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املجـمـوعة العـربية للتــ�أمني )�ش.م.ب.(

تلتزم املجموعة العربية للت�أمني “اأريج” )ال�ضركة( بتطبيق اأف�ضل مم�ر�ض�ت 

ال�ضركة  لذلك، عملت  و�ضعيً�  لل�ضركة.  قيم  اأعلى  اأجل حتقيق  احلوكمة من 

وم�ضوؤلية  ال�ضف�فية  خالل  من  امل�ضتثمر  ثقة  وحت�ضني  اأهدافه�  حتقيق  على 

ب�لقواعد  ال�ضركة  تلتزم  وبينم�  به�.  املحيطة  املخ�طر  تعريف  يف  ال�ضركة 

ال�ضرك�ت  حوكمة  ف�إن  املركزي،  البحرين  م�ضرف  من  ال�ض�درة  والأنظمة 

تعترب مم�ر�ضة لتعزيز ثق�فة الأعم�ل ب�أريج.

ال�ضرك�ت  حوكمة  يف  حققته  الذي  القي��ضي  والرقم  ري�دته�  اإىل  واإ�ضتن�دًا 

التع�ون  جمل�ش  لدول  امل�لية  الأ�ضواق  يف  املدرجة  ال�ضرك�ت  جميع  بني  من 

اخلليجي، فقد تبواأت اأريج وللع�م الث�ين على التوايل ك�أف�ضل �ضركة، وذلك 

وال�ضف�فية  والنقدية،  التداول،  �ضلوك  )تقييم   BASICالـ منهج  ح�ضب 

لدول  امل�لية  الأ�ضواق  يف  مدرجة  �ضركة   607 بني  من  لل�ضرك�ت(  والإعالم 

جمل�ش التع�ون اخلليجي من قبل “امل�ضتثمر الوطني – موؤ�ضر ال�ضوق” وهي 

جملة رائدة للم�ضتثمرين ب�أبوظبي يف دولة الإم�رات العربية املتحدة. ومق�رنًة 

ب�لع�م امل��ضي، فقد حققت ال�ضركة املزيد من التعديالت على املنهج املذكور 

املدعوم من قبل ال�ضركة ب�ملزيد من ال�ضف�فية والإف�ض�ح.

اإطار	العمل

اأ�ض�ضت ال�ضركة اإط�ر حوكمة ر�ضمي وذلك عن طريق تطبيق اإجراءات �ض�ملة 

للمجل�ش حول حوكمة ال�ضركة. ويقدم هذا الإط�ر التوجيه املف�ضل للحوكمة 

الإر�ض�دات  الإجراءات،  الر�ضمية،  الوث�ئق  ت�ضمل  والتي  لل�ضركة  الفع�لة 

ال�ضم�ن  الإجراءات  هذه  وتوفر  ب�لتق�رير.  اخل��ضة  الإدارة  ومتطلب�ت 

ومل�ض�عدته  الداخل  من  ال�ضركة  مم�ر�ض�ت  مراقبة  يف  للمجل�ش  املطمئن 

يف  من�ضو�ش  هو  كم�  ال�ضنوية،  ال�ضركة  حوكمة  �ضه�دة  على  احل�ضول  يف 

املتطلب�ت الرق�بية مل�ضرف البحرين املركزي.

وتلتزم اأريج بتطوير مم�ر�ض�ت احلوكمة لتتن��ضب مع الإحتي�ج�ت املتغرية، 

وكم� تلتزم مبراجعة هذه املم�ر�ض�ت ب�ضكل متقدم ب�إ�ضتمرار من اأجل اإ�ض�فة 

التعديالت الالزمة من اآن لآخر. ويهدف هذا التقرير اإىل تقدمي عر�ش عن 

مم�ر�ض�ت ال�ضركة الع�مة يف احلوكمة وبغر�ش جتنب الإزدواجية يف البي�ن�ت 

امل�ضرحة، فقد متت الإ�ض�رة اإىل التق�رير الأخرى / والبي�ن�ت امل�لية كجزء 

من التقرير ال�ضنوي لع�م 2009. 

جمل�س	الإدارة

يتم انتخ�ب اأع�ض�ء جمل�ش الإدارة من قبل امل�ض�همني يف ال�ضركة مب� يتوافق 

واأحك�م النظ�م الأ�ض��ضي له�. اإن جمل�ش الإدارة م�ضئول يف الأ�ض��ش عن اإدارة 

ال�ضركة واأداءه� ويتحمل م�ضئولية و�ضع الوث�ئق والتوجه�ت من اأجل الت�أكد 

من تطبيق الإ�ضراف ال�ضرتاتيجي واملراقبة الفع�لة لل�ضركة. وقد مت انتخ�ب 

التي  العمومية  اجلمعية  اجتم�ع  خالل  امل�ض�همني  قبل  من  احل�يل  املجل�ش 

انعقدت يف م�ر�ش 2008 وملدة ثالث �ضنوات حتى اجتم�ع اجلمعية العمومية 

يف 2011. وتو�ضح اأ�ضم�ء اأع�ض�ء جمل�ش الإدارة احل�ليني ونبذة عن �ضريتهم 

الذاتية يف ال�ضفحة رقم 28.

اأربعة  ويعترب  تنفيذيني  غري  اأ�ضخ��ش  من  الإدارة  جمل�ش  اأع�ض�ء  يتكون 

اأع�ض�ء من الت�ضعة م�ضتقلني غري تنفيذيني، وفقً� ملتطلب�ت م�ضرف البحرين 

اأي م�ضئولية يف تطبيق  اإعتي�ديني بدون حتمل  اأ�ضخ��ش  املركزي، ب�ضفتهم 

القرارات اأو ال�ضي��ض�ت اخل��ضة ب�ل�ضركة كم� اأنهم م�ضتقلني عن امل�ض�همني 

اأو  امل�ض�همني  ل�ض�لح  خدمة  عقد  اأي  حتت  يعملون  اأو  موظفني  لي�ضوا  )اأي 

ميتلكون اأي م�ض�همة م�دية(. وخالل الع�م مت ر�ضميً� مراجعة اأداء املجل�ش 

وتقييمه مع الأداء ال�ضخ�ضي لالأع�ض�ء على اأ�ض��ش جم�عي.

جلان	املجل�س

مت  فقد  ال�ضركة،  اإدارة  جمل�ش  يف  اله�مة  الأمور  معظم  من�ق�ضة  يتم  بينم� 

مبه�مه  للقي�م  وذلك  للمجل�ش  مع�ونة  مب�ضئولية  ت�ضطلع  جل�ن  تفوي�ش 

التن�ضيق  يف  املجل�ش  مب�ض�عدة  التنفيذية  اللجنة  فتقوم  كف�ءته.  ولتح�ضني 

والر�ض�د ومراقبة الإدارة واأداء ال�ضركة بينم� تقوم جلنة التدقيق مب�ض�عدة 

جمل�ش الإدارة يف امل�ضئولية الإ�ضرافية فيم� يتعلق ب�لتق�رير امل�لية، مراقبة 

وجتتمع  والأنظمة.  القوانني  مع  اللتزام  مراقبة  وعملية  الداخلي،  النظ�م 

اأداءه�  عن  ذاتي  تقرير  ولتقدمي  اأهدافه�  لتحقيق  دوري  ب�ضكل  اللج�ن 

لأعم�له� وتقييم فع�ليته�.

اجتماعات	املجل�س

بن�ء على الأنظمة املطبقة والنظ�م الأ�ض��ضي لل�ضركة، يتوجب على املجل�ش 

لع�م  الجتم�ع�ت  عدد  بلغت  وقد  ال�ضنة.  يف  مرات   4 الأقل  على  الجتم�ع 

2009 وح�ضور الأع�ض�ء )مب� فيه� جل�ن املجل�ش( كم� هو مبني يف اجلدول 

اأدن�ه:-

الإدارة	العامة	

يوجد ف�ضل وا�ضح للم�ضئولي�ت بني رئي�ش جمل�ش الإدارة والرئي�ش التنفيذي. 

ف�ل�ضيد خ�لد الب�ضت�ين رئي�ش جمل�ش الإدارة هو امل�ضئول عن رئ��ضة املجل�ش، 

والت�أكد من كف�ءته على كل الأوجه والقي�م بدوره يف حت�ضري جدول الأعم�ل، 

مع الأخذ بعني العتب�ر الأمور اخل��ضة ب�ملجموعة و�ضئون اأع�ض�ء املجل�ش. 

كم� يعمل رئي�ش جمل�ش الإدارة على اأن يبقى على ات�ض�ل دائم مع امل�ض�همني 

ال�ضحيحة  املعلوم�ت  ك�يف  وب�ضكل  يت�ضلمون  املجل�ش  اأع�ض�ء  اأن  من  ويت�أكد 

ويف الوقت املن��ضب لكل الأمور التي يتم التع�مل معه� يف املجل�ش.

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

من  الأول  يف  املهمة  بهذه  البح�رنة  ي��ضر  ال�ضيد  تكليف  مت  وقد  لل�ضركة. 

والتو�ضي�ت  التطوير  تطبيق  عن  املجل�ش  اأم�م  م�ضئول  وهو   2006 ابريل 

فريق  التنفيذي  الرئي�ش  وي�ض�عد  الرق�بي.  العمل  واإط�ر  وال�ضرتاتيجي�ت 

الإدارة امل�ضئول عن تطبيق ا�ضرتاتيجي�ت املجل�ش ومراقبة العملي�ت اليومية 

املدير  وي�ضم يف ع�ضويته  التنفيذي  الرئي�ش  الفريق  ويرتاأ�ش هذا  لل�ضركة. 

الع�م، اإع�دة الت�أمني ون�ئب املدير الع�م، ال�ضئون امل�لية والإدارية، وم�ض�عد 

املدير الع�م، اإع�دة الت�أمني. اأ�ضم�ء فريق اأع�ض�ء الإدارة الع�مة مع نبذة عن 

�ضريتهم الذاتية متوفر يف ال�ضفحة رقم 29 .
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اجتم�ع جلنة التدقيق )4(اجتم�ع اللجنة التنفيذية )4(اجتم�ع�ت املجل�ش )5(الأع�ض�ء

ال�ضيد خ�لد علي الب�ضت�ين
)5(

 5--

)5(**ال�ضيد خ�لد ج��ضم بن كلب�ن

 3
)4(

 4-

الدكتور فوؤاد عبدال�ضمد الفالح *
)5(

 5-
)4(

 4

ال�ضيد ح�مد �ض�لح ال�ضيف *
)5(

 5
)4(

 3-

ال�ضيد حممد خليفة الفهد املهريي *
)5(

 4-
)4(

 4

ال�ضيد �ضلط�ن اأحمد الغيث *
)5(

 5
)4(

 4-

ال�ضيد عبدالعزيز عبد اهلل الزع�بي
)5(

 4
 )4(

 3-

ال�ضيد فتحي اإحممد احل�جي
)5(

 5--

ال�ضيد م�جد علي عمران ال�ض�م�ضي
)5(

 4-
)4(

 3

•متثل الأعداد بني القو�ضني عدد الجتم�ع�ت املحددة لكل ع�ضو 	
• متثل غري ع�ضو يف اللجنة 	

•  متثل ع�ضو م�ضتقل غري تنفيذي 	*
لحظ املجل�ش احل�ضور وقرر ا�ضتمرار الع�ضو �ضريطة موافقة امل�ضرف املركزي • 	 **

الهيكل	التنظيمي

ر�ضمت ال�ضركة هيكل تنظيمي مف�ضل )كم� هو مو�ضح يف ال�ضفحة رقم 27( 

مم� اأعطى الثقة ال�ضحيحة لالإ�ضرتاتيجي�ت والتطويرات الإدارية به�. وقد 

متكنت وحدات الإكتت�ب من تعديل عملي�ت ال�ضركة مم� مكنه� من حت�ضني 

والإدارة  املر�ضومة  الإ�ضرتاتيجي�ت  لتفعيل  الدافعة  القوة  وقدمت  اأداءه� 

الإيج�بي  التطور  اإىل  ب�لإ�ض�فة  به�.  الإداري  الهيكل  يف  والتطوير  القوية 

لالأعم�ل، فقد ركزت ال�ضركة وعملت على تطوير خدمة العمالء والإت�ض�لت 

الداخلية الفع�لة.

اللجان	الإدارية

الت�ضغيلية  الأق�ض�م  وتوجيه  مراقبة  يف  التنفيذي  الرئي�ش  مع�ونة  اأجل  من 

جلنة  فيه�  )مب�  ع�ملة  متعددة  داخلية  اإدارية  جل�ن  ت�ضكلت  ب�ل�ضركة، 

اإر�ض�دي  دائمة(. فتقوم اللجنة الدائمة، جلنة اإدارة خم�طر ال�ضركة بدور 

ب�لإ�ض�فة   . ب�ل�ضركة  املخ�طر  لإدارة  الإجم�يل  الع�م  الإط�ر  على  وتركز 

اإىل هذه اللجنة، يوجد جل�ن اإدارية داخلية اأخرى يف اإدارة اإع�دة الت�أمني، 

وتطوير املوارد الب�ضرية، وتقنية املعلوم�ت، واإدارة ال�ضتثم�ر، واإع�دة الت�أمني 

ال�ض�در وتقييم ال�ضم�ن�ت. وت�ضم هذه اللج�ن الإدارية الداخلية اأع�ض�ًء من 

الأق�ض�م الت�ضغيلية ذوي خربات من��ضبة. وتلتقي هذه اللج�ن ب�ضكل منتظم 

ملراجعة اأن�ضطته� وملراقبة التطورات.  

التعاقب	املخطط

فقد  ال�ضنوات،  مر  على  املخطط  الهيكلي  التع�قب  ب�أهمية  منه�  واإعرتافً� 

ب�درت ال�ضركة بنج�ح بتحديد وتطوير وترقية اأف�ضل املوارد الب�ضرية للمراكز 

الإدارية العلي� به�. وقد حقق هذا الإجراء نت�ئج اإيج�بية حيث حددت ال�ضركة 

اأولوي�ت الرتقي�ت بعد مع�ينة قدرات موظفيه� يف الوظ�ئف الت�ضغيلية اأينم� 

اأمكن ذلك. كم� تنتهج ال�ضركة برن�مج التطوير الإداري املنظم وخالل الع�م 

على  املحددين  للموظفني  القي�دات  تطوير  برامج ه�مة يف  ال�ضركة  اأدخلت 

اأ�ض��ش طويل املدى. ب�لإ�ض�فة اإىل ذلك، ت�ضجع ال�ضركة برامج تطوير حديثي 

التخرج لتحديد وتغذية القدرات يف مملكة البحرين.

التداول	الداخلي

يتوافق  مب�  الداخلي  ب�لتداول  يتعلق  فيم�  اخل��ش  نظ�مه�  اأريج  اأن�ضئت 

املركزي.  البحرين  م�ضرف  عن  ال�ض�درة  الداخلي  التداول  و�ضروط 

اإلتزمت  وتقوم جلنة التدقيق مبراقبة تطبيق هذه ال�ضي��ضة. وخالل الع�م، 

ال�ضركة ب�لتق�رير اخل��ضة عن التداول الداخلي ومتطلب�ت املراقبة، كم� هو 

من�ضو�ش يف هذه ال�ضروط. وفيم� يلي تف�ضيل عن اأ�ضهم اأريج التي ميتلكه� 

الع�مة،  والإدارة  ميثلونه�(  التي  اجله�ت  )�ض�ملة  الإدارة  جمل�ش  اأع�ض�ء 

وت�ضم الزوج�ت والأطف�ل اأو اأي اأ�ضخ��ش حتت وليتهم:- 

الإدارة الع�مةاأع�ض�ء املجل�ش

39.799.1819.166عدد الأ�ضهم اململوكة كم� هو يف 1 ين�ير 2009

ي�ض�ف: عدد الأ�ضهم امل�ضرتاه من قبل اأع�ض�ء 

خالل  ان�ضم�مهم  عند  الع�مة  الإدارة  من 

الع�م

3.329.178-

اأع�ض�ء  ميتلكه�  التي  الأ�ضهم  عدد  ن�ق�ش: 

جمل�ش الإدارة عند التق�عد خالل الع�م

29.178

ر�ضيد الأ�ضهم اململوكة كم� هو يف 31 دي�ضمرب 

 2009

43.099.1819.166
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العالقات	مع	امل�ضاهمني

من  امل�ض�همني  مع  فع�لة  عالق�ت  على  للحف�ظ  كبرية  اأهمية  اأريج  تويل 

خالل قنوات اإت�ض�ل مفتوحة وع�دلة و�ضف�فة. وتن�ضر املعلوم�ت للم�ضتثمرين 

وذوي ال�ضلة ب�ضكل منتظم وذلك عن طريق و�ض�ئل الإعالم. وتقوم وحدة 

على  للحف�ظ  عالق�ت  �ض�بط  عليه�  ي�ضرف  امل�ض�همني  ل�ضئون  متخ�ض�ضة 

توا�ضل فع�ل مع امل�ض�همني. وطورت ال�ضركة ن�ضخة م�ضتحدثة على �ضفحته� 

على النرتنت على )www.arig.net( يتوفر عليه� البي�ن�ت املف�ضلة 

ه�مة  اأخرى  ومعلوم�ت  امل�لية  والبي�ن�ت  ال�ضركة،  حوكمة  عن  للم�ض�همني 

عن الإف�ض�ح. ب�لإ�ض�فة اإىل ذلك ق�مت ال�ضركة خالل الع�م ب�إطالق بوابة 

اإلكرتونية للم�ض�همني عن طريق �ضفحة ال�ضركة على �ضبكة النرتنت.

ويتم عقد اجتم�ع اجلمعية العمومية ال�ضنوية للم�ض�همني خالل ثالثة �ضهور 

من نه�ية ال�ضنة امل�لية مب� يتوافق مع املتطلب�ت الق�نونية والنظ�مية، ويتم 

الإخط�ر عن هذا الجتم�ع قبل موعده اإىل امل�ض�همني، واملراقبني والأ�ضواق 

امل�لية كم� ُين�ضر على �ضفحة ال�ضركة على �ضبكة الإنرتنت. وتتوفر �ضور من 

التقرير ال�ضنوي واحل�ض�ب�ت امل�لية للم�ض�همني اأ�ضبوعً� على الأقل قبل ت�ريخ 

الجتم�ع بغر�ش اإت�حة الفر�ضة للم�ض�همني ملن�ق�ضة اأداء ال�ضركة مع رئي�ش 

حق  ا�ضتخدام  للم�ض�همني  وميكن  املجل�ش.  اأع�ض�ء  وبقية  الإدارة  جمل�ش 

الت�ضويت يف اإجتم�ع اجلمعية العمومية �ضخ�ضيً� اأو عن طريق توكيل، وميكن 

تخويل �ضخ�ش ممثل من اإختي�ر امل�ض�هم ي�ضوت ني�بة عنه.

م�ضئولية	ال�ضركة	الإجتماعية

تقدر اأريج جديً� اإلتزامه� نحو املجتمع املحلي الذي تعي�ش فيه، ومن هن� تنبع 

الإجتم�عية.  ال�ضركة  م�ضئولية  برن�مج  خالل  من  تتج�ضد  التي  م�ضئوليته� 

ّكن ك�فة موظفيه� البحث  ويركز هذا الربن�مج على جمهودات ال�ضركة ومُيَ

والتنقيب لتفعيل دور ال�ضركة يف التطور الإقت�ض�دي وحت�ضني نوعية احلي�ة 

م�ضئولية  برن�مج  ويعمل  ككل.  والع�م  املحلي  واملجتمع  واأ�ضرهم  لع�مليه� 

ال�ضركة الإجتم�عية من خالل جلنة مهتمة ب�ل�ضئون املحلية للدولة. وتوجه 

متعددة  جم�لت  يف  املحلي  املجتمع  خدمة  نحو  جمهوداته�  اللجنة  هذه 

املحلي. وقد  املجتمع  والفنون، وتطوير  الإن�ض�نية،  التعليم، اخلدم�ت  منه�: 

العبء  تخفيف  اإىل  هدفت   2009 خالل  ن�جحة  برامج  اأربع  اللجنة  قدمت 

طويل  اإلتزام  اأريج  ولدى  املحت�جة.  والأ�ضر  املدار�ش  وطالب  امل�ضنني،  عن 

املدى نحو املجتمع املحلي وتعمل ج�هدة للبحث عن التحدي�ت والفر�ش التي 

واملجتمع�ت  اأعم�له�  و�ضرك�ء  وم�ضم�هميه�،  وعمالءه�،  موظفيه�،  يقدمه� 

التي تعمل به�. 

راأ�س	املال	والأ�ضهم 

ي�ضم راأ�ش م�ل اأريج امل�ضرح به 500 مليون �ضهم ع�دي بقيمة دولر اأمريكي 

واحد عن كل �ضهم. اأم� راأ�ش امل�ل ال�ض�در وامل�ضجل واملدفوع فبلغ 220 مليون 

دولر اأمريكي. وميتلك الأ�ضهم اأكرث من 4.700 م�ض�هم منت�ضرين يف دول 

جمل�ش التع�ون اخلليجي ويتم متلك الأ�ضهم من كل اجلن�ضي�ت يف الأ�ضواق 

�ضوق  كل من  اأريج يف  اأ�ضهم  وتدرج  ال�ضركة.  اأ�ضهم  فيه�  تدرج  التي  امل�لية 

البحرين لالأوراق امل�لية، و�ضوق دبي امل�يل و�ضوق الكويت لالأوراق امل�لية. اأم� 

اإي�ض�لت الإيداع الدولية التي توازي كل منه� 10 من الأ�ضهم الع�دية فهي 

مدرجة يف �ضوق لندن لالأوراق امل�لية. وتو�ضح تف��ضيل عن هيكل امل�ض�همني 

يف ال�ضفحة رقم 6 حتت البي�ن�ت امل�لية املرفقة يف التقرير ال�ضنوي.

اللتزام

اأن�ضئت اأريج وحدة اإلتزام منف�ضلة للقي�م بكل متطلب�ت الإلتزام التنظيمي 

والتج�رة  ال�ضن�عة  ووزارة  املركزي،  البحرين  م�ضرف  عليه�  ين�ش  التي 

فيه�  تدرج  التي  امل�ل  اأ�ضواق  من  الإجب�رية  واملتطلب�ت  البحرين،  مبملكة 

اأ�ضهم ال�ضركة. وي�ضرف علي هذا املن�ضب ن�ئب املدير الع�م - ال�ضئون امل�لية 

اأي  قبل  اأريج من  على  اأي خم�لف�ت  يتم فر�ش  الع�م مل  والإدارية. وخالل 

هيئة تنظيمية لعدم الإلتزام بتطبيق املتطلب�ت الق�نونية اأو التنظيمية.

الرقابة	الداخلية

تقع م�ضئولية جمل�ش الإدارة كلية عن نظ�م الرق�بة الداخلية ب�ل�ضركة. فقد 

مت اإن�ض�ء �ضي��ض�ت خ��ضة، واإر�ض�دات، و�ضوابط، وحتديد اأ�ضقف امل�ضئولية 

اأينم�  الإجراءات  لتلك  وحتديث  دورية  مراجعة  مع  الآلي�ت  ملراقبة  والأداء 

تطلب الأمر. وُتعترب الإدارة الع�مة ب�ل�ضركة هي امل�ضئولة عن الرق�بة الع�مة 

للرق�بة  الدوائر الذين تقع امل�ضئولية على ع�تقهم  لهذه الأنظمة مع روؤ�ض�ء 

الع�مة والتطبيق من خالل دوائر اأعم�لهم. وتعمل هذه الرق�ب�ت الداخلية 

امل�لية؛  البي�ن�ت  و�ضحة  ل�ضالمة  املطلق  ولي�ش  املطمئن  الت�أكيد  توفري  على 

اأو م�ضئولية  اأي غ�ش  وحفظ وحتقيق و�ضم�ن ل�ضحة الأ�ضول، والك�ضف عن 

�ضمنية، اأو خ�ض�رة واأي اأخط�ء م�دية متعمدة مع الإلتزام ب�لقوانني والأنظمة 

املطبقة.

وتقوم جلنة التدقيق يف هذا ال�ضدد، وني�بة عن املجل�ش مبراجعة دورية لأطر 

الرق�بة وتقييم هذه النظم الداخلية من خالل اأعم�ل التقييم التي يقوم به� 

املدقق الداخلي واملدققني اخل�رجيني. وبن�ء على الن�ض�ئح املقدمة من جلنة 

التدقيق، يت�أكد املجل�ش من توفر الرق�بة املن��ضبة ب�ل�ضركة.

وتقوم جلنة التدقيق يف هذا ال�ضدد، وني�بة عن املجل�ش مبراجعة دورية لأطر 

الرق�بة وتقييم هذه النظم الداخلية من خالل اأعم�ل التقييم التي يقوم به� 

املدقق الداخلي واملدققني اخل�رجيني. وبن�ء على الن�ض�ئح املقدمة من جلنة 

التدقيق، يت�أكد املجل�ش من توفر الرق�بة املن��ضبة ب�ل�ضركة.

اإدارة	خماطر	اأعمال	ال�ضركة

منذ بدء تطبيق مب�درات اإدارة خم�طر الأعم�ل ب�ل�ضركة من 2006، �ضهدت 

اإدارة  اإن  به�.  الأعم�ل  خم�طر  اإدارة  مفهوم  تطور  يف  ملمو�ضً�  منوا  اأريج 

وتويل  الرئي�ضية.  اأريج  اأعم�ل  من  ه�م  جزء  هي  ال�ضركة  اأعم�ل  خم�طر 

ال�ضركة اأهمية ق�ضوى لتطوير اإط�ر اإدارة الأعم�ل ب�ضكل هيكلي ومنظم من 

اأجل حتديد، وتقييم وتخفيف واإدارة اأعم�ل املخ�طر ب�ل�ضركة.

وب�إ�ضراف مب��ضر من الرئي�ش التنفيذي، فقد ق�مت اللجنة الدائمة امل�ضتقلة 

لإدارة خم�طر الأعم�ل والتي ت�ضم يف ع�ضويته� موظفني اأكف�ء من ال�ضركة 

وخالل  ر�ضمي.  ب�ضكل  املخ�طر  اإدارة  عمل  طر 
ُ
اأ لإن�ض�ء  متعددة  مبب�درات 
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الع�م، ومب�ض�عدة اإ�ضت�ض�ريني خ�رجيني يف اإدارة خم�طر الأعم�ل فقد طورت 

اللجنة حت�ليل عن مم�ر�ض�ت خم�طر الأعم�ل ب�ل�ضركة وحددت الأمور التي 

ونتيجة  تنظيمي.  اإط�ر عمل  ب�إعتم�د  املتطلب  فيه�  التح�ضني، مب�  ت�ضتوجب 

ب�ل�ضركة  الأعم�ل  خم�طر  اإدارة  وحدة  ن�ضئت 
ُ
اأ فقد  الع�م،  وخالل  لذلك، 

تفعيل  املتوقع  ومن  ا�ضت�ض�ريني خ�رجيني.  قبل  مب��ضر من  ب�إ�ضراف  داخليً� 

الإر�ض�دي  التوجيه  الإط�ر  هذا  يوفر  و�ضوف  الق�دم،  الع�م  الوحدة  هذه 

ب�ل�ضركة.  ال�ضحيحة  املخ�طر  ثق�فة  ولتعزيز  الأعم�ل  خم�طر  اإدارة  يف 

الإط�ر  ف�إن هذا  الأعم�ل،  اإدارة خم�طر  امل�ض�ركة يف تطبيق  اإىل  ب�لإ�ض�فة 

اإدارة تطبيق�ت خم�طر الأعم�ل  لل�ضركة املزيد من اخلربة يف  �ضوف يوفر 

وكيفية كت�بة التق�رير الفنية النظ�مية.

وكجزء من مم�ر�ض�ت اإدارة خم�طر الأعم�ل، ق�مت اللجنة املخت�ضة بت�ضهيل 

عملية املراجعة للعديد من املخ�طر ب�ل�ضركة من خالل تطوير �ضجل خم�طر 

ي�ضنف ت�أثري تلك املخ�طر. وي�ضمل هذا الإط�ر املقرتح الإجرءات ال�ضحيحة 

ملراجعة العملي�ت ب�ضكل تنظيمي وعلى اأ�ض��ش دوري. اإن ال�ضتخدام اجليد 

الرق�بة عن كثب  يزيد من  �ضوف  ب�ل�ضركة  املخ�طر  اإدارة  الآلي�ت يف  لتلك 

ب�ل�ضركة.  والت�ضغيلية  املح��ضبية  وللرق�بة  ال�ضريع  وللتدخل  للمخ�طر 

ومب�ض�ركة فع�لة من الأق�ض�م الت�ضغيلية ومرورًا ب�لتف�عالت الت�ضغيلية، فقد 

تو�ضحت اأهمية مفهوم ثق�فة املخ�طر ب�ل�ضركة.

وبعد التطبيق الن�جح لأدوات التحليل الدين�ميكي امل�يل يف 2007، ا�ضتمرت 

مت  والذي  الدين�ميكي  امل�يل  النموذج  تطبيق  من  الإ�ضتف�دة  يف  ال�ضركة 

يف  وذلك  اخل�رج،  من  اإحرتافيني  اإكتواريني  متخ�ض�ضني  مع  فيه  التع�ون 

مراجعة �ضي��ضة الإكتت�ب، واإتخ�ذ القرارات الإ�ضرتاتيجية وعملية التخطيط 

ال�ضركة  ا�ضتخدمت  الع�م،  وخالل  النهج،  نف�ش  على  واإ�ضتمرارًا  لالأعم�ل. 

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

وك�نت النت�ئج اإيج�بية يف اإتخ�ذ قرارات الأعم�ل الإ�ضرتاتيجية.

وقد قدرت هيئ�ت الت�ضنيف التقدم الذي اأحرزته ال�ضركة يف اإدارة خم�طر 

وو�ضفته�  ب�ل�ضركة  املخ�طر  اإدارة  يف  التطورات  على  اأثنت  كم�  الأعم�ل 

ب�مل�ضجعة.

ب�إجراءات فع�لة يف  ال�ضركة  ال�ض�بقة، فقد ق�مت  املب�درات  اإىل  وب�لإ�ض�فة 

اآلي�ت  اإن�ض�ء  اإدارة املخ�طر والتي تقوم به� دوائر خ��ضة ب�ل�ضركة. وقد مت 

ذلك  حتكم  التي  والإر�ض�دات  ال�ضي��ضة  مع  مت��ضيً�  املخ�طر  لإدارة  خ��ضة 

دوري  وب�ضكل  والتنفيذية  التدقيق  جلنت�  وتقوم  الدوائر.  هذه  ت�ضغيل  يف 

تطبيقه�  مت  والتي  والرق�بة  املخ�طر  اإدارة  مم�ر�ض�ت  ف�علية  مراجعة  من 

ب�ل�ضركة. موجز عن تعر�ش ال�ضركة ملختلف املخ�طر وكيفية اإدارته� يو�ضح 

اأف�ضل املم�ر�ض�ت املهنية فيم� يلي: 

خماطر	الكتتاب:

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

التغري يف ح�ض�ب�ت الأرق�م املتوقعة ب�ضبب التغري يف دورة ال�ضوق، والقبول، 

الكتت�ب  خم�طر  اإدارة  فيتم  الإحتي�طية.  واملخ�طر  والت�ضعري  والكوارث، 

و�ضي��ضة  مف�ضلة،  اكتت�بية  ب�إر�ض�دات  مدعومً�  وحذر  فع�ل  ب�ضكل  ب�أريج 

ت�ضعري �ضحيحة ومم�ر�ض�ت احتي�طي�ت حذرة )مراجعة من قبل اكتواريني 

مهنيني(.

املخاطر	املالية:

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

العمالت  حتويل  واأ�ضع�ر  الفوائد،  واأ�ضع�ر  امل�لية،  الأ�ضواق  يف  ب�لتقلب�ت 

الت�ضوي�ت  و/اأو  ت�أمني  وجود  عدم  )ب�ضبب  الإئتم�نية  واملخ�طر  الأجنبية، 

حمكمة،  داخلية  رق�بة  ال�ضركة  اأ�ض�ضت  وقد  وخالفه.  ب�لت�أمني(  اخل��ضة 

وتقييم لل�ضم�ن�ت واإر�ض�دات لالإ�ضتثم�ر من اأجل مواجهة كل هذه املخ�طر 

امل�لية ب�ضكل اإيج�بي.

املخاطر	الت�ضغيلية:

ت�ضم خم�طر الت�ضغيل اخل�ض�ئر اجل�ض�م الن�جمة عن الإجراءات الداخلية 

اأو  والأحداث اخل�رجية  النظم  املوظفني،  ت�ضمل  الق��ضرة،  اأو  الدقيقة  غري 

خم�لف�ت  عنه�  ينتج  التي  والنظ�مية  الرق�بية  املتطلب�ت  مع  اللتزام  عدم 

ت�ضغيل  اآلي�ت  ال�ضركة  متتلك  بفع�لية.  الت�ضغيل  على  القدرة  عدم  اأو  م�لية 

حمكمة ت�ضمل الإجراءات والرق�بة التي يتم موازنته� لتف�دي الوقوع يف مثل 

هذه املخ�طر املحتملة.

يف  مف�ضلة  ال�ضركة  تتبعه�  التي  للمخ�طر  الإدارية  املم�ر�ض�ت  تف��ضيل 

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

املدققني	اخلارجيني 

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

كي.بي.اإم.جي.  ال�ض�دة  تكليف  مت  لل�ضركة. وقد  اخل�رجيني  املدققني 

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

اإع�دة تكليفهم لل�ضنة امل�لية 2009.

ال�ضمان

الهيئة  فرفعت  ب�ضت.  اأم.  اإيه.  هيئة  الع�م من  اأريج خالل  ت�ضنيف  لقد مت 

“bbb”، كم� اأكدت على  “+bbb” من  الت�ضنيف الإئتم�ين لأريج  اإىل 

م�ضتقر،  الت�ضنيف�ن يف درجة  ويعترب  فئة  ++B )جيد(.  امل�لية من  القوة 

ويعك�ش النظرة على رفع/ت�أكيد الأداء الفني املعدل لأريج، ب�ملق�رنة ب�لنت�ئج 

ب�قي  والتي جمتمعة مع  ال�ض�بقة،  ال�ضنوات  اله�م�ضية عن  الت�ريخية  الفنية 

املعدل  امل�ل  راأ�ش  الأعم�ل،  ملحفظة  املتينة  ال�ضورة  مثل  الإ�ض�فية  العوامل 

للمخ�طر والإدارة املعقدة للمحفظة. وخالل الع�م ف�ضلت اأريج عدم اخلو�ش 

/BBB خروج  بت�ضنيف  طواعية  بورز  اأند  �ضت�ندرد  هيئة  ت�ضنيف  يف 

م�ضتقر.
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املجـمـوعة العـربية للتــ�أمني )�ش.م.ب.(

املالءة

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

م�ضرف البحرين املركزي والتي يتم اإحت�ض�به� على اأ�ض��ش ح�ض�ب الأق�ض�ط 

واملط�لب�ت. واإذا نتجت هذه احل�ض�ب�ت عن متطلب�ت ه�م�ش مالءة اأقل من 

احلجم  هذا  مثل  فيعترب  ب�لنظم،  املحددة  ال�ضن�ديق  حلجم  الأدنى  احلد 

املتدين هو ه�م�ش املالءة املطلوب. ملخ�ش عن موقف املالءة ب�ل�ضركة يف 

31 دي�ضمرب 2009 كم� يلي:    

)ب�لآف الدولرات الأمريكية(

2008 2009

149.751 161.414 راأ�ش امل�ل الق�نوين

50.650 51.103 ه�م�ش املالءة املطلوب

99.101 110.311

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�ضرك�ت الت�بعةاإع�دة الت�أمني �ضركة م�ضرتكة

تك�فل ري ليميتد )54%(عملي�ت البحرين

�ضم�ن�ت اخلليج ذ.م.م. )66%(فرع �ضنغ�فورة

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

�ضركة اأريج للت�أمني املحدودة - اململكة موري�ضيو�ش املكتب التمثيلي

املتحدة  )حتت الت�ضفية( )%100(

هيكل	املجموعة

تقرير حوكمة ال�ضركة  
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الهيكل	الإداري	لل�ضركة

جمل�ش الإدارة

جلنة التدقيقاللجنة التنفيذية

التدقيق الداخلي للمجموعة

الرئي�ش التنفيذي

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

خدم�ت اإكتوارية املدير التنفيذي - تطبيق�ت اإع�دة الت�أمني وامل�ض�ريع اخل��ضة

ال�ضرك�ت الت�بعة

* كم� مت تكليف ن�ئب املدير الع�م - ال�ضئون امل�لية والإدارية ك�ض�بط اإلتزام و�ض�بط مك�فحة غ�ضل الأموال
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ن�ئب املدير الع�م - ال�ضئون امل�لية والإدارية *
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