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وتوؤمن  ال�ضرك�ت.  حوكمة  يف  الدولية  املم�ر�ض�ت  اأف�ضل  ب�إتب�ع  اأريج  تلتزم 
ال�ضركة اإمي�نً� را�ضخً� بوجود �ضلة بني املع�يري الأخالقية املتينة وبني الرق�بة 
اجليدة وخلق قيمة اإ�ض�فية للم�ض�همني. و�ضعيً� للتوا�ضل مع �ضرك�ء الأعم�ل 
وجمتمع الأعم�ل الع�م، تهدف املجموعة اإلى الإلتزام ب�ل�ضف�فية الت�مة من 

خالل تبني اأعلى مع�يري الإف�ض�ح.

قواعد حوكمة ال�ضركات بالبحرين

اأ�ضدرت وزارة التج�رة وال�ضن�عة مبملكة البحرين يف م�ر�ش 2010 قواعد 
مملكة البحرين حلوكمة ال�ضرك�ت والتي اأ�ضبحت �ض�رية املفعول من ت�ريخ 
الأول من ين�ير 2011. وت�ضمل القواعد املتطلب�ت والتو�ضي�ت. وقد اإلتزمت 
اأريج بكل املتطلب�ت وتقريبً� بك�فة التو�ضي�ت على النحو املن�ضو�ش عليه يف 
القواعد. وعالوة على ذلك، وكم� هو مطلوب، فقد مت ت�ضمني تقرير حوكمة 

ال�ضركة كبند م�ضتقل يف جدول اأعم�ل اجتم�ع اجلمعية العمومية ال�ضنوي.

اإطار العمل

الوث�ئق  ي�ضمل  للحوكمة  اإط�رًا  الإدارة  جمل�ش  خالل  من  ال�ضركة  اأ�ض�ضت 
ب�لتق�رير.  اخل��ضة  الإدارة  ومتطلب�ت  الإر�ض�دات  الإجراءات،  الر�ضمية، 
التعديالت  لإ�ض�فة  منتظم  ب�ضكل  ب�أريج  احلوكمة  مراجعة مم�ر�ض�ت  وتتم 

الالزمة من وقت لآخر.

جمل�س الإدارة

ينتخب املجل�ش من قبل امل�ض�همني يف ال�ضركة وفقً� لأحك�م نظ�مه� الأ�ض��ضي. 
واجلمعية العمومية للم�ض�همني موؤهلة لإق�ض�ء اأي ع�ضو من جمل�ش الإدارة. 
يعترب املجل�ش امل�ضوؤول يف النه�ية عن الإ�ضراف الع�م والتوجيه وال�ضيطرة على 
ال�ضركة ويقيم ب�إنتظ�م موقفه� التن�ف�ضي ويوافق على خططه� الإ�ضرتاتيجية 
وامل�لية. وُي�ضرف املجل�ش اأي�ضً� على عملية احلوكمة ب�ضكل م�ضتمر، من اأجل 
�ضم�ن تطبيق املع�يري اجليدة يف احلوكمة داخل ال�ضركة. وفيم� يتعلق ب�إدارة 

املخ�طر، ُيراجع املجل�ش وُيقيم مدى كف�ية اإدارة املخ�طر.

العمومية  اجلمعية  يف  امل�ض�همني  قبل  من  احل�يل  املجل�ش  اإنتخ�ب  مت  وقد 
يف م�ر�ش 2011 وملدة ثالث �ضنوات �ض�رية حتى اجتم�ع اجلمعية العمومية 
ال�ضنوي املقرر يف 2014. وُتعزز اإجراءات املجل�ش الر�ضمية من تطوير اأداء 
والتطوير  اجلدد،  لالأع�ض�ء  التوجيهي  التدريب  يت�ضمن  اأن  على  املجل�ش 
امل�ضتمر والتقييم الذاتي. وترد اأ�ضم�ء اأع�ض�ء جمل�ش الإدارة احل�يل ونبذة 

عن �ضريتهم الذاتية يف ال�ضفحة رقم 28 و 29.

جميع اأع�ض�ء جمل�ش الإدارة غري تنفيذيني وخم�ضة من اأ�ضل الت�ضعة اأع�ض�ء 
هم م�ضتقلون غري تنفيذيني وفقً� للمتطلب�ت املن�ضو�ضة يف امللحق )اأ( من 
القواعد. ويقوم املجل�ش ر�ضميً� بتقييم اأداءه مع الأداء ال�ضخ�ضي لالأع�ض�ء، 

كم� تتطلبه القواعد.

جلان املجل�س

يف حني يتم تن�ول الأمور اله�مة من قبل املجل�ش، فقد مت تفوي�ش جل�ٍن من 
فع�ليته.  وتعزيز  املجل�ش يف مه�مه  م�ض�عدة  ت�ضطلع مب�ضوؤولية  املجل�ش كي 
وتوجيه  التن�ضيق،  على  املجل�ش  م�ض�عدة  مبهمة  التنفيذية  اللجنة  فتقوم 
ومراقبة الإدارة واأداء ال�ضركة يف حني اأن جلنة التدقيق ت�ض�عد املجل�ش يف 
الرق�بة  ونظ�م  امل�يل،  ب�لتقرير  يتعلق  فيم�  الرق�بية  مب�ضوؤوليته  ال�ضطالع 
الداخلية وعملية ر�ضد الإمتث�ل للقوانني واللوائح. وت�ض�عد جلنة التعيين�ت 
واملك�ف�آت املجل�ش يف اإع�دة النظر يف تعيني ومك�ف�أة اأع�ض�ء جمل�ش الإدارة 
لتحقيق  دوريً�  املجل�ش  جل�ن  وجتتمع  ال�ضركة.  يف  العلي�  الإدارة  واأع�ض�ء 

اأهدافه�، وكذلك لإجراء التَّقييم الذاتي لتقييم فع�لية اأدائه� مله�مه�.

اإجتماعات املجل�س

وفقً� لالأنظمة املعمول به� والنظ�م الأ�ض��ضي لل�ضركة، يتوجب على املجل�ش 
الجتم�ع 4 مرات يف ال�ضنة على الأقل. عدد الإجتم�ع�ت التي ُعقدت خالل 

ح يف اجلدول الت�يل:- 2011 واحل�ضور )مب� فيه� جل�ن املجل�ش( مو�ضّ
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الإدارة العامة 

هن�ك ف�ضل وا�ضح للم�ضوؤولية بني رئي�ش جمل�ش الإدارة والرئي�ش التنفيذي. 
ف�ل�ضيد خ�لد الب�ضت�ين رئي�ش جمل�ش الإدارة هو امل�ضوؤول عن رئ��ضة املجل�ش، 
الأعم�ل،  والقي�م بدوره يف حت�ضري جدول  الأوجه  و�ضم�ن فع�ليته على كل 

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

الرئي�ش التنفيذي هو امل�ضوؤول عن القي�دة التنفيذية والإدارة اليومية لل�ضركة. 
ا�ضرتاتيجي�ت  بتطبيق  املكلف  الإدارة  فريق  التنفيذي  الرئي�ش  وي�ض�عد 
الرئي�ش  الفريق  هذا  ويرتاأ�ش  لل�ضركة.  اليومية  العملي�ت  ومراقبة  املجل�ش 
التنفيذي وي�ضم يف ع�ضويته املدير الع�م، اإع�دة الت�أمني ون�ئب املدير الع�م 
- ال�ضوؤون امل�لية والإدارية )واملُعني اأي�ضً� ك�أمني ال�ضر ب�ل�ضركة(، وم�ض�عد 
املدير الع�م - اإع�دة الت�أمني. اأ�ضم�ُء فريق اأع�ض�ء الإدارة العلي� مع نبذة عن 

�ضريتهم الذاتية متوفر يف ال�ضفحة رقم 29.

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

حُتدد مك�ف�أة اأع�ض�ء جمل�ش الإدارة وفقً� ملتطلب�ت ق�نون ال�ضرك�ت التج�رية 
اإعتمده�  والتي  لل�ضركة  الأ�ض��ضي  النظ�م  ولن�ضو�ش  البحرين  مملكة  يف 
امل�ض�همون يف اجلمعية العمومية. وت�ضمل مك�ف�أة الأع�ض�ء املك�ف�آت والبدلت 
فيقوم  التنفيذية  الإدارة  مك�ف�أة  اأم�  ذلك.  اإلى  وم�  امل�ض�ريف  واإ�ضرتج�ع 
بتحديده� جمل�ش الإدارة بن�ًء على تو�ضي�ت جلنة التعيين�ت واملك�ف�آت التي 
ت�ضمل الرواتب، والبدلت، واإ�ضرتج�ع امل�ض�ريف، ومن�فع م� بعد التوظيف، 

وتتوفر   .)74 رقم  ال�ضفحة  يف  مو�ضح  هو  )كم�  ب�لأداء  املتعلقة  واملك�ف�آت 
البي�ن�ت التف�ضيلية عن القواعد يف هذا اخل�ضو�ش يف مقر ال�ضركة ب�لني�بة 

عن امل�ض�همني.

الهيكل التنظيمي

ر�ضمت ال�ضركة هيكاًلً تنظيميً� مف�ضاًل )كم� هو مو�ضح يف ال�ضفحة رقم 26 
و 27( م� يعطى الزخم املن��ضب لإ�ضرتاتيجي�ته� وتطوره� الإداري. اإ�ض�فًةً 
اإلى تطور الأعم�ل الإيج�بي، يركز هذا الهيكل التنظيمي اأي�ضً� على تعزيز 

العالق�ت مع  العمالء وو�ض�ئل التوا�ضل الداخلي الفع�ل ب�ل�ضركة.

اللجان الإدارية

الرئي�ش  مع�ونة  اأجل  من  ب�ل�ضركة  متعددة  داخلية  اإدارية  جل�ن  ت�ضكلت 
اإدارة  الت�ضغيلية. تقوم جلنة  الأق�ض�م  والإ�ضراف على  املراقبة  التنفيذي يف 
لإدارة  الكلي  الع�م  الإط�ر  على  وتركز  اإ�ضت�ض�رية  مبهمة  ال�ضركة  خم�طر 
الإدارية  اللج�ن  من  العديد  هن�ك  اللجنة،  هذه  اإلى  اإ�ض�فة  املخ�طر. 
وتقنية  الب�ضرية،  املوارد  وتنمية  الت�أمني،  اإع�دة  اإدارة  يف  الأخرى  الداخلية 
اللج�ن  هذه  وت�ضم  ال�ضم�ن.  وتقييم  ال�ض�در  الت�أمني  واإع�دة  املعلوم�ت، 
املن��ضبة.  اخلربة  ذوي  من  الدوائر  خمتلف  من  اأع�ض�ء  الداخلية  الإدارية 

وجتتمع هذه اللج�ن ب�إنتظ�م ملراجعة اأن�ضطته� ولر�ضد التطورات.

تقرير حوكمة ال�ضركة

• ميثل الرقم بني القو�ضني عدد الجتم�ع�ت املحددة لكل ع�ضو	
• - ميثل ع�ضو لي�ش يف اللجنة	
• * - ميثل ع�ضو م�ضتقل غري تنفيذي	
• ** - ميثل ع�ضو جديد منتخب يف 27 م�ر�ش 2011	

• *** - مل يح�ضر احلد الأدنى لعدد الإجتم�ع�ت املن�ضو�ش عليه� يف كت�ب الأحك�م 	
قرر  وقد  اإ�ضتثن�ئية،  ظروف  اأ�ض��ش  على  املركزي  البحرين  م�ضرف  عن  ال�ض�در 

املجل�ش اإ�ضتمرار ع�ضويته ومت اإخط�ر املجل�ش بذلك.
• **** - تق�عد من ت�ريخ 27 م�ر�ش 2011	
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التعاقب الوظيفي

مر  وعلى  الوظيفي،  للتع�قب  منظم  تخطيط  وجود  اأهمية  ال�ضركة  تدرك 
لتويل  العن��ضر  اأف�ضل  تطوير   ثم  لتمييز  ن�جحة  مبب�درات  ق�مت  ال�ضنني 
اإيج�بية.  نت�ئج  اأثمر  الذي  الأمر  ال�ضركة،  الإدارية املختلفة داخل  املن��ضب 
برامج  ي�ضم  والذي  املواهب  لإدارة  منظمً�  برن�جمً�  كذلك  ال�ضركة  وتدير 
الع�م،  وخالل  املخت�رين.  للموظفني  القي�دية  امله�رات  لتنمية  املدى  طويلة 
بغر�ش  للع�ملني  التدريبية  لالإحتي�ج�ت  مف�ضل  بتحليل  ال�ضركة  ق�مت 
ت�ضحيح براجمه� التدريبية.عالوة عن ذلك ت�ضتعني ال�ضركة بربامج لتطوير 

اخلريجني اجلدد لرع�ية املواهب داخل مملكة البحرين.

تعامل الأ�ضخا�س الرئي�ضيني والأ�ضخا�س املطلعني

الذين  الرئي�ضيني  الأ�ضخ��ش  ب�ض�أن  اخل��ضة  �ضي��ضته�  اأريج  ر�ضمت  لقد 
اإر�ض�دات بور�ضة  يتداولون الأ�ضهم وكذلك التداول الداخلي مب� يتوافق مع 
عن  ال�ض�درة  الداخلي  التداول  وقواعد  الرئي�ضيني  لالأ�ضخ��ش  البحرين 
هذه  تطبيق  مبراقبة  التدقيق  جلنة  وتقوم  املركزي.  البحرين  م�ضرف 
ال�ضلة ومتطلب�ت  ب�لتق�رير ذات  ال�ضركة  اإلتزمت  الع�م،  ال�ضي��ضة. وخالل 
ينطبق  حيثم�  القواعد،  هذه  قبل  من  عليه  املن�ضو�ش  النحو  على  الرق�بة، 
ذلك. تف��ضيل اأ�ضهم اأريج التي ميتلكه� اأع�ض�ء جمل�ش الإدارة )مب� يف ذلك 
اجله�ت التي ميثلونه�( والإدارة العلي�، مب� يف ذلك زوج�تهم واأطف�لهم اأو 

غريهم من الأ�ضخ��ش اخل��ضعني لإ�ضرافهم كم� يلي:

الإدارة الع�مةاأع�ض�ء املجل�ش
عدد الأ�ضهم اململوكة كم� هو يف 

143.099.1819.166 ين�ير 2011

اململوكة  الأ�ضهم  عدد  ي�ض�ف: 
جمل�ش  من  اجلدد  لالأع�ض�ء 
الإدارة املنتخبني خالل الع�م*

59.285.499-

اململوكة  الأ�ضهم  عدد  ن�ق�ش: 
الذين  الإدارة  جمل�ش  لأع�ض�ء 

تق�عدوا خالل الع�م
1.227.607-

ر�ضيد الأ�ضهم اململوكة كم� هو 
101.157.0739.166يف 31 دي�ضمرب 2011* 

* اأ�ضبح م�ضرف ليبي� املركزي والهيئة الع�مة للمع��ض�ت والت�أمين�ت الجتم�عية ب�لإم�رات 
العربية املتحدة اأع�ض�ء ممثلني يف املجل�ش. 

العالقة بامل�ضاهمني

من  ب�مل�ض�همني  فع�لة  عالق�ت  على  للحف�ظ  كربى  اأهمية  اأريج  تويل 
املعلوم�ت  ال�ضركة  وتن�ضر  و�ضف�فة.  ونزيهة  مفتوحة  ات�ض�ل  قنوات  خالل 
خالل  من  املن��ضب  الوقت  ويف  منتظم  ب�ضكل  العالقة  وذوي  للم�ضتثمرين 
امل�ض�همني  �ضوؤون  يف  متخ�ض�ضة  وحدة  وتوجد  املختلفة.  الإعالم  و�ض�ئل 
الن�ضط  التف�عل  على  للحف�ظ  امل�ضتثمرين  عالق�ت  �ض�بط  اإ�ضراف  حتت 
مع امل�ض�همني. كم� يوفر موقع اأريج )www.arig.net(، مب� يف ذلك 
بوابة امل�ض�همني املنف�ضلة، املعلوم�ت املف�ضلة لأ�ضح�ب امل�ضلحة يف حوكمة 

ال�ضركة والبي�ن�ت امل�لية واأية اإف�ض�ح�ت ه�مة اأخرى.

ويعقد اإجتم�ع اجلمعية العمومية ال�ضنوية للم�ض�همني يف غ�ضون ثالثة اأ�ضهر 
من اإنته�ء ال�ضنة امل�لية وفقً� للمتطلب�ت الق�نونية والتنظيمية، ويتم اإخط�ر 
والأ�ضواق  املراقبني  وكذلك  مبكر،  وقت  يف  الجتم�ع  هذا  عن  امل�ض�همني 
ن�ضخ من  وتتوفر  الإنرتنت.  �ضبكة  ال�ضركة على  ين�ضر على موقع  كم�  امل�لية 
من  الأقل  على  اأ�ضبوع  قبل  للم�ض�همني  امل�لية  واحل�ض�ب�ت  ال�ضنوي  التقرير 
مع  ال�ضركة  اأداء  ملن�ق�ضة  الفر�ضة  للم�ض�همني  يت�ضنى  الإجتم�ع حتى  ت�ريخ 

اأع�ض�ء جمل�ش الإدارة.

م�ضوؤولية ال�ضركة الإجتماعية

تعمل  الذي  املحلي  املجتمع  جت�ه  لإلتزامه�  الق�ضوى  الأهمية  اأريج  تويل 
فيه، وم� ي�ضتتبع ذلك من م�ضوؤولية اإجتم�عية. وقد �ضمنت ذلك يف برن�مج 
وميكن  ال�ضركة  جهود  الربن�مج  هذا  ويركز  الإجتم�عية.  ال�ضركة  م�ضوؤولية 
ك�فة املوظفني من فهم الدور الأو�ضع لل�ضركة يف جم�ل التنمية القت�ض�دية، 
وحت�ضني نوعية احلي�ة ملوظفيه� وع�ئالتهم واملجتمع املحلي واملجتمع ككل. 
جلنة  خالل  من  الإجتم�عية  ال�ضركة  م�ضوؤولية  يف  برن�جمه�  اأريج  وتدير 
يف  املحت�جة  الأ�ضر  اأريج  دعمت   ،2011 وخالل  املحلية.  ب�ل�ضوؤون  خمت�ضة 
خمتلف املن��ضب�ت وبداأت اأي�ض� برن�جم� لتقدمي الدعم امل�يل لط�لب ج�معي 

اإ�ضتحق امل�ض�عدة لإكم�ل برن�مِج التخرج. 

راأ�س املال والأ�ضهم 

دولر   1 بقيمة  ع�دي  �ضهم  مليون   500 لأريج  به  امل�ضرح  امل�ل  راأ�ش  ي�ضم 
 220 فيبلغ  واملدفوع  واملكتتب  ال�ض�در  امل�ل  راأ�ش  اأم�  �ضهم.  لكل  اأمريكي 
منت�ضرين  م�ض�هم   4.800 من  اأكرث  الأ�ضهم  وميتلك  اأمريكي.  دولر  مليون 
يف دول جمل�ش التع�ون اخلليجي ويتم تداول الأ�ضهم من جميع اجلن�ضي�ت يف 
اأ�ضواق الأوراق امل�لية التي تدرج فيه� اأ�ضهم ال�ضركة. ويتم تداول اأ�ضهم اأريج 
اأم�  امل�لية.  لالأوراق  الكويت  و�ضوق  امل�يل  دبي  و�ضوق  البحرين،  بور�ضة  يف 
اإي�ض�لت الإيداع الدولية التي توازي كل منه� 10 من الأ�ضهم الع�دية فهي 
مدرجة يف �ضوق لندن لالأوراق امل�لية. وقد وافق اأع�ض�ء جمل�ش الإدارة موؤخرا 
على �ضحب اإدراج الأ�ضهم من �ضوق الكويت لالأوراق امل�لية. واأو�ضى املجل�ش 
للم�ض�همني.  ال�ضنوية  العمومية  اجلمعية  اإجتم�ع  اإلى  بذلك  تو�ضية  برفع 
الرئي�ضيني وهيكل امل�ض�همني يف ال�ضفحة رقم 60  تف��ضيل عن امل�ض�همني 

من التقرير ال�ضنوي.

الإلتزام

املتطلب�ت  جميع  مع  للتع�مل  م�ضتقلة  ب�لأنظمة  اإلتزام  وحدة  ال�ضركة  لدى 
ووزارة  املركزي،  البحرين  م�ضرف  قبل  من  عليه�  املن�ضو�ش  التنظيمية 
ال�ضن�عة والتج�رة مبملكة البحرين ومراقبي الت�أمني من مك�تبن� الفرعية 
يف �ضنغ�فورة ولبوان واملتطلب�ت الإلزامية من اأ�ضواق امل�ل التي تدرج فيه� 
اأ�ضهم اأريج. وي�ضرف على هذه املهمة التي يقع حتت اإخت�ض��ضه� ن�ئب املدير 
الع�م - ال�ضوؤون امل�لية والإدارية. وخالل 2011، مل تفر�ش اأية خم�لف�ت على 
اأريج من قبل اأية جهة تنظيمية لعدم الإلتزام يف تطبيق املتطلب�ت الق�نونية 

اأو التنظيمية.

تقرير حوكمة ال�ضركة  
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الرقابة الداخلية
 

يف  الداخلية  الرق�بة  نظ�م  عن  النه�ئية  امل�ضوؤولية  الإدارة  ملجل�ش  تعود 
والإجراءات  التوجيهية  واملب�دئ  الالزمة،  ال�ضي��ض�ت  و�ضعت  وقد  ال�ضركة. 
وحتديث  دورية  مراجعة  مع  الأداء  ر�ضد  واآلي�ت  امل�ضوؤولية  اأ�ضقف  وحتديد 
لهذه الإجراءات، حيثم� ك�ن ذلك �ضروري�ًّ. يحدد الرئي�ش التنفيذي “التوجه 
الع�م” الذي يوؤثر يف الإ�ضتق�مة واآداب املهنة وغريه� من عوامل بيئة املراقبة 
الإيج�بية. وي�ض�هم الرئي�ش التنفيذي ب�لتوجيه لالإدارة العلي� ومبراجعة اأداء 
لالإكتت�ب،  من��ضبة  اأ�ضقف  حتديد  مت  وقد  الأعم�ل.  ت�ضيري  يف  الإدارة  هذه 
ويتم  الإدارة.  جمل�ش  قبل  من  الت�ضغيلية  املج�لت  من  وغريه�  واملط�لب�ت 
اإجراء اأية مع�مالت اإ�ضتثن�ئية )اأي م� يزيد عن حدود ال�ضالحي�ت املعتمدة 
لالإدارة العلي�(، وتتم جميع املع�مالت مع الأطراف ذات العالقة على ق�عدة 

الإن�ض�ف.

ومتثل هذه ال�ضوابط الداخلية النظم التي مت اإعتم�ده� من قبل جمل�ش اإدارة 
اأريج والإدارة العلي� وامل�ضوؤولني والتي تهدف اإلى توفري �ضم�ن�ت معقولة ب�ض�أن 
وم�ضداقية  العملي�ت،  وكف�ءة  فع�لية  ت�ضمل  التي  املختلفة  الأهداف  حتقيق 

التق�رير امل�لية والإلتزام ب�لقوانني واللوائح املعمول به�.

الرق�بة  لأطر  دورية  مبراجعة   - املجل�ش  عن  ني�بة   - التدقيق  جلنة  وتقوم 
املدقق  به�  يقوم  التي  التقييم  الداخلية من عملي�ت  ال�ضوابط  وتقييم هذه 
الداخلي ومدققي احل�ض�ب�ت اخل�رجيني. وبن�ًء على ن�ض�ئح جلنة التدقيق، 

يت�أكد املجل�ش من توفر الرق�بة الدقيقة داخل ال�ضركة.

اإدارة خماطر املوؤ�ض�ضة

على  ال�ضركة  وتوؤكد  لأريج  الأ�ض��ضية  القيم  من  جزًء  املخ�طر  اإدارة  ت�ضكل 
واملراقبة  التحديد  اأجل  من  املخ�طر،  لإدارة  و�ض�مل  حمدد  اإط�ر  اإعتم�د 

والتخفيف والتحكم يف املخ�طر يف جميع اأن�ضطة ال�ضركة.

لإدارة  امل�ضتقلة  اللجنة  ت�ضكلت  التنفيذي،  الرئي�ش  من  مب��ضر  وب�إ�ضراف 
واعتمدت  ال�ضركة،  داخل  من  اأكف�ء  موظفني  من  واملوؤلفة  املوؤ�ض�ضة  خم�طر 
اللجنة العديد من املب�درات يف �ضي�غة اإط�ر ر�ضمي لإدارة املخ�طر. ويقدم 
التو�ضيحية يف  الإر�ض�دات  املجل�ش يف 2010،  عليه  وافق  الذي  الإط�ر،  هذا 
داخل  املخ�طر  اإدارة  ثق�فة  وتعزيز  املخ�طر  اإدارة  عملي�ت  خمتلف  توجيه 

ال�ضركة.

وكجزء من مم�ر�ض�ت اإدارة املخ�طر املعمول به�، ت�ضهم جلنة اإدارة خم�طر 
املوؤ�ض�ضة اأي�ض� مبراجع�ت منتظمة للمخ�طر ذات ال�ضلة ب�ل�ضركة من خالل 
بغر�ش  املخ�طر  هذه  ت�أثري  يف  الأولوي�ت  مبينة  للمخ�طر  �ضجالت  و�ضع 
املخ�طر  لإدارة  تطبيقً�  ال�ضركة  ن�ضرت   ،2011 وخالل  له�.  املثلى  الإدارة 
الر�ضد  �ضم�ن  اأجل  من  رائدة،  دولية  اإ�ضت�ض�رية  �ضركة  مب�ض�عدة  املتطورة 
ب�ل�ضركة. ويدمج هذا  اإدارة املخ�طر اجل�رية  اأن�ضطة  والإبالغ عن  املنتظم 

التطبيق اإدارة املخ�طر والإلتزام والتدقيق الداخلي يف مهمة واحدة.

وو�ضع  الدين�ميكي  امل�يل  التحليل  تطبيق  من  الإ�ضتف�دة  ال�ضركة  وتوا�ضل 
من�ذج راأ�ش امل�ل التي يقوم به� الكتواريون اخل�رجيون ويتم تطبيق النت�ئج 

بفع�لية يف عملية التخطيط لالأعم�ل وحتديد ا�ضتهالك راأ�ش امل�ل.

قبل  من  تنفيذه�  يجري  التي  املخ�طر  لإدارة  فع�لة  اأدوات  ال�ضركة  متتلك 
الإدارات الفنية املختلفة. وقد اأدرجت اآلي�ت مالئمة لإدارة املخ�طر يف اإط�ر 
الإدارات  هذه  عمل  حتكم  التي  التوجيهية  والإر�ض�دات  اللوائح  تطبيق�ت 
وتقوم اللجنت�ن التنفيذية والتدقيق ب�إ�ضتعرا�ش دوري وفع�ل ملم�ر�ض�ت اإدارة 
يلي  فيم�  ونوجز  ال�ضركة.  داخل  تنفيذه�  يجري  التي  وال�ضوابط  املخ�طر 

خمتلف املخ�طر وتطبيق�ت اإدارة املخ�طر ذات ال�ضلة:

خماطر الإكتتاب

تظهر خم�طر الإكتت�ب جراء التغريات اله�مة يف الأعم�ل والإنحراف عن 
الأرق�م املتوقعة ب�ضبب التحول يف دورة ال�ضوق، والقبول، والكوارث، والت�ضعري 
وح�ض�ب اإحتي�طي املخ�طر.وتتم عملية اإدارة خم�طر الإكتت�ب ب�أريج ب�ضكل 
متطورة  ت�ضعري  واآلي�ت  حمكمة،  اإكتت�بية  ب�إر�ض�دات  مدعومًة  وحذر  فع�ل 
اكتواريني  قبل  من  مراجعته�  تتم  )كم�  متزنة  اإحتي�طي�ت  ر�ضد  و�ضي��ضة 

مهنيني(.

املخاطر املالية

�ضلبً�  تت�أثر  التي  املطلوب�ت  و/اأو  املوجودات  امل�لية هي خم�طر  املخ�طر  اإن 
العمالت  �ضرف  واأ�ضع�ر  الف�ئدة،  واأ�ضع�ر  امل�لية،  الأ�ضواق  يف  الرتاجع  من 
يف  التخلف  عن  الن�جتة  الت�ضوي�ت  )ب�ضبب  الإئتم�ن  وخم�طر  الأجنبية، 
الدفع من الت�أمني و/اأو عدم وجود الت�أمني اأ�ضاًل(، وخم�طر ال�ضيولة، وم� 
اأ�ض�ضت ال�ضركة �ضوابط داخلية حمكمة، وتقييم لل�ضم�ن�ت  اإلى ذلك. وقد 
ومبهنية  بفع�لية  الإكتت�ب  اإدارة خم�طر  وبهذا ميكن  الإ�ضتثم�ر  واإر�ض�دات 

ومع�جلة كل هذه املخ�طر امل�لية ب�ضكل اإ�ضتب�قي.

املخاطر الت�ضغيلية

فع�لية  عدم  من  الن�جتة  املحتملة  اخل�ض�ئر  عن  الت�ضغيلية  املخ�طر  تنجم 
اأو  النظم،  اأو  ب�ملوظفني،  املتعلقة  اأو  تق�ضريه�  اأو  الداخلية  الإجراءات 
اإلى  يوؤدي  مم�  التنظيمية  ب�ملتطلب�ت  الإلتزام  عدم  اأو  اخل�رجية  الأحداث 
وتتمتع  �ضحيح.  ب�ضكل  العمل  على  القدرة  عدم  اأو  م�لية  خم�لف�ت  فر�ش 
اآلي�ت تنفيذية من��ضبة، مب� يف ذلك الإجراءات وال�ضوابط  ال�ضركة بوجود 

املتزنة ملواجهة واإدارة هذه املخ�طر املحتملة.
تف��ضيل املم�ر�ض�ت الإدارية للمخ�طر التي تتبعه� ال�ضركة ترد يف الإي�ض�ح�ت 

املرفقة للبي�ن�ت امل�لية كلم� لزم ذلك.

املدققون اخلارجيون 

اجلمعية  يف  امل�ض�همني  قبل  من  اخل�رجيني  احل�ض�ب�ت  مدققي  تعيني  يتم 
كي.بي. ال�ض�دة  احل�ليني،  اأم� مراجعو احل�ض�ب�ت  بهم.  العمومية اخل��ضة 
اإم.جي. البحرين، فقد مت تعيينهم كمدققي ح�ض�ب�ت خ�رجيني للمرة الأولى 
يف 2005 وحيث اأنهم اأهل لإع�دة الإنتخ�ب، فقد اأعيد تعيينهم لل�ضنة امل�لية 

2011، اإ�ضتن�دًا اإلى تو�ضي�ت جمل�ش الإدارة.

تقرير حوكمة ال�ضركة  
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�ضمان الإئتمان

الهيئة  ف�أكدت  ب�ضت.  اأم.  اإيه.  هيئة  الع�م من  اأريج خالل  ت�ضنيف  لقد مت 
فئة  من  امل�لية  والقوة  )اجليد(   B++ اإلى  لأريج  الإئتم�نية  القوة  ت�ضنيف 
“+bbb” والت�ضنيف�ن من درجة م�ضتقر - اآمن، وتعك�ش الت�ضنيف�ت موقف 
الأو�ضط،  ال�ضرق  يف  الإقليمية  الت�أمني  اإع�دة  اأ�ضواق  يف  ال�ضلب  ال�ضركة 
والر�ضملة القوية املعدلة ح�ضب املخ�طر، وكذلك الإدارة املمت�زة للمخ�طر. 
ويف راأي هيئة اإيه. اأم. ب�ضت، ف�إن اأريج حتتفظ ب�ضمعة مهنية ع�لية يف منطقة 
ال�ضرق الأو�ضط، حيث يتم تعريفه� ب�أنه� �ضركة اإع�دة ت�أمني اقليمية رائدة، 

يف الوقت الذي تنمو فيه حمفظة اأعم�له� الدولية.

املالءة املالية

ر�ضمه�  التي  التنظيمية  للمتطلب�ت  وفقً�  املالءة  ه�م�ش  متطلب�ت  تتحدد 
للأق�ساط  حمدد  اأ�سا�ض  على  اإحت�سابها  ويتم  املركزي  البحرين  م�سرف 
واملط�لب�ت. واإذا م� تبني من العملية اأن قيمة ه�م�ش املالءة يقل عن احلجم 
الأدنى لل�ضندوق كم� هو حمدد ب�للوائح، ي�ضبح هذا احلد الأدنى لل�ضندوق 
مبث�بة ه�م�ش املالءة املطلوب. ملخ�ش عن موقف مالءة ال�ضركة امل�لية يف 

31 دي�ضمرب 2011 كم� يلي:    

ب�آلف الدولرات الأمريكية
2010 2011

161.367 116.377 راأ�ش امل�ل املت�ح
43.478 40.688 ه�م�ش املالءة املطلوب

117.889 75.689
اإجم�يل ف�ئ�ش راأ�ش امل�ل عم� هو مطلوب 

عن 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.فرع �ضنغ�فورة
البحرين )٪100(

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

املكتب التمثيلي مبوري�ضيو�ش

املكتب التمثيلي بليبي�

اأريج ك�بيت�ل ليميتد
اململكة املتحدة )٪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

 املوارد الب�ضرية والتطويراإدارة خم�طر املوؤ�ض�ضة )جلنة ق�ئمة(

اخلدم�ت الإكتوارية

جلنة التعيين�ت واملك�ف�آت

ال�ضرك�ت الت�بعة

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

تقرير حوكمة ال�ضركة  

ن�ئب املدير الع�م - ال�ضوؤون امل�لية والإدارية *

ال�ضوؤون امل�لية

ال�ضتثم�رات واإدارة الأ�ضول 

اأنظمة املعلوم�ت والإت�ض�لت

اللتزام، ال�ضوؤون الق�نونية و�ضوؤون امل�ض�همني

املط�لب�ت واحل�ض�ب�ت الفنية

اخلدم�ت الع�مة

املدير الع�م - اإع�دة الت�أمني 

املدير الع�م امل�ض�عد - اإع�دة الت�أمني 

ال�ضرق الأو�ضط، تركي�، واإيران

ممتلك�ت

اإتف�قي�ت ك�رثّية

ه�ردي اأريج لإدارة الت�أمني
 )هيم(

اأفريقي�، �ضبه الق�رة الهندية 
والأ�ضواق اجلديدة

 
فروع الت�أمني املتخ�ض�ضة

فرع �ضنغ�فورة

احلي�ة وال�ضحي

اإدارة الإعالم وتخطيط الأعم�ل
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جمل�س الإدارة 

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

ح��ضل على بك�لوريو�ش العلوم يف هند�ضة احل��ضب الآيل من ج�معة بو�ضطن 
ب�ململكة  لي�ض�ضرت  ج�معة  من  وم�ج�ضتري  الأمريكية،  املتحدة  ب�لولي�ت 

املتحدة.

ي�ضغل ال�ضيد خ�لد الب�ضت�ين من�ضب وكيل الوزارة امل�ض�عد لقط�ع العالق�ت 
اأنه  كم�  املتحدة.  العربية  الإم�رات  بدولة  امل�لية  وزارة  يف  الدولية  امل�لية 
رئي�ش جمل�ش الإدارة منذ م�يو 2004، حيث ك�ن ي�ضغل �ض�بقً� من�ضب ن�ئب 
رئي�ش جمل�ش الإدارة منذ يونيو 2003. وك�ن ال�ضيد خ�لد الب�ضت�ين ع�ضوًا يف 
جمل�ش الإدارة ورئي�ضً� للجنة التنفيذية من اأكتوبر 2002 حتى ابريل 2004. 

وهو اأي�ضً� رئي�ش جمل�ش اإدارة �ضركة تك�فل ري ليميتد.

ال�ضيد خالد جا�ضم بن كلبان
ن�ئب رئي�ش جمل�ش الإدارة ورئي�ش كل من اللجنة التنفيذية وجلنة التعيين�ت 

واملك�ف�آت

  - – دنفر  - ج�معة ميرتوبوليت�ن  الإدارية  العلوم  بك�لوريو�ش  على  ح��ضل 
كولورادو - الولي�ت املتحدة الأمريكية.

ي�ضغل ال�ضيد خ�لد بن كلب�ن من�ضب ن�ئب رئي�ش جمل�ش الإدارة من ابريل 
2005. وقد ك�ن ال�ضيد خ�لد بن كلب�ن ع�ضوًا  يف جمل�ش الإدارة منذ م�يو 
كم�  م�يو 2004.  التنفيذية منذ  اللجنة  رئي�ش  وي�ضغل ح�ليً� من�ضب   1998
اأنه رئي�ش جلنة التعيين�ت واملك�ف�آت ب�ل�ضركة. وي�ضغل ال�ضيد خ�لد بن كلب�ن 
اأي�ضً� من�ضب الع�ضو املنتدب وكبري امل�ضوؤولني التنفيذيني  يف دبي لالإ�ضتثم�ر 
اإدارة  جمل�ش  رئي�ش  اأنه  كم�  املتحدة.  العربية  الإم�رات  بدولة  )�ش.م.ع.( 
كل من �ضركة الإحت�د العق�رية )�ش.م.ع.( والإم�رات دبي الوطني ك�بيت�ل 
بدولة  ال�ضرك�ت  من  العديد  اإدارة  جم�ل�ش  يف  ع�ضو  وهو  )ال�ضعودية(. 
الإم�رات العربية املتحدة ودول اأخرى، من �ضمنه� �ضركة الرثي� لالإت�ض�لت 
بدولة  ليميتد،  ري  تك�فل  و�ضركة  للت�أمين�ت،  الوطنية  وال�ضركة  الف�ض�ئية، 
الإم�رات العربية املتحدة وبنك الط�قة الأول ب�لبحرين وبنك اآ�ضي� الإ�ضالمي 

ب�ضنغ�فورة.

الدكتور فوؤاد عبد ال�ضمد الفالح 
التعيين�ت  جلنة  يف  وع�ضو  التدقيق  جلنة  ورئي�ش  الإدارة  جمل�ش  ع�ضو 

واملك�ف�آت.

ح��ضل على بك�لوريو�ش من اجل�معة الأمريكية، بلبن�ن وم�ج�ضتري ودكتوراة 
من اجل�معة الأمريكية ب�لولي�ت املتحدة الأمريكية.

يعمل الدكتور فوؤاد الفالح يف ع�ضوية جمل�ش اإدارة ال�ضركة من اأكتوبر 2003. 
و�ضغل اأي�ضً� من�ضب رئي�ش جمل�ش الإدارة واملدير الع�م للهيئة الع�مة لل�ضب�ب 
والري��ضة بدولة الكويت حتى نوفمرب 2008. وقد �ضغل �ضي�دته اأي�ضً� من�ضب 
�ضكرتري ث�لث يف وزارة اخل�رجية بدولة الكويت. وهو الآن ع�ضو جمل�ش اإدارة 
يف �ضركة احت�د اخلليج للت�أمني واإع�دة الت�أمني يف البحرين. كم� اأنه ي�ضغل 
ح�ليً� من�ضب الأ�ضت�ذ امل�ض�عد يف كلية العلوم الإدارية ق�ضم الإدارة الع�مة 

بج�معة الكويت. 

ال�ضيد �ضلطان احمد الغيث
ع�ضو جمل�ش الإدارة وع�ضو يف اللجنة التنفيذية وجلنة التعيين�ت واملك�ف�آت.

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

الإم�رات العربية املتحدة

اأكتوبر  منذ  ال�ضركة  اإدارة  جمل�ش  ع�ضوية  الغيث  �ضلط�ن  ال�ضيد  ي�ضغل 
2004. وك�ن ي�ضغل �ض�بقً� من�ضب وكيل ومدير ع�م الهيئة الع�مة للمع��ض�ت 
اأبريل 2008.  والت�أمين�ت الإجتم�عية بدولة الإم�رات العربية املتحدة حتى 
الإم�رات  ليميتد، وجمعية  تك�فل ري  اإدارة  اأي�ضً� يف جم�ل�ش  اأنه ع�ضو  كم� 

التع�ونية والإحت�د التع�وين الإ�ضتهالكي بدولة الإم�رات العربية املتحدة.

ال�ضيد عبد العزيز عبداهلل الزعابي 
ع�ضو جمل�ش الإدارة وع�ضو يف اللجنة التنفيذية وجلنة التدقيق.

�ض�ن جوزيه  ك�ليفورني� -  اأعم�ل من ج�معة  اإدارة  بك�لوريو�ش  ح��ضل على 
ب�لولي�ت املتحدة الأمريكية.

ي�ضغل ال�ضيد عبد العزيز الزع�بي ع�ضوية جمل�ش اإدارة ال�ضركة منذ اأكتوبر 
2005.  كم� اأنه ع�ضو يف جم�ل�ش اإدارة كل من �ضركة تك�فل ري ليميتد، وبنك 
راأ�ش اخليمة الوطني، وموؤ�ض�ضة راأ�ش اخليمة العق�رية، والعديد من الهيئ�ت 

يف دولة الإم�رات العربية املتحدة.

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

ع�ضو جمل�ش الإدارة.
 

للدرا�ض�ت  العربي  املعهد  امل�ضرفية،  الدرا�ض�ت  ع�ٍل يف  دبلوم  على  ح��ضل 
امل�ضرفية، الأردن. 

ي�ضغل ال�ضيد فتحي اإحممد احل�جي من�ضب مدير اإدارة العملي�ت امل�ضرفية 
اإلى  احل�جي  اإحممد  فتحي  ال�ضيد  واإن�ضم  بليبي�.  املركزي  ليبي�  مب�ضرف 

ع�ضوية جمل�ش الإدارة منذ م�ر�ش 2008.

ال�ضيد ماجد علي عمران ال�ضام�ضي 
)ممثاًل عن وزارة امل�لية، جه�ز الإم�رات لالإ�ضتثم�ر، دولة الإم�رات العربية 

املتحدة(
ع�ضو جمل�ش الإدارة وع�ضو يف اللجنة التنفيذية 

بك�لوريو�ش علوم اإدارية، ج�معة الإم�رات، الإم�رات العربية املتحدة

العالق�ت  اإدارة  مدير  من�ضب  ال�ض�م�ضي  عمران  علي  م�جد  ال�ضيد  ي�ضغل 
امل�لية الدولية يف وزارة امل�لية لدولة الإم�رات العربية املتحدة، اإن�ضم ال�ضيد 
م�جد علي عمران ال�ض�م�ضي  اإلى ع�ضوية جمل�ش الإدارة منذ م�ر�ش 2008.

ال�ضيد ُمظفر احلاج ُمظفر
)ممثاًل عن الهيئة الع�مة للمع��ض�ت والت�أمين�ت الإجتم�عية، دولة الإم�رات 

العربية املتحدة(
ع�ضو جمل�ش الإدارة وع�ضو يف اللجنة التنفيذية 

للتعليم يف  الوطنية  الكلية  الب�ضرية من  املوارد  اإدارة  ح��ضل على م�ج�ضتري 
اأمريك� ع�م 1989 ويحمل دبلومً� ع�ليً� يف التمويل الدويل والعمل امل�ضريف 
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2011 التقرير ال�ضنوي 

من املركز الع�ملي للتطوير والتدريب ب�أمريك�، كم� اأنه ح��ضل على بك�لوريو�ش 
املح��ضبة من ج�معة الكويت.

الع�م  املدير  ن�ئب  منه�  الوظ�ئف  من  العديد  احل�ج  ُمظفر  ال�ضيد  تقلد 
واخلدم�ت  للموارد  الرئي�ش  ون�ئب  ال�ضن�عي  الإم�رات  م�ضرف  وم�ضت�ض�ر 
يف البنك الإ�ضالمي للتنمية يف جدة وم�ضت�ض�ر ثق�يف يف �ضف�رة الإم�رات يف 
الع�مة  الهيئة  ع�م  مدير  من�ضب  ح�ليً�  وي�ضغل  ووا�ضنطن،  وبغداد  الكويت 
برن�مج  اإدارة  اأنه ع�ضو يف جمل�ش  كم�  الإجتم�عية.  والت�أمين�ت  للمع��ض�ت 

ال�ضيخ زايد لالإ�ضك�ن .

الآن�ضة / مرمي حممد ح�ضن الأمريي
)ممثلًة عن امل�ضرف العق�ري، دولة الإم�رات العربية املتحدة(

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

الإم�رات  ج�معة  من  اأعم�ل   اإدارة   - ع�مة  اإدارة  بك�لوريو�ش  على  ح��ضلة 
العربية املتحدة .

الوزارة  وكيل  من�ضب  ح�ليً�  الأمريي  ح�ضن  حممد  مرمي  الآن�ضة  ت�ضغل 
اإدارة   جمل�ش  ع�ضو  وكذلك  امل�لية  بوزارة  امل�لية  الإدارة  ل�ضوؤون  امل�ض�عد 
بدولة  الب�ضرية  للموارد  الإحت�دية  الهيئة  اإدارة  الت�مني وع�ضو جمل�ش  هيئة 

الإم�رات العربية املتحدة.

الإدارة العامة

ال�ضيد يا�ضر البحارنة
الرئي�ش التنفيذي

)مع  الت�ضنيع  وهند�ضة  الأعم�ل  اإدارة  يف  امل�ج�ضتري  درجتْي  على  ح��ضل 
الهند�ضة  يف  البك�لوريو�ش  ودرجة  بو�ضطن  ج�معة  من  ال�ضرف(  مرتبة 
معهد  يف  وع�ضو  وزميل  كندا  مبونرتي�ل،  م�كجل  ج�معة  من  امليك�نيكية 

الت�أمني الق�نوين بلندن.

اإدارية عديدة  وتقلد من��ضب  لأريج يف 1987  البح�رنة  ي��ضر  ال�ضيد  اإن�ضم 
فريق  البح�رنة  ي��ضر  ال�ضيد  تراأ�ش  ابريل 2006  والإدارة. ويف  الإكتت�ب  يف 
اأي�ضً�  وي�ضغل  لل�ضركة.  التنفيذي  الرئي�ش  من�ضب  و�ضغل  اجلديد  الإدارة 
من�ضب رئي�ش جمل�ش اإدارة كل من �ضركة اأرمي� لأنظمة الت�أمني )البحرين(، 
و�ضركة �ضم�ن�ت اخلليج )البحرين(، و�ضركة اأريج ك�بيت�ل ليميتد )لندن(، 
والط�قة )البحرين(. كم�  النفط  لت�أمني خم�طر  الأفرواآ�ضيوي  وال�ضندوق 
دبي  )مركز  ليميتد  ري  تك�فل  �ضركة  من  كل  اإدارة  جم�ل�ش  يف  ع�ضو  اأنه 
الت�أمني  وجمعية  )البحرين(،  الت�أمني  لإدارة  اأريج  وه�ردي  الع�ملي(  امل�يل 
للت�أمني )عم�ن(، وجلوب  الأردنية  العربية  واملجموعة  )نيويورك(،  الع�ملية 
ميد )البحرين(، والإحت�د الأفرواآ�ضيوي للت�أمني واإع�دة الت�أمني )الق�هرة(، 
تنمية  �ضندوق  يف  وع�ضو  البنوك  لقط�ع  امِلهني  للتدريب  النوعي  واملجل�ش 

املوارد الب�ضرية - القط�ع امل�ضريف وامل�يل مبملكة البحرين.

ال�ضيد اأندريا�س ويدليت�س
املدير الع�م - اإع�دة الت�أمني. 

ح��ضل على بك�لوريو�ش يف علوم الإقت�ض�د من ج�معة برلني احلرة، اأمل�ني�.

قبل اإن�ضم�مه لأريج يف اإبريل 2006، �ضغل ال�ضيد ويدليت�ش من��ضب اإدارية 
علي� يف األي�نز لتحويل املخ�طر )برمودا(،  واألي�نز ري اآ�ضي� واملحيط اله�دي، 

�ضنغ�فورة، وميونخ ري �ضنغ�فورة. ويعمل ال�ضيد ويدليت�ش اأي�ضً� ع�ضو جمل�ِش 
اإدارة تنفيذي والرئي�ش التنفيذي له�ردي اأريج لإدارة الت�أمني ذ.م.م. مبملكة 

البحرين. 

ال�ضيد جنراجن كانان
ن�ئب املدير الع�م – ال�ضوؤون امل�لية والإدارية.

)اإف. �ضه�دة  على  وح�ئز  املتحدة(  )اململكة  الق�نوين  الت�أمني  معهد  زميل 

�ضي.اأي.اأي.( من املعهد الق�نوين للمح��ضبة الإدارية ب�ململكة املتحدة، )اإف.
)اإيه.�ضي.اإ�ش(،  ال�ضرك�ت  �ضر  لأم�نة  الهندي  املعهد  وع�ضو  �ضي.اإم.اإيه.( 

وع�ضو املعهد الهندي ملح��ضبة التكلفة والأ�ضغ�ل )اإيه.اأي.�ضي.دبليو.اإيه(

اإلتحق ال�ضيد ك�ن�ن ب�ل�ضركة يف ابريل 1989 واإن�ضم اإلى فريق الإدارة العلي� 
جمل�ش  ع�ضو  من�ضب  ح�ليً�  وي�ضغل   .2007 ابريل  من  الأول  منذ  ب�ل�ضركة 
ذ.م.م.  الت�أمني  لإدارة  اأريج  ه�ردي  الت�أمني،  لأنظمة  اأرمي�  ب�ضركة  الإدارة 
ذ.م.م.  البحرين  ميد  جلوب  و�ضركة  ب�لبحرين  ذ.م.م.  اخلليج  و�ضم�ن�ت 
عمل  ال�ضركة،  اإلى  اإن�ضم�مه  وقبل  املتحدة.  اململكة  ليميتد،  ك�بيت�ل  واأريج 

ال�ضيد ك�ن�ن يف �ضرك�ت ت�أمني رائدة و�ضرك�ت ت�ضنيع ب�لهند.    

ال�ضيد �ضالح املعراج
املدير الع�م امل�ض�عد – اإع�دة الت�أمني.

ح��ضل على بك�لوريو�ش يف الآداب؛ ج�معة الكويت ب�لكويت.

اإلتحق ال�ضيد �ضالح املعراج ب�ل�ضركة يف م�يو 1982 وتقلد من��ضب تنفيذية 
يف الإكتت�ب قبل اإن�ضم�مه اإلى الإدارة العلي� ب�ل�ضركة يف اأكتوبر 2009. ومن 
بني مه�مه اأنه امل�ضوؤول املب��ضر عن اأ�ضواق اأريج الرئي�ضية يف ال�ضرق الأو�ضط 

والبلدان املج�ورة. 
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املجـمـوعة العـربية للتــ�أمني )�ش.م.ب.(

املعدلت الرئي�ضية

2010 2011  

ن�ضب الأداء  

٪)14.3( ٪3.3 منو الأق�ساط )التغري ال�سنوي يف اإجمايل الأق�ساط املكتتبة(

٪88.4 ٪87.2 ن�سبة الحتفاظ )اإجمايل الأق�ساط املحتفظة على اإجمايل الأق�ساط املكتتبة(

٪104.1 ٪108.6
 الن�سبة املجمعة - التاأمينات العامة )جمموع امل�ساريف على �سايف الأق�ساط 

واملطالبات على �سايف الأق�ساط املكت�سبة(

٪5.2 ٪0.6 عوائد ال�ضتثم�ر )ن�ضبة دخل ال�ضتثم�ر على متو�ضط الأ�ضول امل�ضتثمرة(

٪7.9 ٪)7.9( عوائد الأ�ضهم )ن�ضبة �ض�يف الربح على متو�ضط حقوق امل�ض�همني(

٪)2.7( ٪)14.5( منو يف حقوق امل�ض�همني 

ن�ضب التوازن

٪92.1 ٪111.3 التعر�ض الإكتتابي )معدل اإجمايل الأق�ساط املكتتبة اإلى حقوق امل�ساهمني(

٪218.9 ٪254.0 �ض�يف املخ�ض�ض�ت الفنية / حقوق امل�ض�همني

٪268.7 ٪261.7 �سايف املخ�س�سات الفنية / �سايف الأق�ساط املكتتبة

ن�ضب الت�ضفية

٪113.6 ٪115.6 موجودات ال�ضتثم�ر / �ض�يف املخ�ض�ض�ت الفنية

٪107.6 ٪110.6 املوجودات النقدية / �ض�يف املخ�ض�ض�ت الفنية

اأخرى

٪117.0 ٪99.8 ه�م�ش املالءة )معدل حقوق امل�ض�همني على �ض�يف الأرب�ح املكت�ضبة(

2.49 1.84 حقوق امل�ض�همني /راأ�ش امل�ل الإقت�ض�دي 

0.10 )0.10( اأرب�ح ال�ضهم الواحد املمنوحة للم�ض�همني من: 

1.31 1.12 القيمة الدفرتية لل�ضهم الواحد )ب�لدولر الأمريكي( 

٪39.7 ٪40.2 �ضعر القيمة الدفرتية لكل �ضهم




