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تقرير حوكمة ال�شركة
تلت��زم �أري��ج ب�إتب��اع �أف�ض��ل املمار�س��ات العاملي��ة يف حوكم��ة
ال�ش��ركة .وال�ش��ركة عل��ى يق�ين بوج��ود رواب��ط ب�ين املعاي�ير
الأخالقي��ة القوي��ة وب�ين �إ�ضف��اء قيم��ة للم�س��اهمني .وم��ن
خ�لال ال�س��عي للتوا�ص��ل م��ع ال�ش��ركاء وجمتم��ع الأعم��ال
الع��ام ،ته��دف ال�ش��ركة �إىل االلت��زام بال�ش��فافية التام��ة ع��ن
طريق تبني �أعلى معايري الإف�صاح.
قواعد حوكمة ال�شركات مبملكة البحرين
تتب��ع ال�ش��ركة قواع��د مملك��ة البحري��ن يف حوكم��ة ال�ش��ركات
“القواع��د” .وي�ض��م ج��دول �أعم��ال اجلمعي��ة العمومي��ة يف
بند منف�صل تقرير عن حوكمة ال�شركة.
�إطار العمل
حتتف��ظ ال�ش��ركة ،م��ن خ�لال جمل���س �إدارته��ا ،عل��ى �إط��ار
عم��ل للحوكم��ة يف جمي��ع جم��االت عملياته��ا ،والت��ي ت�ش��مل
الوثائ��ق الر�س��مية ،القوان�ين ،الإج��راءات ،واملب��ادئ التوجيهي��ة
الر�س��مية ومتطلب��ات الإدارة اخلا�ص��ة بالتقاري��ر .وتلت��زم
�أري��ج مبراجع��ة ممار�س��ات احلوكم��ة ب�ش��كل منتظ��م
وتعدلها من وقت لآخر.
جمل�س الإدارة

وق��د مت انتخ��اب املجل���س احل��ايل يف مار���س  2017ومل��دة
الأع�ضاء
�سعيد حممد البحار*
حممد �سيف الهاملي
حممد �سيف ال�سويدي
�أحمد �سعيد املهري*
الدكتور بدر عبداهلل اجلابري*
وائل �إبراهيم �أبوخزام
• * متثل ع�ضو م�ستقل غري تنفيذي
•  -متثل غري ع�ضو
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ث�لاث �س��نوات تنته��ي يف اجتم��اع اجلمعي��ة العمومي��ة
ال�س��نوية يف  .2020وتع��زز �إج��راءات املجل���س الأ�سا�س��ية
التطوي��ر املهن��ي للأع�ض��اء ال��ذي ي�ش��مل التدري��ب التعريف��ي
للأع�ض��اء اجل��دد ،والتطوي��ر امل�س��تمر والتقيي��م الذات��ي.
�أ�س��ماء �أع�ض��اء جمل���س الإدارة احلالي�ين ونب��ذة ع��ن
�سريتهم الذاتية مف�صل يف ال�صفحة رقم .22
جمي��ع �أع�ض��اء جمل���س الإدارة غ�ير تنفيذي�ين ،وثالث��ة م��ن
الأع�ض��اء ال�س��تة م�س��تقلني غ�ير تنفيذي�ين ،ه��ذا ويق��وم
املجل���س دوري�� ًا مبراجع��ة وتقيي��م �أدائ��ه م��ع �أداء الأع�ض��اء
منفردين ،كما تتطلبه القواعد.
جلان املجل�س
يف ح�ين يت��م مناق�ش��ة امل�س��ائل الرئي�س��ية يف جمل���س �إدارة
ال�ش��ركة ،فق��د مت ت�ش��كيل جل��ان منف�صل��ة مل�س��اعدة املجل���س
يف �إدارة مهام��ه بطريق��ة فعال��ة ،فتق��وم جلن��ة التدقي��ق
واملخاط��ر بالإ�ش��راف عل��ى التقاري��ر املالي��ة ونظ��ام الرقاب��ة
الداخل��ي وااللت��زام بكاف��ة القوان�ين والأنظم��ة املطبق��ة� ،إىل
جان��ب �إدارة املخاط��ر� .أم��ا جلن��ة التعيين��ات واملكاف���آت
فتت��وىل مراجع��ة التعيين��ات واملكاف���آت لأع�ض��اء جمل���س
الإدارة و�أع�ض��اء الإدارة العام��ة بال�ش��ركة .وجتتم��ع كل جل��ان
املجل���س ب�ش��كل دوري لتحقي��ق �أهدافه��ا كم��ا جتتم��ع �س��نوي ًا
لتقييم �أدائها الذاتي.
اجتماعات املجل�س
وفق�� ًا للنظ��ام الأ�سا�س��ي لل�ش��ركة والقواع��د املحلي��ة ،يتوج��ب
عل��ى املجل���س االنعق��اد عل��ى الأق��ل  4م��رات يف ال�س��نة.
وبالإ�ضاف��ة �إىل ح�ض��ور �س��تة اجتماع��ات يف  ،2018فق��د
اعتم��د املجل���س ق��راران بالتمري��ر للنتائ��ج املرحلي��ة للربع�ين
الأول والثاين.
ويو�ض��ح اجل��دول الت��ايل ع��دد االجتماع��ات املنعق��دة يف ،2018
مبا فيها جلان املجل�س واحل�ضور ال�شخ�صي للأع�ضاء:
جلنة التدقيق واملخاطر
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جلنة التعيينات واملكاف�آت
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تقرير حوكمة ال�شركة
الإدارة
هن��اك ف�ص��ل للم�س��ئوليات ب�ين رئي���س جمل���س الإدارة
والرئي���س التنفي��ذي .فرئي���س جمل���س الإدارة ه��و امل�س��ئول
ع��ن رئا�س��ة املجل���س والت�أك��د م��ن كفاءت��ه عل��ى كاف��ة
الأ�صع��دة والقي��ام ب��دوره يف حت�ض�ير ج��دول الأعم��ال،
م��ع الأخ��ذ بع�ين االعتب��ار الأم��ور اخلا�ص��ة بال�ش��ركة
و�ش��ئون الأع�ضاء.
يق��وم الرئي���س التنفي��ذي ب��الإدارة اليومي��ة لأم��ور
ال�ش��ركة� .إن فري��ق الإدارة العام��ة ال��ذي يرت�أ�س��ه الرئي���س
التنفي��ذي م�س��ئول ع��ن تطبي��ق ا�س�تراتيجيات املجل���س
ومراقب��ة العملي��ات اليومي��ة لل�ش��ركة .وي�ض��م الفري��ق يف
ع�ضويت��ه املدي��ر الع��ام يف �إع��ادة الت�أم�ين ونائ��ب املدي��ر
الع��ام لل�ش��ئون املالي��ة والإداري��ة واملدي��ر الع��ام امل�س��اعد
يف �إع��ادة الت�أمني.
ق��رر جمل���س الإدارة خ�لال ع��ام � 2018إنه��اء عق��د الرئي���س
التنفي��ذي وق��ام بتعي�ين نائ��ب املدي��ر الع��ام لل�ش��ئون املالي��ة
والإداري��ة كقائ��م ب�أعم��ال الرئي���س التنفي��ذي �إىل �أن يت��م
تعيني رئي�س تنفيذي جديد.
�أ�س��ماء �أع�ض��اء فري��ق الإدارة العام��ة و�س�يرهم الذاتي��ة
مذكورة يف ال�صفحة رقم .23
تعوي�ضات �أع�ضاء جمل�س الإدارة والإدارة العامة
تتح��دد تعوي�ض��ات �أع�ض��اء جمل���س الإدارة وفق�� ًا ملتطلب��ات
قان��ون ال�ش��ركات التجاري��ة املعم��ول ب��ه يف مملك��ة البحري��ن
واملن�صو���ص علي��ه يف النظ��ام الأ�سا�س��ي لل�ش��ركة والت��ي
يعتمده��ا امل�س��اهمون .وت�ش��مل تعوي�ض��ات الأع�ض��اء املكاف���آت
والب��دالت وامل�صاري��ف املدفوع��ة� .أم��ا تعوي�ض��ات الإدارة
العام��ة فيق��وم بتحديده��ا جمل���س الإدارة بن��ا ًء عل��ى تو�صي��ة
م��ن جلن��ة التعيين��ات واملكاف���آت حي��ث ت�ش��مل الروات��ب،
الب��دالت ،امل�صاري��ف املدفوع��ة ،مزاي��ا نهاي��ة اخلدم��ة،
واحلواف��ز املتعلق��ة ب��الأداء (ملزي��د م��ن املعلوم��ات ،الرج��اء
الرج��وع لل�صفح��ة رق��م  .)75بح�س��ب القان��ون ،ف���إن
التفا�صيل متوفرة يف مقر ال�شركة عند طلب امل�ساهمني.
الهيكل التنظيمي
ح��ددت ال�ش��ركة هي��ك ًال تنظيمي�� ًا مف� ً
ص�لا (مو�ض��ح يف
ال�صفح��ة رق��م  )21خلدم��ة �أه��داف ال�ش��ركة وتطوره��ا
اال�سرتاتيجي والرقابة الداخلية بها.
اللجان الإدارية
م��ن �أج��ل م�س��اعدة الرئي���س التنفي��ذي يف التوجي��ه ومراقب��ة
الأق�س��ام الت�ش��غيلية بال�ش��ركة ،ت�ش��كلت جل��ان �إداري��ة
داخلية متعددة ،بالإ�ضافة �إىل جلنة �إدارة املجموعة.
�إن ه��ذه ت�ش��مل جل��ان �إدارة �إع��ادة الت�أم�ين و�إع��ادة الت�أم�ين
ال�ص��ادر .يت��م �ض��م الأع�ض��اء م��ن داخ��ل ال�ش��ركة وبن��ا ًء
على جماالت خرباتهم ذات ال�صلة.

التعاقب الوظيفي
تع�ترف ال�شرك ـ ـ��ة بقيم ـ ـ��ة مواردهـ��ا الب�ش��رية و�أهمي��ة
�ضم��ان التعاق��ب امل�ؤه��ل واملنظ��م .وتدي��ر ال�ش��ركة �إط��ار
عم��ل للتعاق ـ ـ��ب ي�شم ـ ـ��ل املنا�ص��ب الرئي�سي ـ ـ��ة بال�شرك ـ ـ��ة
وبرنام��ج لتنمي��ة املواه ـ ـ��ب عل��ى �أ�سا���س حتلي��ل دوري
الحتياج ـ ـ��ات التدري ـ ـ��ب ،وتتكف��ل جلن ـ ـ��ة التعيين ـ ـ��ات
واملكاف ـ�آت مبراجعة و�إعتماد خطة التعاقب بال�شركة.
�سيا�سية توظيف الأقرباء
عم ـ ـ ً
�لا مب��ا ورد يف كت ـ ـ��اب �أحك ـ ـ��ام م�ص ـ ـ��رف البح ـ ـ��رين
املرك��زي ،فق��د و�ضع��ت ال�شرك ـ ـ��ة �سيا�س ـ ـ��ة خا�ص��ة ب�أق��ارب
الأ�ش��خا�ص الذي��ن يتوق��ف تعيينه��م عل��ى موافق��ة م�ص��رف
البحرين املركزي.
ت��داوالت الأ�ش��خا�ص الرئي�س��يني ب��الأوراق املالي��ة
للمجموعة العربية للت�أمني
�أن�ش��ئت �أري��ج �سيا�س��ة خا�ص��ة بت��داوالت الأ�ش��خا�ص
الرئي�س��يني ب��الأوراق املالي��ة للمجموع��ة العربي��ة للت�أم�ين،
مب��ا يتواف��ق م��ع �إر�ش��ادات بور�ص��ة البحري��ن وكت��اب
الأح��كام املجل��د رق��م ( 6الأ�س��واق املالي��ة) ال�ص��ادر ع��ن
م�ص��رف البحري��ن املرك��زي .وخ�لال الع��ام التزم��ت
ال�ش��ركة بكاف��ة التقاري��ر ذات ال�صل��ة وباملتطلب��ات الرقابي��ة
على النحو املن�صو�ص عليه يف هذه القواعد.
وفيم��ا يل��ي تفا�صي��ل �أ�س��هم �أري��ج الت��ي ميتلكه��ا �أع�ض��اء
جمل���س الإدارة مب��ا فيه��ا ممثليه��م و�أع�ض��اء الإدارة العام��ة،
مب��ا فيه��ا زوجاته��م ،والأطف��ال �أو غريه��م م��ن الأ�ش��خا�ص
اخلا�ضعني لإ�شرافهم:
عدد الأ�سهم اململوكة
كما هو يف 2018-1-1
ي�ضاف :عدد الأ�سهم
املكت�سبة خالل العام
ناق�ص :عدد الأ�سهم
املحولة خالل العام
عدد الأ�سهم اململوكة
كما هو يف 2018-12-31

�أع�ضاء املجل�س الإدارة العامة
- 100.781.539
-

-

-

-

- 100.781.539

عالقات امل�ساهمني
ت��ويل �أري��ج �أهمي��ة ق�ص��وى للحف��اظ عل��ى عالق��ات فعال��ة
م��ع امل�س��اهمني م��ن خ�لال قن��وات �إت�ص��ال مفتوح��ة وعادل��ة
و�ش��فافة .توج��د بال�ش��ركة وح��دة متخ�ص�ص��ة ل�ش��ئون
امل�س��اهمني م�س��ئولة ع��ن ن�ش��ر املعلوم��ات ذات ال�صل��ة يف
الوق��ت املنا�س��ب لأ�صح��اب امل�صلح��ة .كم��ا يوف��ر موق��ع
�أري��ج ( )www.arig.netاملعلوم��ات املف�صل��ة ع��ن حوكم��ة
ال�ش��ركة والأعم��ال والبيان��ات املالي��ة ،وي�ش��مل ذل��ك �أي�ض�� ًا
البوابة الإلكرتونية الآمنة للم�ساهمني.
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تقرير حوكمة ال�شركة
يت��م عق��د اجتم��اع اجلمعي��ة العمومي��ة العادي��ة ال�س��نوية
للم�س��اهمني يف غ�ض��ون  90ي��وم م��ن �إنته��اء ال�س��نة املالي��ة
ح�س��ب املتطلب��ات الرقابي��ة .تن�ش��ر الدع��وة للجمعي��ة
العمومي��ة للم�س��اهمني واملراقب�ين والأ�س��واق املالي��ة يف وق��ت
مبك��ر .ويت��م توف�ير ن�س��خ م��ن التقري��ر ال�س��نوي واحل�س��ابات
املالي��ة قب��ل تاري��خ االجتم��اع ب�أ�س��بوع عل��ى الأق��ل حت��ى
يت�س��نى للم�س��اهمني الفر�ص��ة للتح�ض�ير ملناق�ش��ة �أداء ال�ش��ركة
مع �أع�ضاء جمل�س الإدارة.
م�سئولية ال�شركة الإجتماعية
ت�س��عى �أري��ج لأن تك��ون ع�ض��و ًا فع��ا ًال يف املجتم��ع .تدي��ر
ال�ش��ركة برنام��ج للم�س��ئولية االجتماعي��ة توج��ه م��ن خالل��ه
جهوده��ا نح��و م�ش��اريع ذات قيم��ة وحت�س�ين نوعي��ة احلي��اة
للمحتاجني يف مملكة البحرين.
ر�أ�س املال والأ�سهم
يت�أل��ف ر�أ���س امل��ال امل�ص��رح ب��ه لأري��ج م��ن  500ملي��ون
�س��هم ع��ادي بقيم��ة �إ�س��مية تبل��غ  1دوالر �أمريك��ي ع��ن كل
�س��هم .ويبل��غ ر�أ���س امل��ال ال�ص��ادر وامل�س��جل واملدف��وع 220
ملي��ون دوالر �أمريك��ي .وميتل��ك الأ�س��هم �أك�ثر م��ن 4.478
م�س��اهم غالبيته��م م��ن دول جمل���س التع��اون اخلليج��ي.
ويت��م ت��داول �أ�س��هم �أري��ج م��ن �أي جن�س��ية م��ن خ�لال
الأ�س��واق املالي��ة الت��ي ت��درج فيه��ا �أ�س��هم �أري��ج وهم��ا:
بور�ص��ة البحري��ن و�س��وق دب��ي امل��ايل ،للمزي��د م��ن
املعلوم��ات ح��ول امل�س��اهمني ،الرج��اء الرج��وع لل�صفح��ة
رقم  59من هذا التقرير ال�سنوي.
الإلتزام
�أن�ش��ئت �أري��ج �إط��ار �ش��امل للإلت��زام ،معتم��د م��ن املجل���س،
ي�ش��مل كل القواع��د والأنظم��ة املطبق��ة لعملي��ات ال�ش��ركة.
توج��د وح��دة �إلت��زام منف�صل��ة بال�ش��ركة ير�أ�س��ها �ضاب��ط
�إلت��زام يرف��ع تقاري��ره �إىل جلن��ة التدقي��ق واملخاط��ر التابع��ة
ملجل���س الإدارة .ت�ضم��ن ه��ذه الوح��دة �إلت��زام �أري��ج بكاف��ة
املتطلب��ات الرقابي��ة املن�صو���ص عليه��ا م��ن قب��ل م�ص��رف
البحري��ن املرك��زي ووزارة ال�صناع��ة والتج��ارة مبملك��ة
البحري��ن ،كم��ا ت�س��عى ه��ذه الوح��دة للت�أك��د م��ن �أن ال�ش��ركة
ملتزم��ة بكاف��ة القواع��د والأنظم��ة التابع��ة للأ�س��واق املالي��ة
الت��ي ت��درج فيه��ا �أ�س��هم �أري��ج ،ومل ت�س��جل ال�ش��ركة �أي
خمالفات مالية يف �سنة .2018
الرقابة الداخلية
يت��وىل املجل���س امل�س��ئولية النهائي��ة ع��ن كاف��ة �أنظم��ة
الرقاب��ة الداخلي��ة داخ��ل ال�ش��ركة .وتوج��د �ش��بكة م��ن
ال�سيا�س��ات والإر�ش��ادات والإج��راءات وم�س��تويات التفوي���ض
ور�ص��د الأداء ل��كل نواح��ي عملي��ات ال�ش��ركة ،مب��ا يف ذل��ك
املراجع��ة الدوري��ة وامل�س��تجدات� ،أينم��ا كان ذل��ك �ضروري�� ًا.
يراج��ع املجل���س ويعتم��د كاف��ة ح��دود ال�س��لطات الهام��ة يف
الإكتت��اب واملطالب��ات والأم��ور الت�ش��غيلية الأخ��رى� .أم��ا يف
جم��ال العملي��ات اليومي��ة ،يق��وم الرئي���س التنفي��ذي
بتطبي��ق جمي��ع �آلي��ات التحك��م .كم��ا ي�ضم��ن احلف��اظ
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عل��ى بيئ��ة رقابي��ة �إيجابي��ة م��ن خ�لال �س��لوك ال�ش��ركة
الأخالق��ي والنزاه��ة ال�ش��خ�صية .ويق��دم القي��ادة والتوجي��ه
�إىل الإدارة العام��ة ويراج��ع ط��رق التحك��م يف الأعم��ال.
وتت��م جمي��ع املعام�لات م��ع الأط��راف املعني��ة ب��دون
�إكراه �أو قيود.
وتق��وم جلن��ة التدقي��ق واملخاط��ر  -نياب��ة ع��ن املجل���س -
مبراجع��ة دوري��ة يف تطبي��ق �إط��ار الرقاب��ة الداخلي��ة
بال�ش��ركة وتقيي��م تل��ك الرقاب��ة يف �ش��كل تقاري��ر �ص��ادرة م��ن
املدق��ق الداخل��ي ب�أري��ج ومدقق��ي احل�س��ابات اخلارجي�ين.
ث��م تخط��ر اللجن��ة جمل���س الإدارة باملوق��ف وفعالي��ة بيئ��ة
الرقاب��ة بال�ش��ركة و�إتخ��اذ الإدارة للإج��راءات الالزم��ة
لتعزيز �أي �أوجه �ضعف مت حتديدها يف الرقابة.
�إدارة خماطر امل�ؤ�س�سة
تطب��ق �أري��ج نظ��ام مقاب��ل يف �إدارة خماط��ر امل�ؤ�س�س��ة يه��دف
�إىل املراقب��ة الدقيق��ة للمخاط��ر الت��ي ميك��ن �أن تتعر���ض له��ا
ال�ش��ركة و�آثاره��ا املحتمل��ة عل��ى ر�أ���س امل��ال ،ف� ً
ض�لا ع��ن
الأداء امل��ايل والت�ش��غيلي .وتت��م مراجع��ة منتظم��ة عل��ى كاف��ة
امل�س��تويات م��ن قب��ل �إدارة املخاط��ر والإدارة العلي��ا واملتو�س��طة
ب�أري��ج لتقيي��م التط��ور و�إجتاه��ات التعر���ض م��ع �إدخ��ال
التداب�ير للتخفي��ف م��ن حدة الآثار ال�س��لبية املحتملة.
وحتتف��ظ ال�ش��ركة ب�إط��ار �إدارة خماط��ر امل�ؤ�س�س��ة حت��ت
م�س��ئولية رئي���س �إدارة املخاط��ر ال��ذي ب��دوره يرف��ع تقاري��ره
�إىل جلن��ة التدقي��ق واملخاط��ر يف جمل���س الإدارة .ويت��م ت�س��جيل
الو�ض��ع الراه��ن يف �س��جل املخاط��ر وتت��م مراجع��ة و�إدارة
ه��ذا ال�س��جل بفعالي��ة وذل��ك به��دف احلف��اظ عل��ى
�إ�س��تخدام خماط��ر ر�أ���س امل��ال يف م�س��تويات الأداء الفع��ال
دون الإفراط يف تعري�ض م�صلحة حقوق امل�ساهمني.
تلج���أ �أري��ج �إىل الإ�س��تعانة ب�ش��ركات �إكتواري��ة رائ��دة دولي��ة
لتق��دمي الإ�ست�ش��ارة املهني��ة امل�س��تقلة الت��ي ت�س��اعدها يف �إدارة
من��وذج كفاي��ة ر�أ���س امل��ال الداخل��ي اخلا���ص به��ا ،ويح��دد
ذل��ك مبل��غ ر�أ���س امل��ال املطل��وب لدع��م جمي��ع ح��االت
التعر���ض للمخاط��ر والت��ي يت��م ت�صنيفه��ا كج��زء م��ن
العمليات التجارية لل�شركة.
ت�ش��مل فئ��ات املخاط��ر الرئي�س��ية لأري��ج املخاط��ر الإكتتابي��ة،
خماط��ر الإحتياطي��ات ،خماط��ر الأ�س��واق ،املخاط��ر
الت�ش��غيلية ،خماط��ر الإئتم��ان ،وخماط��ر ال�س��يولة .ومتث��ل
�إع��ادة ت�أم�ين املمتل��كات م��ع تعر�ضه��ا لك��وارث طبيعي��ة
كان��ت �أم غ�ير طبيعي��ة م��ن �أك�بر ف��روع الت�أم�ين يف حمفظ��ة
�أري��ج ،وبالت��ايل ف�إنه��ا لي�س��ت باملفاج���أة �أن خماط��ر
الإكتت��اب تغل��ب عل��ى الك��م م��ن �إجم��ايل التعر���ض
للمخاط��ر بال�ش��ركة .وتليه��ا خماط��ر الإحتياطي��ات والت��ي
ه��ي �إنعكا���س لتاري��خ عملي��ات ال�ش��ركة الت�ش��غيلية الطويل��ة
و�أن�ش��طة الإكتت��اب ال�س��ابق يف ف��روع الت�أم�ين املتوق��ف� .أم��ا
خماط��ر الأ�س��واق� ،أي املخاط��ر يف التغ�يرات م��ن الأ�س��واق
املالي��ة ،فت�أت��ي ه��ذه يف املرتب��ة الثالث��ة وتليه��ا جمموع��ة
املخاط��ر الت�ش��غيلية لل�ش��ركة .وت�أت��ي خماط��ر االئتم��ان
الرئي�سية �أقل قدر يف حتديد ر�أ�س املال.

تقرير حوكمة ال�شركة
ل��دى ال�ش��ركة ع��دد م��ن ال�سيا�س��ات لتجن��ب املخاط��ر
و�إ�س�تراتيجيات التخفي��ف م��ن حدته��ا لإدارة التعر���ض
للمخاطر الرئي�سية.
• بي��ان الرغب��ة يف التعر���ض للمخاط��ر :حتتف��ظ
�أري��ج ببي��ان حم��دد ع��ن الرغب��ة يف املخاط��رة يو�ض��ح
ن�س��بة التعر���ض الق�ص��وى للخ�س��ائر ل��كل م��ن ف��روع
املخاط��ر الرئي�س��ية .ميث��ل بي��ان الرغب��ة يف املخاط��رة
وثيق��ة رئي�س��ية يف توجي��ه نه��ج ال�ش��ركة يف الأعم��ال
ويراج��ع ب�صف��ة دوري��ة وق��د مت الت�صدي��ق علي��ه م��ن
قبل جمل�س الإدارة.
• املخاط��ر الإكتتابي��ة :ت�ش��مل مزي��ج م��ن �إر�ش��ادات
الإكتت��اب الت��ي ه��ي قي��د النظ��م الرقابي��ة والإداري��ة
بال�ش��ركة ،و�آلي��ات الت�س��عري وتغطي��ات �إع��ادة الت�أم�ين يف
�أ�س��واق تت�س��م بت�صني��ف �إئتم��اين ع��ايل والت��ي ت�ض��ع
�سقف ًا للأخطار احلادة.
• خماط��ر الإحتياطي��ات :ت��دار ه��ذه الفئ��ة م��ن خ�لال
مراجع��ة داخلي��ة وخارجي��ة ل�ضم��ان كفاي��ة الإحتياط��ي
ب�ش��كل ح��ذر وكايف .ويت��م دع��م املراجع��ات الداخلي��ة
بالتقرير ال�سنوي املف�صل وتقرير الإكتواريني املحرتفني.
• خماط��ر الأ�س��واق :يت��م التحك��م يف التعر���ض له��ذه
الفئ��ة م��ن املخاط��ر ع��ن طري��ق باق��ة م��ن الإر�ش��ادات
الإ�س��تثمارية وال�سيا�س��ات الت��ي ت�ض��م احل��د الأق�ص��ى
ملخ�ص�ص��ات فئ��ات الأ�ص��ول ،حتلي��ل الإجتاه��ات و�أدوات
مراقب��ة الأداء ،مب��ا فيه��ا �أوام��ر التخل���ص لإيق��اف
اخل�سارة.
• املخاط��ر الت�ش��غيلية :متث��ل ه��ذه الفئ��ة م��ن
املخاط��ر باق��ة م��ن املخاط��ر ال�ش��خ�صية ،معتدل��ة
ن�س��بي ًا يف غالبيته��ا والت��ي ت�س��عى ال�ش��ركة جاه��دة يف
تقلي�صه��ا كل عل��ى ح��دة .خ�لال لع��ام ،مت الك�ش��ف
الع��ام ع��ن ف�ش��ل مزع��وم يف �ش��ركة �ضمان��ات اخللي��ج
ذ.م.م� ،.إح��دى ال�ش��ركات التابع��ة لل�ش��ركة .ق��ام جمل���س
الإدارة مبراجع��ة ال�ضواب��ط الداخلي��ة يف ال�ش��ركة التابع��ة
وقام ببدء �إجراءات لتعزيز �إطار املخاطر الداخلية.
• خماط��ر تعط��ل الأعم��ال التجاري��ة :تلق��ى ه��ذا
الأم��ر الإهتم��ام الكام��ل م��ن �ش��ركة �أري��ج ،و�س��يتم
تخفيفه��ا ب�س��رعة م��ن خ�لال ا�س��تخدام خدم��ة
احلو�س��بة ال�س��حابية م��ن مايكرو�س��وفت امل�س��ماه (Azure
 ،)Site Recoveryي�س��مح ه��ذا الربنام��ج ب�إ�ستن�س��اخ
جمي��ع �أجه��زة الإنت��اج االفرتا�ضي��ة يف م�س��احة حممي��ة
عل��ى (� 24 )Azureس��اعة� 7/أي��ام يف الأ�س��بوع عل��ى
خط��ي  100ميغاب��ت يف الثاني��ة .ميك��ن الو�ص��ول �إىل
جمي��ع �أنظم��ة الأعم��ال التجاري��ة ع��ن ُبع��د ع�بر
( )Citrixيف غ�ضون فرتة ق�صرية جد ًا من الزمن.
• املخاط��ر الإئتماني��ة :ت��دار ه��ذه الفئ��ة ع��ن طري��ق
الرقاب��ة ال�صارم��ة للط��رف املقاب��ل وتف�ض��ل �أري��ج
التعام��ل م��ع م�ؤ�س�س��ات �صلب��ة ،و�إجم��االً� ،ش��ركات ذات
ت�صني��ف ع��ايل .ويف ذات الوق��ت ،يت��م ر�ص��د التدف��ق
النق��دي م��ن خ�لال التحلي�لات الزمني��ة وتتب��ع
املدفوعات امل�ستحقة ب�شكل فعال.

• و�أخ�ير ًا خماط��ر ال�س��يولة :متث��ل ه��ذه الفئ��ة
اخل�س��ارة الفعلي��ة �أو املت�ص��ورة عل��ى املجموع��ة النا�ش��ئة
م��ن ع��دم الق��درة �إم��ا لدف��ع مطالب��ات �أو الإ�س��تثمارات
�أو الإلتزام��ات الت�ش��غيلية .ي��ويل الإ�س��تثمار يف �أري��ج،
و�سيا�س��ة �إدارة املطالب��ات و�إدارة خماط��ر ال�س��يولة
الإعتب��ار الواج��ب لإدارة خماط��ر ال�س��يولة ،وعل��ى �س��بيل
احليط��ة حتتف��ظ �أري��ج ب�أ�ص��ول �س��ائلة �أعل��ى بكث�ير
من منوذج متطلبات ال�سيولة ال�سنوية بها.
املدققني اخلارجيني
يع�ين امل�س��اهمون مدقق��ي احل�س��ابات اخلارجي�ين يف اجلمعي��ة
العام��ة .وق��د مت �إع��ادة تعي�ين ال�س��ادة �ش��ركة براي���س ووت��ر
هاو���س كووب��رز ال�ش��رق الأو�س��ط املح��دودة  -مملك��ة
البحري��ن كمدقق�ين خارجي�ين حل�س��ابات ال�س��نة املالي��ة
 2018بن��ا ًء عل��ى ق��رار اجلمعي��ة العمومي��ة ،عل��ى النح��و
املفو�ض �إىل جمل�س الأدارة.
ت�صنيفات الإئتمان
م��ن خ�لال �آخ��ر ت�صني��ف من�ش��ور ع��ن �أري��ج يف � 6س��بتمرب
 ،2018قام��ت وكال��ة الت�صني��ف �إي��ه� .أم .ب�س��ت بتخفي���ض
ت�صني��ف الق��وة الإئتماني��ة للمجموع��ة العربي��ة للت�أم�ين �إىل
( ++Bجي��د) م��ن ( -Aممت��از) ،والت�صني��ف الإئتم��اين
طوي��ل امل��دى م��ن � -aإىل  .+bbbكم��ا قام��ت مبراجع��ة
توقع��ات ت�صني��ف امل�ص�� ّدر االئتم��اين طوي��ل الأج��ل �إىل
�س��لبية م��ن م�س��تقرة ،بينم��ا ظل��ت توقع��ات ت�صني��ف الق��وة
املالي��ة ثابت��ة .يعك���س التخفي���ض ه��ذا وجه��ة النظ��ر
ل�ش��ركة �إي��ه� .أم .ب�س��ت بخ�صو���ص �إدارة خماط��ر ال�ش��ركة
لإحدى �شركاتها التابعة � -ضمانات اخلليج (ذ.م.م.).
املالءة املالية
يت��م حتدي ـ��د متطلب��ات امل�لاءة املاليـ ـ��ة م��ن م�صـ��رف
البحـ ـ��رين املرك��زي ،وه��و اجله��ة الرقابيـ ـ��ة لأري ـ��ج يف
البحري��ن .ويع��رف احل��د الأدن��ى م��ن امل�لاءة بالإ�شـ��ارة �إىل
�أق�س��اط ومطالب��ات حم��ددة .ويلخ���ص ع��ن موق��ف م�لاءة
ال�شركة كما يف  31دي�سمرب  2018كما يلي:
(ب�آالف الدوالرات الأمريكية)
2017
2018
202.119
153.238
ر�أ�س املال املتاح
36.315
36.177
هام�ش املالءة املطلوب
جمموع فائ�ض ر�أ�س املال املتاح
165.804
عما هو مطلوب من هام�ش املالءة 117.061
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تقرير حوكمة ال�شركة
هيكل جمموعة �أريج
املجموعة العربية للت�أمني (�ش.م.ب).
�إعادة الت�أمني

�شركات تابعة

عمليات البحرين

تكافل ري ليميتد

املكتب التمثيلي موري�شيو �س

�ضمانات اخلليج ذ.م.م.
البحرين (**)%100

الإمارات العربية املتحدة (*)%54

�أريج كابيتال ليميتد
اململكة املتحدة ()%100
�أريج لإدارة الت�أمني
مبركز دبي املايل العاملي ()%100
الإمارات العربية املتحدة**

* توقفت تكافل ري عن �إكتتاب الأعمال وهي حالي ًا حتت الت�سوية منذ دي�سمرب 2015
** خالل  ،2018مت و�ضع �أريج لإدارة الت�أمني (مركز دبي املايل العاملي) املحدودة حتت الت�صفية الإختيارية بينما متت التو�صية بو�ضع �ضمانات اخلليج ذ.م.م .حتت الت�صفية الإختيارية
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املجموعة العربية للت�أمني (�ش.م.ب).

تقرير حوكمة ال�شركة
الهيكل التنظيمي
جمل�س الإدارة
�أمني ال�سر
جلنة التدقيق واملخاطر
جلنة التعيينات واملكاف�آت
�إلتزام
املخاطر

الرئي�س التنفيذي
التدقيق الداخلي للمجموعة
ال�ش�ؤون القانونية والإلتزام
ال�شركات التابعة
املوارد الب�شرية والتطوير

املدير العام � -إعادة الت�أمني

جلنة الإدارة العامة*

نائب املدير العام -
ال�ش�ؤون املالية والإدارية
ال�ش�ؤون املالية للمجموعة

الإختياري

املدير العام امل�ساعد� -إعادة الت�أمني

الإ�ستثمارات و�إدارة الأ�صول

احلياة وال�صحي

الإتفاقيات

املطالبات واحل�سابات الفنية

�إعادة الت�أمني ال�صادر

متديد ال�ضمانات

الإكتوارية و�إدارة املخاطر

الإتفاقيات  -مكتب موري�شيو �س

�أنظمة املعلومات والإت�صال

املخاطر

اخلدمات العامة
*	�أع�ضاء جلنة الإدارة العامة هم :الرئي�س التنفيذي ،املدير العام � -إعادة الت�أمني ،نائب املدير العام  -ال�ش�ؤون املالية والإدارية
واملدير العام امل�ساعد � -إعادة الت�أمني
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