مذكرة إيضاحية حول بند جدول أعمال الجمعية العمومية غير العادية رقم 2
المزمع عقدها بتاريخ 2020/8/13
تقرير التفتيش الصادر من مصرف البحرين المركزي

هذه المذكرة اإليضاحية مهمة ويجب أن تقرأ مع الدعوة الجتماع الجمعية العامة غير العادية المزمع عقده بتاريخ
.2020/8/13

مقدمة
قام مصرف البحرين المركزي (المصرف) بتفتيش ميداني خالل الفترة الممتدة من  8أبريل حتى  16يونيو  2019أصدر بعدها
تقريره بتاريخ  14يوليو  .2019هذه المذكرة اإليضاحية تبين بشكل مختصر أبرز النقاط المهمة الّتي تضمنها تقرير المصرف
ورد المجموعة عليها لمعلومية المساهمين:

أ .التوقف عن اكتتاب أعمال إعادة التأمين دون الحصول على موافقة المصرف والجمعية العامة غير العادية
من ضمن ما توصل له المصرف خالل فترة التفتيش كان أن المجموعة قامت بعدد من الخطوات الحاسمة أدت بدورها
لتطبيق قرار التوقف عن اكتتاب أعمال إعادة التأمين فعلياً مطلع العام  2019دون أخذ الموافقة المسبقة من المصرف
ومن المساهمين في جمعية عامة غير عادية مخالفة بذلك للمادة  50من قانون مصرف البحرين المركزي والمادة
 210من قانون الشركات التجارية باإلضافة إلى بعض أحكام دليل التأمين اإلرشادي (المجلد الثالث) .ومن ضمن
هذه الخطوات ما يلي:
.1
.2
.3
.4
.5

قرار مجلس اإلدارة بوقف االكتتاب بأعمال لويدز بتاريخ  21يناير ( 2019م ّما يم ّثل  %47.8من إجمالي
األقساط المكتتبة)،
قرار مجلس اإلدارة باالنسحاب من تصنيف  AM Bestلشركات التأمين بتاريخ  13فبراير  2019دون الترتيب
للحصول على تصنيف آخر من أحد الوكاالت كبديل لذلك،
ا ّتخاذ القرار والبدء فعلياً بإغالق جميع المكاتب الخارجية واألفرع والشركات التابعة،
السماح بخلو مناصب إدارية حساسة نتيجة إلنهاء عقود العمل أو االستقاالت دون الحصول على بدائل مناسبة
لشغر هذه المناصب،
تقديم اقتراح للمساهمين بإلغاء إدراج أسهم المجموعة من سوق دبي لألوراق المالية في الجمعية العامة المنعقدة
بتاريخ  28مارس .2019

رد المجموعة :تود المجموعة أن تبيّن بأنه تم اتّخاذ القرارات السابقة من أجل تحسين فاعلية العمل والحفاظ على
حقوق المساهمين دون وجود نية لتصفية الشركة دون موافقة المصرف والمساهمين ،وذلك على النحو اآلتي:
 .1بخصوص قرار وقف االكتتاب بأعمال لويدز في يناير  ،2019فإن ذلك كان بشكل أساسي نتيجة للخسائر الّتي
تكبّدتها منذ بدايتها ولغاية تاريخه بقيمة  48.9مليون دوالر أمريكي مع وجود مخاطر محتملة مستقبالً.

 .2تم االنسحاب من تصنيف وكالة  AM Bestلشركات التأمين نتيجة لخفض التصنيف األولي لعام  2018وإلى
وجود إشارة من قبل الوكالة إلى تخفيض محدق بدرجة أو درجتين بسبب أداء المجموعة في سنة  .2018وحيث
أنه سيكون ألي تخفيض إضافي نتائج أكثر خطورة من البقاء دون تصنيف ،قامت المجموعة باالنسحاب من
وكالة تصنيف  AM Bestوكانت بالفعل تبحث احتمالية الحصول على تصنيف من وكالة تصنيف أخرى.
 .3إن قرار إغالق الشركات التابعة "أريج إلدارة التأمين" بمركز دبي المالي العالمي والتصفية االختيارية لشركة
ضمانات الخليج كان قرارا ً تجارياً.
لم تستطع شركة أريج إلدارة التأمين بمركز دبي المالي العالمي بدء أعمالها على الرغم من حصولها على
الترخيص في ديسمبر  ،2016وقد استنفذ رأسمالها بالكامل بسبب مصاريف التشغيل.
ً
ً
أما قرار التصفية االختيارية للشركة التابعة األخرى ضمانات الخليج فقد كان ضروريا وفقا لقانون الشركات
البحريني بسبب هالك كامل رأسمالها ،في ذلك الوقت فشلت المجموعة للحصول على موافقة محددة للتصفية من
مصرف البحرين المركزي.
ً
ً
أما بشأن المقترح إلغالق المكتب التمثيلي في موريشيوس فقد كان قرارا اقتصاديا حيث ارتأت المجموعة قدرتها
ي ٍّ أكثر.
على إدارة األعمال التسويقية من البحرين بشكل اقتصاد ّ
 .4إن أهم أسباب عدم قدرة المجموعة على ملء الشواغر المشار إليها هي الصعوبات الحالية ا ّلتي تعيق جذب
الكفاءات المناسبة ذات الخبرة .كما أن بعض المناصب (عدا عن المناصب اإللزامية) تم دمجها بما لم يعد معه
حاجة لها نتيجة إلعادة التنظيم المتّبعة حاليّا ً لتخفيض التكاليف التشغيلية.

ب .اإلفصاح
تبيّن للمصرف خالل التفتيش أن رئيس مجلس إدارة المجموعة قام بتاريخ  21أبريل  2019بتبادل المراسالت
االلكترونية مع موظفين من هيئة اإلمارات لالستثمار والهيئة العامة للمعاشات والتأمينات االجتماعية ،وكالهما من
سرية بشأن استراتيجيات المجموعة والخطوات
المساهمين الرئيسيين في المجموعة ،أفصح فيها عن معلومات ّ
السرية إلى
المقترحة وذلك على خلفية ما اصدره المصرف من توجيهات رسمية  ،وبذلك تم تسريب هذه المعلومات
ّ
المصرح لهم.
موظفين من غير األشخاص
ّ
رد المجموعة :نظرا ً للدور االستراتيجي في سوق الخليج لكل من هيئة اإلمارات لالستثمار والهيئة العامة للمعاشات
والتأمينات االجتماعية باإلضافة لحيازة كال المساهمين بتمثيل في مجلس إدارة المجموعة ،استعان رئيس مجلس
اإلدارة بخبرة هذه المؤسسات االستثمارية الحكومية ولم يس َع بالتأكيد لتغليب مصلحة فئة معيّنة من المساهمين .ومع
ذلك ،فإن مجلس اإلدارة يوافق على ضرورة تعزيز الحماية فيما يتعلّق بالمعلومات السرية ذات األهمية .تلتزم
المجموعة بجميع أحكام وأنظمة ومعايير المصرف.

ت .ضبط االلتزام
ّ
أشار المصرف إلى أن نظام التحقق من االمتثال الذي يبيّن مدى التزام المجموعة بمجلد األحكام الخاص بالمصرف
واألنظمة األخرى ذات العالقة لم يتم تحديثه منذ  2016وال يشمل المتطلبات المنصوص عليها في قانون الشركات
التجارية ،حيث كان له األثر إلى عدم فاعلية التح ّقق من االمتثال وأدى إلى مخالفة مجلد أحكام المصرف ،ووحدة
الضوابط رفيعة المستوى ( ،)High Level Control Moduleم ّما أوضح عدم قدرة مجلس اإلدارة على مراقبة
األداء اإلداري والمراقبة الدورية لمعدالت المخاطر ا ّلتي تواجهها المجموعة م ّما يعد مخالفة للفقرة (( )HC-1.2.2د)
و (هـ) من وحدة الضوابط رفيعة المستوى لدليل التأمين اإلرشادي (المجلد الثالث).
رد المجموعة :تحتفظ الشركة بملف في شكل "االكسل" والّذي يتض ّمن أحكام المصرف تم إعداده في  2016وقد تمت
مراجعة جميع التعديالت الواردة على مجلد أحكام المصرف بشكل منفصل في كل مرة تصدر فيها التحديثات الربع

سنوية من المصرف ويتم التأكد من مدى سريانها على المجموعة .وتدل على ذلك التحديثات الّتي تقدّمها إدارة االمتثال
إلى لجنة التدقيق وإدارة المخاطر حيث يتم إدراجها كبند منتظم في جدول أعمال اللجنة.
تمت مراجعة التعديالت الصادرة على قانون الشركات التجارية بشكل منفصل في العام  2018نتج عنها تعديل النظام
األساسي للمجموعة .كما أنه توجد قائمة مرجعية منفصلة لكل عملية على سبيل المثال عملية عقد اجتماع الجمعية
العامة العادية أو غير العادية ،واإلخطارات الالزمة واألمور األخرى المتعلّقة بالحوكمة .كما تمت مراجعة قانون
العمل البحريني للتأكد من امتثال المجموعة ألحكامه خالل العام .2018

ث .شركة ضمانات الخليج ذ.م.م – .االحتيال والمبلغ المرصود
بيّن المصرف إلى أنه بعد حادثة االحتيال في شركة ضمانات الخليج ذ.م.م ،.تم رصد مخصصات خسارة بقيمة 21.5
مليون دوالر في شركة ضمانات الخليج ،وعلى الرغم من كون ضمانات الخليج شركة ذات مسؤولية محدودة ،فإنه تم
تجميع هذه المخصصات كذلك في القوائم المالية المو ّحدة للمجموعة بنا ًء على تو ّقعات رئيس القسم االكتواري والمخاطر
في ذلك الوقت .ونظر ًا لحجم هذه المخصصات وتأثيرها على حسابات المجموعة ،كان على المجموعة على أقل تقدير
أن تلجأ إلى تقييم خبير اكتواري مستقل للخسارة المتوقعة لتحديد التقدير العادل واألمثل ،ولكن قامت المجموعة وبشكل
مغاير للمعتاد ،باالستناد إلى تقييمها الداخلي وسمحت لمخصصات بهذا الحجم بأن تؤثر سلباً على موقعها المالي.
رد المجموعة :أرادت المجموعة أن تقلل من المبلغ المرصود إلى حد مساهمتها في شركة ضمانات الخليج ،ولكن
المدقّق الخارجي رفض ذلك استنادا ً إلى معايير التدقيق الخاصة بالقوائم المالية الموحدة .أما التقييم االكتواري للخسارة
المحتملة فقد تم بنا ًء على التقدير المقدّم من الخبير االكتواري المؤهل بالمجموعة.
ومع ذلك ،وكجزء من أعمال نهاية العام لسنة  2019استعانت المجموعة باكتواريين خارجيين للقيام بمراجعة كاملة
صل االكتواريون الخارجيون إلى خسائر محتملة بقيمة 21.5
لجميع المبالغ المرصودة المتعلقة بضمانات الخليج .تو ّ
مليون دوالر أمريكي.

ج .التدقيق الداخلي
ع ّلق المصرف أن عملية التدقيق الداخلي بالمجموعة فشلت في القيام بشكل كافٍّ بأعمال تدقيق دورية وشاملة للمجموعة
والشركات التابعة لها مع غياب تقارير المتابعة الخاصة لنتائج تدقيق الشركات التابعة .خصوصا فيما يتعلق بضمانات
الخليج حيث بيّنت تقارير التدقيق الداخلي أن الرقابة على ضمانات الخليج كانت تتم على نطاق ضيّق كل ثالث سنوات
فقط ،حتى مع وجود الكثير من المالحظات المتع ّلقة بها عالية المخاطر وفقاً لنظام التقييم الم ّتبع في التدقيق الداخلي.
رد المجموعة :ترى المجموعة بأنه يوجد مجال لتطوير عمل قسم التدقيق الداخلي ،ولكن أعمال التدقيق تمت وفقا ً
ألفضل الممارسات التدقيقية .وقد أ ّكدت على ذلك شركة التدقيق الخارجي في تقرير "مراجعة األداء االستراتيجي"
حول قسم التدقيق الداخلي الّذي أجري في ديسمبر  ،.2015حيث كان تقييم شركة التدقيق الخارجي بأن أعمال التدقيق
الداخلي للمجموعة يتماشى بشكل عا ٍّ ّم مع معايير معهد مدققي الحسابات الداخليين وينم عن خبرة في الحوكمة والمخاطر
تطورت إلى درجة من النضج م ّكنها من وضع تقييم شامل للبيئة الرقابية في المجموعة.
والرقابة المتعلّقة بالتأمين ،وأنها ّ
وبخصوص دورات مراجعة الحسابات ومدى شموليته على الشركات التابعة ،خصوصا شركة ضمانات الخليج ،فإن
التدقيق الّذي تم بشأن ضمانات الخليج في  2008و 2011و 2015كان بالفعل تدقيقا ً داخليا ً شامالً ولم يتم على نطاق
ضيق أبداً .في جميع المراجعات ،كانت عالمة المراجعة "( "4على مقياس من  1إلى  ،5حيث تكون العالمة ""5
تشير إلى أسوأ عالمة تدقيقية بسبب توصل المراجعة إلى نتائج عالية الخطورة) .وأما المراجعة الّتي تمت بعد اإلبالغ
عن المخالفة في  2018كانت مراجعةً محدّدة بشأن المخالفات المبلغ عنها وعليه لم تتم على نطاق أوسع كما هو
مذكور في التقرير.

وكمالحظة عامة فيما يتعلّق بتصنيف المخاطر ودورات مراجعة الحسابات للشركات التابعة ،فإن مجلس اإلدارة يوافق
على أنه من المبرر القيام بالمراجعات على نحو أكثر تواترا ً بنا ًء على طريقة منهجية تقدير المخاطر المتبعة لدى قسم
التدقيق الداخلي وسيتم تطبيق األمر في المراحل المقبلة.

ح .إخفاء المعلومات
بيّن المصرف بأن بعض الرسائل االلكترونية المرسلة بين الرئيس التنفيذي باإلنابة ومجلس اإلدارة ،باإلضافية إلى
جميع الرسائل االلكترونية بين قسم شئون المساهمين ومجلس اإلدارة لم يتم تسليمها خالل التفتيش الميداني من قبل
المصرف.
رد المجموعة :تحرص المجموعة على اتّباع منهج استباقي في عالقتها مع المصرف ،ويلتزم مجلس اإلدارة والفريق
اإلداري في المجموعة بمبدأ الشفافية في التعامل مع المصرف .ولبيان ذلك :يشير مجلس اإلدارة إلى االجتماع المبدئي
بين فريف التفتيش بالمصرف والفريق اإلداري بالمجموعة قبل بدء عملية التفتيش نفسها والّتي أوضحت فيها المجموعة
بأنها ستبذل كل الجهود من أجل تيسير نفاذ المصرف لجميع المعلومات المطلوبة.
ولم تقم المجموعة في أي وقت بأي عمل متعمد إلخفاء الرسائل االلكترونية عن فريق المصرف واعتمد األشخاص
ننوه على أنه ليس هناك بريد الكتروني خاص
المعنيون على التعليمات الصادرة من المصرف .وفي هذا السياق ّ
بمجلس اإلدارة والمساهمين وأن التواصل مع أعضاء مجلس اإلدارة والمساهمين يتم عن طريق البريد االلكتروني
الخاص لكل منهم .تم االعتماد على مراجعة الملف "الوارد" و"المرسل" للبريد االلكتروني للموظفين للحصول على
المعلومات .في المرحلة القادمة ،سيقوم قسم تقنية المعلومات بالمجموعة بالحصول على معايير البحث المحددة
للطلبات المماثلة من أجل إرضاء متطلبات البحث الخاصة من المصرف.

إقرار إخالء مسؤولية:
"ال يتحمل مصرف البحرين المركزي أي مسؤولية بخصوص دقة وشمولية المعلومات المذكورة في هذه المذكرة اإليضاحية
ويخلي مسؤوليته صراح ًة عن أية مسؤولية عن أي ضرر ينشأ بأي شكل من األشكال عن االستناد بشكل كلي أو جزئي عن ما
تتضمنه هذه المذكرة .يؤ ّكد أعضاء مجلس إدارة المجموعة العربية للتأمين على ص ّحة المعلومات الواردة في هذه المذكرة ا ّلتي
تم إعدادها بالعناية الالزمة .على حد علم أعضاء مجلس اإلدارة ،ا ّلذين ا ّتخذوا العناية الالزمة للتأكد من ذلك ،فإن جميع المعلومات
الواردة بهذه المذكرة متوافقة معالحقائق والمعلومات وليس بها أي إغفال من شأنه أن يؤثر على أهمية وكمال هذه المذكرة .إن
ردود المرخص لها على المخالفات المبيّنة في "تقرير التفتيش" يجب أن تُدرس بشكل مستقل من قبل المساهمين في الجمعية
ّ
المرخص
العامة غير العادية في ضوء أي مستندات ثبوتية مقدمة من المرخص لها .ال يتب ّنى المصرف أي نفي أو تأكيد لردود
ّ
المرخص لها على مالحظات المصرف
لها .إن اإلجراءات الرقابية الم ّتبعة لدى المصرف يجب أن تؤخذ في االعتبار في ردود
وأن اإلجراءات المناسبة سوف تُتخذ وفقاً لها".

