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حوكمــة  يف  العامليــة  املمار�ســات  اأف�ســل  باإتبــاع  اأريــج  تلتــزم 

املعايــري  بــني  روابــط  بوجــود  يقــني  علــى  وال�ســركة  ال�ســركة. 

ومــن  للم�ســاهمني.  قيمــة  اإ�سفــاء  وبــني  القويــة  الأخالقيــة 

الأعمــال  وجمتمــع  ال�ســركاء  مــع  للتوا�ســل  ال�ســعي  خــالل 

عــن  التامــة  بال�ســفافية  اللتــزام  اإىل  ال�ســركة  تهــدف  العــام، 

طريق تبني اأعلى معايري الإف�ساح. 

قواعد حوكمة ال�سركات مبملكة البحرين

ال�ســركات  حوكمــة  يف  البحريــن  مملكــة  قواعــد  ال�ســركة  تتبــع 

يف  العموميــة  اجلمعيــة  اأعمــال  جــدول  وي�ســم  “القواعــد”. 
بند منف�سل تقرير عن حوكمة ال�سركة.

اإطار العمل

اإطــار  علــى  اإدارتهــا،  جمل�ــس  خــالل  مــن  ال�ســركة،  حتتفــظ 

ت�ســمل  والتــي  عملياتهــا،  جمــالت  جميــع  يف  للحوكمــة  عمــل 

التوجيهيــة  واملبــادئ  الإجــراءات،  القوانــني،  الر�ســمية،  الوثائــق 

وتلتــزم  بالتقاريــر.  اخلا�ســة  الإدارة  ومتطلبــات  الر�ســمية 

منتظــم  ب�ســكل  احلوكمــة  ممار�ســات  مبراجعــة  اأريــج 

وتعدلها من وقت لآخر.

جمل�س الإدارة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ومل��دة   ٢٠١٧ مار�ــس  يف  احلــايل  املجل�ــس  انتخــاب  مت  وقــد 

العموميــة  اجلمعيــة  اجتمــاع  يف  تنتهــي  �ســنوات  ثــالث 

الأ�سا�ســية  املجل�ــس  اإجــراءات  وتعــزز   .٢٠٢٠ يف  ال�س��نوية 

التعريفــي  التدريــب  ي�ســمل  الــذي  لالأع�ســاء  املهنــي  التطويــر 

الذاتــي.  والتقييــم  امل�ســتمر  والتطويــر  اجلــدد،  لالأع�ســاء 

عــن  ونبــذة  احلاليــني  الإدارة  جمل�ــس  اأع�ســاء  اأ�ســماء 

�سريتهم الذاتية مف�سل يف ال�سفحة رقم ٢٢.

مــن  وثالثــة  تنفيذيــني،  غــري  الإدارة  جمل�ــس  اأع�ســاء  جميــع 

ويقــوم  هــذا  تنفيذيــني،  غــري  م�ســتقلني  ال�ســتة  الأع�ســاء 

الأع�ســاء  اأداء  مــع  اأدائــه  وتقييــم  مبراجعــة  دوريــًا  املجل�ــس 

منفردين، كما تتطلبه القواعد.

جلان املجل�س

اإدارة  جمل�ــس  يف  الرئي�ســية  امل�ســائل  مناق�ســة  يتــم  حــني  يف 

املجل�ــس  مل�ســاعدة  منف�سلــة  جلــان  ت�ســكيل  مت  فقــد  ال�ســركة، 

التدقيــق  جلنــة  فتقــوم  فعالــة،  بطريقــة  مهامــه  اإدارة  يف 

الرقابــة  ونظــام  املاليــة  التقاريــر  علــى  بالإ�ســراف  واملخاطــر 

اإىل  املطبقــة،  والأنظمــة  القوانــني  بكافــة  واللتــزام  الداخلــي 

واملكافــاآت  التعيينــات  جلنــة  اأمــا  املخاطــر.  اإدارة  جانــب 

جمل�ــس  لأع�ســاء  واملكافــاآت  التعيينــات  مراجعــة  فتتــوىل 

جلــان  كل  وجتتمــع  بال�ســركة.  العامــة  الإدارة  واأع�ســاء  الإدارة 

�ســنويًا  جتتمــع  كمــا  اأهدافهــا  لتحقيــق  دوري  ب�ســكل  املجل�ــس 

لتقييم اأدائها الذاتي.

اجتماعات املجل�س

يتوجــب  املحليــة،  والقواعــد  لل�ســركة  الأ�سا�ســي  للنظــام  وفقــًا 

ال�س��نة.  يف  م��رات   ٤ الأقــل  علــى  النعقــاد  املجل�ــس  علــى 

فقــد   ،٢٠١٨ يف  اجتماعــات  �ســتة  ح�ســور  اإىل  وبالإ�سافــة 

للربعــني  املرحليــة  للنتائــج  بالتمريــر  قــراران  املجل�ــس  اعتمــد 

الأول والثاين.

 ،٢٠١٨ يف  املنعقــدة  الجتماعــات  عــدد  التــايل  اجلــدول  ويو�ســح 

مبا فيها جلان املجل�س واحل�سور ال�سخ�سي لالأع�ساء:

جلنة التعيينات واملكافاآتجلنة التدقيق واملخاطراجتماعات املجل�سالأع�ساء

)6()٥()٧(

٥-6�سعيد حممد البحار*

--٥حممد �سيف الهاملي

٥-6حممد �سيف ال�سويدي

6٧٥اأحمد �سعيد املهري*

٥٥٤الدكتور بدر عبداهلل اجلابري*

٥6٤وائل اإبراهيم اأبوخزام

•  * متثل ع�سو م�ستقل غري تنفيذي

•  - متثل غري ع�سو
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الإدارة

الإدارة  جمل�ــس  رئي�ــس  بــني  للم�ســئوليات  ف�ســل  هنــاك 

امل�ســئول  هــو  الإدارة  جمل�ــس  فرئي�ــس  التنفيــذي.  والرئي�ــس 

كافــة  علــى  كفاءتــه  مــن  والتاأكــد  املجل�ــس  رئا�ســة  عــن 

الأعمــال،  جــدول  حت�ســري  يف  بــدوره  والقيــام  الأ�سعــدة 

بال�ســركة  اخلا�ســة  الأمــور  العتبــار  بعــني  الأخــذ  مــع 

و�ســئون الأع�ساء.

لأمــور  اليوميــة  بــالإدارة  التنفيــذي  الرئي�ــس  يقــوم 

الرئي�ــس  يراأ�ســه  الــذي  العامــة  الإدارة  فريــق  اإن  ال�ســركة. 

املجل�ــس  ا�ســراتيجيات  تطبيــق  عــن  م�ســئول  التنفيــذي 

يف  الفريــق  وي�ســم  لل�ســركة.  اليوميــة  العمليــات  ومراقبــة 

املديــر  ونائــب  التاأمــني  اإعــادة  يف  العــام  املديــر  ع�سويتــه 

امل�ســاعد  العــام  واملديــر  والإداريــة  املاليــة  لل�ســئون  العــام 

يف اإعــادة التاأمني.

الرئي�ــس  عقــد  اإنهــاء   ٢٠١٨ عــام  خــالل  الإدارة  جمل�ــس  قــرر 

املاليــة  لل�ســئون  العــام  املديــر  نائــب  بتعيــني  وقــام  التنفيــذي 

يتــم  اأن  اإىل  التنفيــذي  الرئي�ــس  باأعمــال  كقائــم  والإداريــة 

تعيني رئي�س تنفيذي جديد.

الذاتيــة  و�ســريهم  العامــة  الإدارة  فريــق  اأع�ســاء  اأ�ســماء 

مذكورة يف ال�سفحة رقم ٢٣.

تعوي�سات اأع�ساء جمل�س الإدارة والإدارة العامة 

ملتطلبــات  وفقــًا  الإدارة  جمل�ــس  اأع�ســاء  تعوي�ســات  تتحــدد 

البحريــن  مملكــة  يف  بــه  املعمــول  التجاريــة  ال�ســركات  قانــون 

والتــي  لل�ســركة  الأ�سا�ســي  النظــام  يف  عليــه  واملن�سو�ــس 

املكافــاآت  الأع�ســاء  تعوي�ســات  وت�ســمل  امل�ســاهمون.  يعتمدهــا 

الإدارة  تعوي�ســات  اأمــا  املدفوعــة.  وامل�ساريــف  والبــدلت 

تو�سيــة  علــى  بنــاًء  الإدارة  جمل�ــس  بتحديدهــا  فيقــوم  العامــة 

الرواتــب،  ت�ســمل  حيــث  واملكافــاآت  التعيينــات  جلنــة  مــن 

اخلدمــة،  نهايــة  مزايــا  املدفوعــة،  امل�ساريــف  البــدلت، 

الرجــاء  املعلومــات،  مــن  )ملزيــد  بــالأداء  املتعلقــة  واحلوافــز 

فــاإن  القانــون،  بح�ســب   .)٧٥ رقــم  لل�سفحــة  الرجــوع 

التفا�سيل متوفرة يف مقر ال�سركة عند طلب امل�ساهمني.

الهيكل التنظيمي

يف  )مو�ســح  مف�ســاًل  تنظيميــًا  هيــكاًل  ال�ســركة  حــددت 

وتطورهــا  ال�ســركة  اأهــداف  خلدمــة   )٢١ رقــم  ال�سفحــة 

ال�سراتيجي والرقابة الداخلية بها.

اللجان الإدارية

ومراقبــة  التوجيــه  يف  التنفيــذي  الرئي�ــس  م�ســاعدة  اأجــل  مــن 

اإداريــة  جلــان  ت�ســكلت  بال�ســركة،  الت�ســغيلية  الأق�ســام 

داخلية متعددة، بالإ�سافة اإىل جلنة اإدارة املجموعة. 

التاأمــني  واإعــادة  التاأمــني  اإعــادة  اإدارة  جلــان  ت�ســمل  هــذه  اإن 

وبنــاًء  ال�ســركة  داخــل  مــن  الأع�ســاء  �ســم  يتــم  ال�ســادر. 

على جمالت خرباتهم ذات ال�سلة.

التعاقب الوظيفي

واأهميــة  الب�ســرية  مواردهـــا  بقيمــــــة  ال�سركــــــة  تعــرف 

اإطــار  ال�ســركة  وتديــر  واملنظــم.  املوؤهــل  التعاقــب  �سمــان 

بال�سركــــــة  الرئي�سيــــــة  املنا�ســب  ي�سمــــــل  للتعاقــــــب  عمــل 

دوري  حتليــل  اأ�سا�ــس  علــى  املواهــــــب  لتنميــة  وبرنامــج 

التعيينــــــات  جلنــــــة  وتتكفــل  التدريــــــب،  لحتياجــــــات 

واملكافــاآت مبراجعة واإعتماد خطة التعاقب بال�سركة.

�سيا�سية توظيف الأقرباء

البحــــــرين  م�ســــــرف  اأحكــــــام  كتــــــاب  يف  ورد  مبــا  عمــــــاًل 

باأقــارب  خا�ســة  �سيا�ســــــة  ال�سركــــــة  و�سعــت  فقــد  املركــزي، 

م�ســرف  موافقــة  علــى  تعيينهــم  يتوقــف  الذيــن  الأ�ســخا�س 

البحرين املركزي.

املالي��ة  ب��الأوراق  الرئي�س��يني  الأ�س��خا�س  ت��داولت 

للمجموعة العربية للتاأمني

الأ�ســخا�س  بتــداولت  خا�ســة  �سيا�ســة  اأريــج  اأن�ســئت 

للتاأمــني،  العربيــة  للمجموعــة  املاليــة  بــالأوراق  الرئي�ســيني 

وكتــاب  البحريــن  بور�ســة  اإر�ســادات  مــع  يتوافــق  مبــا 

عــن  ال�ســادر  املاليــة(  )الأ�ســواق   6 رقــم  املجلــد  الأحــكام 

التزمــت  العــام  وخــالل  املركــزي.  البحريــن  م�ســرف 

الرقابيــة  وباملتطلبــات  ال�سلــة  ذات  التقاريــر  بكافــة  ال�ســركة 

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

اأع�ســاء  ميتلكهــا  التــي  اأريــج  اأ�ســهم  تفا�سيــل  يلــي  وفيمــا 

العامــة،  الإدارة  واأع�ســاء  ممثليهــم  فيهــا  مبــا  الإدارة  جمل�ــس 

الأ�ســخا�س  مــن  غريهــم  اأو  والأطفــال  زوجاتهــم،  فيهــا  مبــا 

اخلا�سعني لإ�سرافهم:

الإدارة العامةاأع�ساء املجل�س

 عدد الأ�سهم اململوكة

-١٠٠.٧٨١.٥٣٩كما هو يف ١-١-٢٠١٨

 ي�ساف: عدد الأ�سهم

--املكت�سبة خالل العام

 ناق�س: عدد الأ�سهم

--املحولة خالل العام

عدد الأ�سهم اململوكة

-١٠٠.٧٨١.٥٣٩كما هو يف ٣١-١٢-٢٠١٨

عالقات امل�ساهمني

فعالــة  عالقــات  علــى  للحفــاظ  ق�ســوى  اأهميــة  اأريــج  تــويل 

وعادلــة  مفتوحــة  اإت�ســال  قنــوات  خــالل  مــن  امل�ســاهمني  مــع 

ل�ســئون  متخ�س�ســة  وحــدة  بال�ســركة  توجــد  و�ســفافة. 

يف  ال�سلــة  ذات  املعلومــات  ن�ســر  عــن  م�ســئولة  امل�ســاهمني 

موقــع  يوفــر  كمــا  امل�سلحــة.  لأ�سحــاب  املنا�ســب  الوقــت 

حوكمــة  عــن  املف�سلــة  املعلومــات   )www.arig.net( اأريــج 

اأي�ســًا  ذلــك  وي�ســمل  املاليــة،  والبيانــات  والأعمــال  ال�ســركة 

البوابة الإلكرونية الآمنة للم�ساهمني.

تقرير حوكمة ال�سركة



املجموعة العربية للت�أمني )�ش.م.ب.(١٨

تقرير حوكمة ال�سركة

ال�ســنوية  العاديــة  العموميــة  اجلمعيــة  اجتمــاع  عقــد  يتــم 

املاليــة  ال�ســنة  اإنتهــاء  مــن  يــوم   ٩٠ غ�ســون  يف  للم�ســاهمني 

للجمعيــة  الدعــوة  تن�ســر  الرقابيــة.  املتطلبــات  ح�ســب 

وقــت  يف  املاليــة  والأ�ســواق  واملراقبــني  للم�ســاهمني  العموميــة 

واحل�ســابات  ال�ســنوي  التقريــر  مــن  ن�ســخ  توفــري  ويتــم  مبكــر. 

حتــى  الأقــل  علــى  باأ�ســبوع  الجتمــاع  تاريــخ  قبــل  املاليــة 

ال�ســركة  اأداء  ملناق�ســة  للتح�ســري  الفر�ســة  للم�ســاهمني  يت�ســنى 

مع اأع�ساء جمل�س الإدارة.

م�سئولية ال�سركة الإجتماعية

تديــر  املجتمــع.  يف  فعــاًل  ع�ســوًا  تكــون  لأن  اأريــج  ت�ســعى 

خاللــه  مــن  توجــه  الجتماعيــة  للم�ســئولية  برنامــج  ال�ســركة 

احليــاة  نوعيــة  وحت�ســني  قيمــة  ذات  م�ســاريع  نحــو  جهودهــا 

للمحتاجني يف مملكة البحرين.

راأ�س املال والأ�سهم

مليــون   ٥٠٠ مــن  لأريــج  بــه  امل�ســرح  املــال  راأ�ــس  يتاألــف 

كل  عــن  اأمريكــي  دولر   ١ تبلــغ  اإ�ســمية  بقيمــة  عــادي  �ســهم 

 ٢٢٠ واملدفــوع  وامل�ســجل  ال�ســادر  املــال  راأ�ــس  ويبلــغ  �ســهم. 

 ٤.٤٧٨ مــن  اأكــر  الأ�ســهم  وميتلــك  اأمريكــي.  دولر  مليــون 

اخلليجــي.  التعــاون  جمل�ــس  دول  مــن  غالبيتهــم  م�ســاهم 

خــالل  مــن  جن�ســية  اأي  مــن  اأريــج  اأ�ســهم  تــداول  ويتــم 

وهمــا:  اأريــج  اأ�ســهم  فيهــا  تــدرج  التــي  املاليــة  الأ�ســواق 

مــن  للمزيــد  املــايل،  دبــي  و�ســوق  البحريــن  بور�ســة 

لل�سفحــة  الرجــوع  الرجــاء  امل�ســاهمني،  حــول  املعلومــات 

رقم ٥٩ من هذا التقرير ال�سنوي.

الإلتزام

املجل�ــس،  مــن  معتمــد  لالإلتــزام،  �ســامل  اإطــار  اأريــج  اأن�ســئت 

ال�ســركة.  لعمليــات  املطبقــة  والأنظمــة  القواعــد  كل  ي�ســمل 

�سابــط  يراأ�ســها  بال�ســركة  منف�سلــة  اإلتــزام  وحــدة  توجــد 

التابعــة  واملخاطــر  التدقيــق  جلنــة  اإىل  تقاريــره  يرفــع  اإلتــزام 

بكافــة  اأريــج  اإلتــزام  الوحــدة  هــذه  ت�سمــن  الإدارة.  ملجل�ــس 

م�ســرف  قبــل  مــن  عليهــا  املن�سو�ــس  الرقابيــة  املتطلبــات 

مبملكــة  والتجــارة  ال�سناعــة  ووزارة  املركــزي  البحريــن 

ال�ســركة  اأن  مــن  للتاأكــد  الوحــدة  هــذه  ت�ســعى  كمــا  البحريــن، 

املاليــة  لالأ�ســواق  التابعــة  والأنظمــة  القواعــد  بكافــة  ملتزمــة 

اأي  ال�ســركة  ت�ســجل  ومل  اأريــج،  اأ�ســهم  فيهــا  تــدرج  التــي 

خمالفات مالية يف �سنة ٢٠١٨.

الرقابة الداخلية

اأنظمــة  كافــة  عــن  النهائيــة  امل�ســئولية  املجل�ــس  يتــوىل 

مــن  �ســبكة  وتوجــد  ال�ســركة.  داخــل  الداخليــة  الرقابــة 

التفوي�ــس  وم�ســتويات  والإجــراءات  والإر�ســادات  ال�سيا�ســات 

ذلــك  يف  مبــا  ال�ســركة،  عمليــات  نواحــي  لــكل  الأداء  ور�ســد 

�سروريــًا.  ذلــك  كان  اأينمــا  وامل�ســتجدات،  الدوريــة  املراجعــة 

يف  الهامــة  ال�ســلطات  حــدود  كافــة  ويعتمــد  املجل�ــس  يراجــع 

يف  اأمــا  الأخــرى.  الت�ســغيلية  والأمــور  واملطالبــات  الإكتتــاب 

التنفيــذي  الرئي�ــس  يقــوم  اليوميــة،  العمليــات  جمــال 

احلفــاظ  ي�سمــن  كمــا  التحكــم.  اآليــات  جميــع  بتطبيــق 

ال�ســركة  �ســلوك  خــالل  مــن  اإيجابيــة  رقابيــة  بيئــة  علــى 

والتوجيــه  القيــادة  ويقــدم  ال�ســخ�سية.  والنزاهــة  الأخالقــي 

الأعمــال.  يف  التحكــم  طــرق  ويراجــع  العامــة  الإدارة  اإىل 

بــدون  املعنيــة  الأطــراف  مــع  املعامــالت  جميــع  وتتــم 

اإكراه اأو قيود.

 - املجل�ــس  عــن  نيابــة   - واملخاطــر  التدقيــق  جلنــة  وتقــوم 

الداخليــة  الرقابــة  اإطــار  تطبيــق  يف  دوريــة  مبراجعــة 

مــن  �ســادرة  تقاريــر  �ســكل  يف  الرقابــة  تلــك  وتقييــم  بال�ســركة 

اخلارجيــني.  احل�ســابات  ومدققــي  باأريــج  الداخلــي  املدقــق 

بيئــة  وفعاليــة  باملوقــف  الإدارة  جمل�ــس  اللجنــة  تخطــر  ثــم 

الالزمــة  لالإجــراءات  الإدارة  واإتخــاذ  بال�ســركة  الرقابــة 

لتعزيز اأي اأوجه �سعف مت حتديدها يف الرقابة.

اإدارة خماطر املوؤ�س�سة

يهــدف  املوؤ�س�ســة  خماطــر  اإدارة  يف  مقابــل  نظــام  اأريــج  تطبــق 

لهــا  تتعر�ــس  اأن  ميكــن  التــي  للمخاطــر  الدقيقــة  املراقبــة  اإىل 

عــن  ف�ســاًل  املــال،  راأ�ــس  علــى  املحتملــة  واآثارهــا  ال�ســركة 

كافــة  علــى  منتظمــة  مراجعــة  وتتــم  والت�ســغيلي.  املــايل  الأداء 

واملتو�ســطة  العليــا  والإدارة  املخاطــر  اإدارة  قبــل  مــن  امل�ســتويات 

اإدخــال  مــع  التعر�ــس  واإجتاهــات  التطــور  لتقييــم  باأريــج 

التدابــري للتخفيــف مــن حدة الآثار ال�ســلبية املحتملة.

حتــت  املوؤ�س�ســة  خماطــر  اإدارة  باإطــار  ال�ســركة  وحتتفــظ 

تقاريــره  يرفــع  بــدوره  الــذي  املخاطــر  اإدارة  رئي�ــس  م�ســئولية 

ت�ســجيل  ويتــم  الإدارة.  جمل�ــس  يف  واملخاطــر  التدقيــق  جلنــة  اإىل 

واإدارة  مراجعــة  وتتــم  املخاطــر  �ســجل  يف  الراهــن  الو�ســع 

علــى  احلفــاظ  بهــدف  وذلــك  بفعاليــة  ال�ســجل  هــذا 

الفعــال  الأداء  م�ســتويات  يف  املــال  راأ�ــس  خماطــر  اإ�ســتخدام 

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

دوليــة  رائــدة  اإكتواريــة  ب�ســركات  الإ�ســتعانة  اإىل  اأريــج  تلجــاأ 

اإدارة  يف  ت�ســاعدها  التــي  امل�ســتقلة  املهنيــة  الإ�ست�ســارة  لتقــدمي 

ويحــدد  بهــا،  اخلا�ــس  الداخلــي  املــال  راأ�ــس  كفايــة  منــوذج 

حــالت  جميــع  لدعــم  املطلــوب  املــال  راأ�ــس  مبلــغ  ذلــك 

مــن  كجــزء  ت�سنيفهــا  يتــم  والتــي  للمخاطــر  التعر�ــس 

العمليات التجارية لل�سركة.

الإكتتابيــة،  املخاطــر  لأريــج  الرئي�ســية  املخاطــر  فئــات  ت�ســمل 

املخاطــر  الأ�ســواق،  خماطــر  الإحتياطيــات،  خماطــر 

ومتثــل  ال�ســيولة.  وخماطــر  الإئتمــان،  خماطــر  الت�ســغيلية، 

طبيعيــة  لكــوارث  تعر�سهــا  مــع  املمتلــكات  تاأمــني  اإعــادة 

حمفظــة  يف  التاأمــني  فــروع  اأكــرب  مــن  طبيعيــة  غــري  اأم  كانــت 

خماطــر  اأن  باملفاجــاأة  لي�ســت  فاإنهــا  وبالتــايل  اأريــج، 

التعر�ــس  اإجمــايل  مــن  الكــم  علــى  تغلــب  الإكتتــاب 

والتــي  الإحتياطيــات  خماطــر  وتليهــا  بال�ســركة.  للمخاطــر 

الطويلــة  الت�ســغيلية  ال�ســركة  عمليــات  لتاريــخ  اإنعكا�ــس  هــي 

اأمــا  املتوقــف.  التاأمــني  فــروع  يف  ال�ســابق  الإكتتــاب  واأن�ســطة 

الأ�ســواق  مــن  التغــريات  يف  املخاطــر  اأي  الأ�ســواق،  خماطــر 

جمموعــة  وتليهــا  الثالثــة  املرتبــة  يف  هــذه  فتاأتــي  املاليــة، 

الئتمــان  خماطــر  وتاأتــي  لل�ســركة.  الت�ســغيلية  املخاطــر 

الرئي�سية اأقل قدر يف حتديد راأ�س املال.



١٩التقــريـر ال�سنـوي ٢٠١٨

تقرير حوكمة ال�سركة

املخاطــر  لتجنــب  ال�سيا�ســات  مــن  عــدد  ال�ســركة  لــدى 

التعر�ــس  لإدارة  حدتهــا  مــن  التخفيــف  واإ�ســراتيجيات 

للمخاطر الرئي�سية.

حتتفــظ  للمخاط��ر:  التعر���س  يف  الرغب��ة  بي��ان   •
يو�ســح  املخاطــرة  يف  الرغبــة  عــن  حمــدد  ببيــان  اأريــج 

فــروع  مــن  لــكل  للخ�ســائر  الق�ســوى  التعر�ــس  ن�ســبة 

املخاطــرة  يف  الرغبــة  بيــان  ميثــل  الرئي�ســية.  املخاطــر 

الأعمــال  يف  ال�ســركة  نهــج  توجيــه  يف  رئي�ســية  وثيقــة 

مــن  عليــه  الت�سديــق  مت  وقــد  دوريــة  ب�سفــة  ويراجــع 

قبل جمل�س الإدارة.

اإر�ســادات  مــن  مزيــج  ت�ســمل  الإكتتابي��ة:  املخاط��ر   •
والإداريــة  الرقابيــة  النظــم  قيــد  هــي  التــي  الإكتتــاب 

يف  التاأمــني  اإعــادة  وتغطيــات  الت�ســعري  واآليــات  بال�ســركة، 

ت�ســع  والتــي  عــايل  اإئتمــاين  بت�سنيــف  تت�ســم  اأ�ســواق 

�سقفًا لالأخطار احلادة.

خــالل  مــن  الفئــة  هــذه  تــدار  الإحتياطي��ات:  خماط��ر   •
الإحتياطــي  كفايــة  ل�سمــان  وخارجيــة  داخليــة  مراجعــة 

الداخليــة  املراجعــات  دعــم  ويتــم  وكايف.  حــذر  ب�ســكل 

بالتقرير ال�سنوي املف�سل وتقرير الإكتواريني املحرفني.

لهــذه  التعر�ــس  يف  التحكــم  يتــم  الأ�س��واق:  خماط��ر   •
الإر�ســادات  مــن  باقــة  طريــق  عــن  املخاطــر  مــن  الفئــة 

الأق�ســى  احلــد  ت�ســم  التــي  وال�سيا�ســات  الإ�ســتثمارية 

واأدوات  الإجتاهــات  حتليــل  الأ�ســول،  فئــات  ملخ�س�ســات 

لإيقــاف  التخل�ــس  اأوامــر  فيهــا  مبــا  الأداء،  مراقبــة 

اخل�سارة.

مــن  الفئــة  هــذه  متثــل  الت�س��غيلية:  املخاط��ر   •
معتدلــة  ال�ســخ�سية،  املخاطــر  مــن  باقــة  املخاطــر 

يف  جاهــدة  ال�ســركة  ت�ســعى  والتــي  غالبيتهــا  يف  ن�ســبيًا 

الك�ســف  مت  لعــام،  خــالل  حــدة.  علــى  كل  تقلي�سهــا 

اخلليــج  �سمانــات  �ســركة  يف  مزعــوم  ف�ســل  عــن  العــام 

جمل�ــس  قــام  لل�ســركة.  التابعــة  ال�ســركات  اإحــدى  ذ.م.م.، 

التابعــة  ال�ســركة  يف  الداخليــة  ال�سوابــط  مبراجعــة  الإدارة 

وقام ببدء اإجراءات لتعزيز اإطار املخاطر الداخلية.

هــذا  تلقــى  التجاري��ة:  الأعم��ال  تعط��ل  خماط��ر   •
و�ســيتم  اأريــج،  �ســركة  مــن  الكامــل  الإهتمــام  الأمــر 

خدمــة  ا�ســتخدام  خــالل  مــن  ب�ســرعة  تخفيفهــا 

 Azure( امل�ســماه  مايكرو�ســوفت  مــن  ال�ســحابية  احلو�ســبة 

باإ�ستن�ســاخ  الربنامــج  هــذا  ي�ســمح   ،)Site Recovery
حمميــة  م�ســاحة  يف  الفرا�سيــة  الإنتــاج  اأجهــزة  جميــع 

علــى  الأ�ســبوع  يف  اأيــام  �ســاعة/٧   ٢٤  )Azure( علــى 

اإىل  الو�ســول  ميكــن  الثانيــة.  يف  ميغابــت   ١٠٠ خطــي 

عــرب  ُبعــد  عــن  التجاريــة  الأعمــال  اأنظمــة  جميــع 

)Citrix( يف غ�سون فرة ق�سرية جدًا من الزمن. 

طريــق  عــن  الفئــة  هــذه  تــدار  الإئتماني��ة:  املخاط��ر   •
اأريــج  وتف�ســل  املقابــل  للطــرف  ال�سارمــة  الرقابــة 

ذات  �ســركات  واإجمــاًل،  �سلبــة،  موؤ�س�ســات  مــع  التعامــل 

التدفــق  ر�ســد  يتــم  الوقــت،  ذات  ويف  عــايل.  ت�سنيــف 

وتتبــع  الزمنيــة  التحليــالت  خــالل  مــن  النقــدي 

املدفوعات امل�ستحقة ب�سكل فعال.

الفئــة  هــذه  متثــل  ال�س��يولة:  خماط��ر  واأخ��رًا   •
النا�ســئة  املجموعــة  علــى  املت�ســورة  اأو  الفعليــة  اخل�ســارة 

الإ�ســتثمارات  اأو  مطالبــات  لدفــع  اإمــا  القــدرة  عــدم  مــن 

اأريــج،  يف  الإ�ســتثمار  يــويل  الت�ســغيلية.  الإلتزامــات  اأو 

ال�ســيولة  خماطــر  واإدارة  املطالبــات  اإدارة  و�سيا�ســة 

�ســبيل  وعلــى  ال�ســيولة،  خماطــر  لإدارة  الواجــب  الإعتبــار 

بكثــري  اأعلــى  �ســائلة  باأ�ســول  اأريــج  حتتفــظ  احليطــة 

من منوذج متطلبات ال�سيولة ال�سنوية بها.

املدققني اخلارجيني

اجلمعيــة  يف  اخلارجيــني  احل�ســابات  مدققــي  امل�ســاهمون  يعــني 

ووتــر  براي�ــس  �ســركة  ال�ســادة  تعيــني  اإعــادة  مت  وقــد  العامــة. 

مملكــة   - املحــدودة  الأو�ســط  ال�ســرق  كووبــرز  هاو�ــس 

املاليــة  ال�ســنة  حل�ســابات  خارجيــني  كمدققــني  البحريــن 

النحــو  علــى  العموميــة،  اجلمعيــة  قــرار  علــى  بنــاًء   ٢٠١٨

املفو�س اإىل جمل�س الأدارة.

ت�سنيفات الإئتمان

�ســبتمرب   6 يف  اأريــج  عــن  من�ســور  ت�سنيــف  اآخــر  خــالل  مــن 

بتخفي�ــس  ب�ســت  اأم.  اإيــه.  الت�سنيــف  وكالــة  قامــت   ،٢٠١٨

اإىل  للتاأمــني  العربيــة  للمجموعــة  الإئتمانيــة  القــوة  ت�سنيــف 

الإئتمــاين  والت�سنيــف  )ممتــاز(،   -A مــن  )جيــد(   ++B
مبراجعــة  قامــت  كمــا   .+bbb اإىل   -a مــن  املــدى  طويــل 

اإىل  الأجــل  طويــل  الئتمــاين  امل�ســّدر  ت�سنيــف  توقعــات 

القــوة  ت�سنيــف  توقعــات  ظلــت  بينمــا  م�ســتقرة،  مــن  �ســلبية 

النظــر  وجهــة  هــذا  التخفي�ــس  يعك�ــس  ثابتــة.  املاليــة 

ال�ســركة  خماطــر  اإدارة  بخ�سو�ــس  ب�ســت  اأم.  اإيــه.  ل�ســركة 

لإحدى �سركاتها التابعة - �سمانات اخلليج )ذ.م.م.(.

املالءة املالية 

م�ســـرف  مــن  املاليـــــة  املــالءة  متطلبــات  حتديــــد  يتــم 

يف  لأريــــج  الرقابيـــــة  اجلهــة  وهــو  املركــزي،  البحـــــرين 

اإىل  بالإ�ســـارة  املــالءة  مــن  الأدنــى  احلــد  ويعــرف  البحريــن. 

مــالءة  موقــف  عــن  ويلخ�ــس  حمــددة.  ومطالبــات  اأق�ســاط 

ال�سركة كما يف ٣١ دي�سمرب ٢٠١٨ كما يلي:

)باآلف الدولرات الأمريكية(

2018٢٠١٧

١٥٣.٢٣٨٢٠٢.١١٩راأ�س املال املتاح

٣6.١٧٧٣6.٣١٥هام�س املالءة املطلوب

جمموع فائ�س راأ�س املال املتاح

عما هو مطلوب من هام�س املالءة
١١٧.٠6١١6٥.٨٠٤



املجموعة العربية للت�أمني )�ش.م.ب.(٢٠

تقرير حوكمة ال�سركة

توقفت تكافل ري عن اإكتتاب الأعمال وهي حاليًا حتت الت�سوية منذ دي�سمرب ٢٠١٥  *
خالل ٢٠١٨، مت و�سع اأريج لإدارة التاأمني )مركز دبي املايل العاملي( املحدودة حتت الت�سفية الإختيارية بينما متت التو�سية بو�سع �سمانات اخلليج ذ.م.م. حتت الت�سفية الإختيارية  **

عمليات البحرين

املكتب التمثيلي موري�سيو �س

�سركات تابعةاإعادة التاأمني

تكافل ري ليميتد

الإمارات العربية املتحدة  )٥٤٪(*

�سمانات اخلليج ذ.م.م.

البحرين )١٠٠٪(**

اأريج كابيتال ليميتد

اململكة املتحدة )١٠٠٪(

اأريج لإدارة التاأمني

مبركز دبي املايل العاملي )١٠٠٪(

الإمارات العربية املتحدة**

املجموعة العربية للتاأمني )�س.م.ب.(

هيكل جمموعة اأريج



٢١التقــريـر ال�سنـوي ٢٠١٨

تقرير حوكمة ال�سركة

اأع�ساء جلنة الإدارة العامة هم: الرئي�س التنفيذي، املدير العام - اإعادة التاأمني، نائب املدير العام - ال�سوؤون املالية والإدارية  * 
 واملدير العام امل�ساعد - اإعادة التاأمني

ال�سوؤون القانونية والإلتزام

الإ�ستثمارات واإدارة الأ�سول

ال�سوؤون املالية للمجموعة

املطالبات واحل�سابات الفنية

اأنظمة املعلومات والإت�سال

الإكتوارية واإدارة املخاطر

اخلدمات العامة

جلنة التعيينات واملكافاآت

اأمني ال�سر

جلنة التدقيق واملخاطر

ال�سركات التابعة

التدقيق الداخلي للمجموعة

جلنة الإدارة العامة*

جمل�س الإدارة

الرئي�س التنفيذي

املدير العام امل�ساعد- اإعادة التاأمني الإختياري

الإتفاقيات

متديد ال�سمانات

الإتفاقيات - مكتب موري�سيو �س

احلياة وال�سحي

اإعادة التاأمني ال�سادر

نائب املدير العام - 

ال�سوؤون املالية والإدارية
املدير العام - اإعادة التاأمني

املوارد الب�سرية والتطوير

الهيكل التنظيمي
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