�رات  دولة  يف  الهيئ�ت  من  والعديد  العق�رية،  الإم�رات  وموؤ�س�سة 

العربية املتحدة.

ال�شيد فتحي اإحممد احلاجي 

)ممثاًل عن م�سرف ليبي� املركزي، ليبي�(

ع�سو جمل�ش الإدارة.

 

ح��سل على دبلوم رفيع يف الدرا�س�ت امل�سرفية، املعهد العربي 

للدرا�س�ت امل�سرفية، الأردن 

العملي�ت  املدير،  ن�ئب  من�سب  احل�جي  اإحممد  فتحي  ال�سيد  ي�سغل 

امل�سرفية والإدارية مب�سرف ليبي� املركزي بليبي�. واإن�سم ال�سيد فتحي 

اإحممد احل�جي اإىل ع�سوية جمل�ش الإدارة منذ م�ر�ش 2008.

ال�شيد ماجد علي عمران ال�شام�شي

 ) ممثاًل عن وزارة امل�لية، دولة الإم�رات العربية املتحدة(،

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

ح��سل على بك�لوريو�ش يف علوم اإدارة الأعم�ل من ج�معة الإم�رات، 

الإم�رات العربية املتحدة

ي�سغل ال�سيد م�جد علي عمران ال�س�م�سي من�سب املدير التنفيذي يف 

املتحدة.  العربية  الإم�رات  يف  امل�لية  بوزارة  الدولية  العالق�ت  ق�سم 

واإن�سم ال�سيد م�جد علي عمران ال�س�م�سي اإىل ع�سوية جمل�ش الإدارة 

منذ م�ر�ش 2008.

الإدارة العامة

ال�شيد يا�شر البحارنة

الرئي�ش التنفيذي

ح��سل على درجتي امل�ج�ستري يف هند�سة الت�سنيع واإدارة الأعم�ل )مع 

مرتبة ال�سرف( من ج�معة بو�سطن ودرجة البك�لوريو�ش يف الهند�سة 

امليك�نيكية من ج�معة م�كجل مبونرتي�ل، كندا وزميل وع�سو يف معهد 

الت�أمني الق�نوين بلندن.

منذ  لل�سركة  التنفيذي  الرئي�ش  من�سب  البح�رنة  ي��سر  ال�سيد  �سغل 

نوفمرب  منذ  الت�أمني  لإع�دة  ع�مً�  كمديرًا  �س�بقً�  وعمل   .2006 ابريل 

2003. وقد التحق ب�ل�سركة يف م�يو 1987 وتقلد من��سب اإدارية عديدة 

يف الإكتت�ب والإدارة. ومن خالل هذه املن��سب �س�فر كثريًا ومثل اأريج 

يف العديد من املح�فل الإقليمية والع�ملية. وي�سغل اأي�سً� من�سب رئي�ش 

جمل�ش اإدارة �سركة اأريج للت�أمني املحدودة )اململكة املتحدة(، ورئي�ش 

اإدارة  ورئي�ش جمل�ش  )البحرين(  الت�أمني  لأنظمة  اأرمي�  اإدارة  جمل�ش 

ري  تك�فل  اإدارة  جمل�ش  وع�سو  )البحرين(،  اخلليج  �سم�ن�ت  �سركة 

املجموعة  اإدارة  جمل�ش  وع�سو  الع�ملي(  امل�يل  دبي  )مركز  ليميتد 

البح�رنة  ي��سر  ال�سيد  ي�سغل  كم�  )عم�ن(.  للت�أمني  الأردنية  العربية 

الت�أمني الع�ملية، وجمعية  اإدارة يف جمعية  اأي�سً� من�سب ع�سو جمل�ش 

البنوك  لقط�ع  املهني  للتدريب  النوعي  واملجل�ش  البحرينية،  الت�أمني 

و�سندوق تنمية املوارد الب�سرية - القط�ع امل�سريف وامل�يل ب�لبحرين.

ال�شيد اأندريا�س ويدليت�س

املدير الع�م - اإع�دة الت�أمني. 

ح��سل على بك�لوريو�ش يف علوم القت�س�د من ج�معة برلني احلرة، 

اأمل�ني�

ين�ير  منذ  الت�أمني  اإع�دة  الع�م  املدير  من�سب  ويدليت�ش  ال�سيد  �سغل 

2007. ومنذ اإن�سم�مه لأريج يف ابريل 2006، عمل كن�ئب املدير الع�م 

من��سب  يف  ويدليت�ش  ال�سيد  عمل  اإن�سم�مه  وقبل  الت�أمني.  اإع�دة   -

اإدارية ُعلي� متعددة منه� رئي�ش اإدارة املخ�طر ب�ألي�نز برمودا، واملدير 

الع�م ب�ألي�نز ري فرع �سنغ�فورة واملدير الع�م ون�ئب الرئي�ش التنفيذي 

مبيونخ ري فرع �سنغ�فورة.

ال�شيد جنراجن كانان

ن�ئب املدير الع�م – ال�سئون امل�لية والإدارية.

�سه�دة  على  وح�ئز  املتحدة(  )اململكة  الق�نوين  الت�أمني  معهد  زميل 

ب�ململكة  الإدارية  للمح��سبة  الق�نوين  املعهد  من  )اإف.�سي.اأي.اأي.( 

)اإيه.�سي.اإ�ش(،  ال�سرك�ت  �سر  لأم�نة  الهندي  املعهد  وع�سو  املتحدة، 

)اإيه.اأي.�سي.دبليو. والأ�سغ�ل  التكلفة  ملح��سبة  الهندي  املعهد  وع�سو 

اإيه(

اإلتحق ال�سيد ك�ن�ن ب�ل�سركة يف ابريل 1989 وعمل يف وظ�ئف متعددة 

الإدارة  فريق  اإىل  واإن�سم  امل�لية.  ال�سئون   – التنفيذي  املدير  �سملت 

من�سب  ح�ليً�  وي�سغل   .2007 ابريل  من  الأول  منذ  ب�ل�سركة  الع�مة 

املتحدة،  اململكة  املحدودة  للت�أمني  اأريج  ب�سركة  الإدارة  جمل�ش  ع�سو 

و�سركة اأرمي� لأنظمة الت�أمني، و�سم�ن�ت اخلليج املحدودة ب�لبحرين. 

وقبل اإن�سم�مه اإىل ال�سركة، عمل ال�سيد ك�ن�ن يف �سرك�ت ت�أمني رائدة 

و�سرك�ت ت�سنيع ب�لهند.    
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املجـمـوعة العـربية للتــ�أمني )�ش.م.ب.(

املعدلت  الرئي�سية

معدلت اأعم�ل الت�أمني :

2007 2008  

ن�شب الأداء  

%50.3 %12.3 منو الأق�س�ط )التغري ال�سنوي يف اإجم�يل الأق�س�ط املكتتبة(

%94.1 %95.9 ن�سبة الحتف�ظ )اإجم�يل الأق�س�ط املحتفظة على اإجم�يل الأق�س�ط املكتتبة(

%106.3 %101.8

الن�سبة املجمعة )جمموع امل�س�ريف على �س�يف الأق�س�ط واملط�لب�ت على �س�يف الأق�س�ط  

ااملكت�سبة (

%7.7 %)3.8( عوائد ال�ستثم�ر ) ن�سبة دخل ال�ستثم�ر على متو�سط الأ�سول امل�ستثمرة(

%8.0 %)10.6( عوائد الأ�سهم )ن�سبة �س�يف الربح على متو�سط حقوق امل�س�همني(

%1.7 %)19.7( منو يف حقوق امل�س�همني 

ن�شب التوازن

%83.8 %117.2 التعر�ش الإكتت�بي )معدل اإجم�يل الأق�س�ط املكتتبة اإىل حقوق امل�س�همني(

%153.8 %219.0 �س�يف املخ�س�س�ت الفنية / حقوق امل�س�همني

%195.2 %194.9 �س�يف املخ�س�س�ت الفنية / �س�يف الأق�س�ط املكتتبة

ن�شب الت�شفية

%155.0 %129.3 موجودات ال�ستثم�ر / �س�يف املخ�س�س�ت الفنية

%144،9 %122.7 املوجودات النقدية / �س�يف املخ�س�س�ت الفنية

اأخرى 

%141.6 %93.9 ه�م�ش املالءة )معدل حقوق امل�س�همني على �س�يف الأرب�ح املكت�سبة(

2.39 1.82 حقوق امل�س�همني /را�ش امل�ل الإقت�س�دي 

0.11 )0.13( )اخل�س�رة( اأرب�ح ال�سهم الواحد املمنوحة للم�س�همني من: 

1.40 1.13 القيمة الدفرتية لل�سهم الواحد )ب�لدولر الأمريكي( 

%68.6 %74.3 �سعر القيمة الدفرتية لكل �سهم


