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اأف�شل  باإتباع  )»اأريج«(  �ش.م.ب.  للتاأمني  العربية  املجموعة  تلتزم 

املمار�شات العاملية يف حوكمة ال�شركات. وال�شركة على يقني بوجود روابط 

بني املعايري الأخالقية القوية, حوكمة جيدة واإ�شفاء قيمة للم�شاهمني. 

ومن خالل ال�شعي للتوا�شل مع ال�شركاء وجمتمع الأعمال العام, تهدف 

معايري  اأعلى  تبني  طريق  عن  التامة  بال�شفافية  اللتزام  اإىل  ال�شركة 

الإف�شاح.

راأ�ش  يقدر  تاأمني.  اإعادة  ك�شركة   1980 يونيو   9 بتاريخ  اأريج  تاأ�ش�شت 

املال امل�شرح به لأريج كما هو يف 31 دي�شمرب 2020 بـ 500 مليون دولر 

اأمريكي وراأ�ش املال املدفوع 220 مليون دولر اأمريكي. 

3 رقم  املجلد  القواعد«  »كتاب  املركــزي  البحرين   م�صرف 

)High Level Controls( 

تتبع ال�شركة قواعد حوكمة ال�شركات وفقا للمجلد رقم  3 من كتاب قواعد 

م�شرف البحرين املركزي, وي�شم جدول اأعمال اجلمعية العمومية يف 

بند منف�شل تقرير حوكمة ال�شركة.

امل�صاهمون

اأ�شهم اأريج مدرجة يف بور�شة البحرين ومركز دبي املايل بدولة المارات 

العربية املتحدة, ووفقا ملوافقة امل�شاهمني خالل اجتماع اجلمعية العمومية 

العادية التي اأنعقدت بتاريخ 28 مار�ش 2019, واإجتماع اجلمعية العمومية 

باإجراءات  العمل  2020. مت  اأغ�شط�ش   13 بتاريخ  املنعقدة  العادية  غري 

بعد   2020 العام  خالل  املايل  دبي  �شوق  من  اأريج  اأ�شهم  اإدراج  اإلغاء 

ووفقا  املعنية,  الر�شمية  الالزمة من اجلهات  املوافقات  على  احل�شول 

وبور�شة  لل�شركة  اللكرتونية  ال�شفحة  الذي �شدر من خالل  لالإعالن 

البحرين و�شوق دبي املايل, فاإن اآخر يوم للتداول يف اأ�شهم اأريج يف �شوق 

دبي املايل كان يف 11 يناير 2021.

عقدت اأريج اجتماعني للم�شاهمني خالل العام 2020, اإجتماع اجلمعية 

العمومية العادية بتاريخ 20 اأبريل 2020 واأجتماع اجلمعية العمومية غري 

العادية بتاريخ 13 اأغ�شط�ش 2020. خالل اجتماع اجلمعية العمومية غري 

العادية وافق امل�شاهمون على وقف اكتتاب اأعمال اإعادة التاأمني. مت عقد 

اإجتماعات امل�شاهمني عن طريق و�شائل الأت�شال املرئي وفقا لالإ�شتثناء 

جائحة  لأ�شباب  وذلك  الرقابية  اجلهات  قبل  من  منحه  مت  الذي 

كورونا-19. 

للمزيد من املعلومات عن امل�شاهمني, كما مبني يف اإي�شاحات البيانات 

املالية املوحدة املذكورة يف ال�شفحة 58 )اي�شاح 21(.      

اإطار العمل

حتتفظ ال�شركة, من خالل جمل�ش اإدارتها, على اإطار عمل للحوكمة يف 

جميع جمالت عملياتها, والتي ت�شمل ال�شيا�شات الر�شمية, الإجراءات 

بالتقارير.  اخلا�شة  الإدارة  ومتطلبات  الر�شمية  التوجيهية  واملبادئ 

وتلتزم اأريج مبراجعة ممار�شات احلوكمة ب�شكل منتظم وتعديلها من 

وقت لآخر.

جمل�س الإدارة

اإنهاء دورة املجل�ش من قبل  يتم انتخاب اأع�شاء جمل�ش الإدارة وميكن 

م�شاهمي ال�شركة وفقًا لالأحكام املن�شو�ش عليها يف النظام الأ�شا�شي 

وقواعد  وقوانني  البحرين  ململكة  التجارية  ال�شركات  وقانون  لل�شركة 

النهائية  امل�شئولية  الإدارة  جمل�ش  يتحمل  املركزي.  البحرين  م�شرف 

لالإدارة العامة والإ�شراف والتحكم على ال�شركة. ويقيم املجل�ش بانتظام 

املجل�ش  وي�شرف  اأعماله.  ويعتمد خطة  لل�شركة  والتجاري  املايل  الأداء 

ب�شكل م�شتمر على �شوابط احلوكمة, من اأجل �شمان اللتزام باملعايري 

جلميع  الإدارة  كفاءة  مدى  ويقيم  املجل�ش  ي�شرف  كما  ال�شركة.  داخل 

خماطر الأعمال التي قد تتعر�ش لها ال�شركة.

وقد مت انتخاب املجل�ش احلايل من قبل امل�شاهمني يف مار�ش 2017 وملدة 

ثالث �شنوات اأنتهت يف اجتماع اجلمعية العمومية ال�شنوية يف 2020, ويف 

ظل تف�شي جائحة كورونا-19, فاإن م�شرف البحرين املركزي  قد وافق 

على متديد مدة اأع�شاء جمل�ش الإدارة احلاليني اإىل نهاية �شهر �شبتمرب 

2021. وتعزز اإجراءات املجل�ش الأ�شا�شية التطوير املهني لالأع�شاء الذي 

والتقييم  امل�شتمر  والتعليم  اجلدد,  لالأع�شاء  التعريفي  التدريب  ي�شمل 

الذاتي. اأ�شماء اأع�شاء جمل�ش الإدارة احلاليني ونبذة عن �شريتهم الذاتية 

مف�شلة يف ال�شفحة رقم 20.

جميع اأع�شاء جمل�ش الإدارة غري تنفيذيني, وثالثة من الأع�شاء ال�شتة 

م�شتقلني غري تنفيذيني, ويقوم املجل�ش دوريًا مبراجعة وتقييم اأدائه مع 

اأداء الأع�شاء منفردين, كما تتطلبه القواعد.

جلان املجل�س

يف حني يتم مناق�شة امل�شائل الرئي�شية يف جمل�ش اإدارة ال�شركة, فقد مت 

ت�شكيل جلان منف�شلة مل�شاعدة املجل�ش يف اإدارة مهامه بطريقة فعالة, 

ونظام  املالية  التقارير  على  بالإ�شراف  واملخاطر  التدقيق  جلنة  فتقوم 

الرقابة الداخلي واللتزام بكافة القوانني والأنظمة املطبقة, اإىل جانب 

اإدارة املخاطر. اأما جلنة التعيينات واملكافاآت فتتوىل مراجعة التعيينات 

بال�شركة.  العامة  الإدارة  واأع�شاء  الإدارة  جمل�ش  لأع�شاء  واملكافاآت 

وجتتمع كل جلان املجل�ش ب�شكل دوري لتحقيق اأهدافها كما تقوم �شنويًا 

بتقييم اأدائها الذاتي.

اجتماعات املجل�س

املجل�ش  على  يتوجب  املحلية,  والقواعد  لل�شركة  الأ�شا�شي  للنظام  وفقًا 

النعقاد على الأقل 4 مرات يف ال�شنة على اأن تعقد 50% من اجتماعاتها 

واحدًا  اجتماعًا  الإدارة  2020 عقد جمل�ش  العام  وخالل  البحرين,  يف 

فقط يف البحرين وعدد 6 اإجتماعات عن طريق و�شائل الإت�شال املرئي 

)Zoom( حيث يف ظل تف�شي جائحة كورونا-19 مل يتمكن اأع�شاء جمل�ش 

الإدارة ال�شفر اإىل البحرين, وعليه مل تتمكن ال�شركة بالإلتزام بعقد %50 

من اإجتماعات جمل�ش الإدارة يف البحرين. 

فيها  2020, مبا  املنعقدة يف  الجتماعات  التايل عدد  ويو�شح اجلدول 

جلان املجل�ش واحل�شور ال�شخ�شي لالأع�شاء:

تقرير حوكمة ال�شركات
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الأع�شاء

اجتماعات املجل�ش

)7(

جلنة التدقيق واملخاطر  

)6(

جلنة التعيينات واملكافاآت

)7(

7-7�شعيد حممد البحار*

--6حممد �شيف الهاملي

7-7حممد �شيف ال�شويدي

767اأحمد �شعيد املهري*

767الدكتور بدر عبداهلل اجلابري*

757وائل اإبراهيم اأبوخزام

•  * متثل ع�شو م�شتقل غري تنفيذي
•  - متثل غري ع�شو

الإدارة

هناك ف�شل للم�شئوليات بني رئي�ش جمل�ش الإدارة والرئي�ش التنفيذي. 

فرئي�ش جمل�ش الإدارة هو امل�شئول عن رئا�شة املجل�ش والتاأكد من كفاءته 

على كافة الأ�شعدة والقيام بدوره يف حت�شري جدول الأعمال, مع الأخذ 

بعني العتبار الأمور اخلا�شة بال�شركة و�شئون الأع�شاء.

يقوم القائم باأعمال الرئي�ش التنفيذي بالإدارة اليومية لأمور ال�شركة. اإن 

التنفيذي  الرئي�ش  باأعمال  القائم  يرتاأ�شه  الذي  العامة  الإدارة  فريق 

ال�شركة  عمليات  ومراقبة  املجل�ش  ا�شرتاتيجيات  تطبيق  عن  م�شئول 

اليومية. وي�شم الفريق يف ع�شويته

•  نائب املديرالعام لل�شئون املالية والإدارية 
•  واملدير العام امل�شاعد لإعادة التاأمني.

 املدير العام امل�شاعد لأعمال اإعادة التاأمني - تقاعد من اخلدمة بتاريخ

4 اأكتوبر 2020. 

اأ�شماء اأع�شاء فريق الإدارة العامة و�شريهم الذاتية مذكورة يف ال�شفحة 

رقم 21.

تعوي�صات اأع�صاء جمل�س الإدارة والإدارة العامة

تتحدد تعوي�شات اأع�شاء جمل�ش الإدارة وفقًا ملتطلبات قانون ال�شركات 

النظام  يف  عليه  واملن�شو�ش  البحرين  مملكة  يف  به  املعمول  التجارية 

الأ�شا�شي لل�شركة والتي يعتمدها امل�شاهمون. وت�شمل تعوي�شات الأع�شاء 

العامة  الإدارة  تعوي�شات  اأما  املدفوعة.  وامل�شاريف  والبدلت  املكافاآت 

التعيينات  تو�شية من جلنة  بناًء على  الإدارة  فيقوم بتحديدها جمل�ش 

مزايا  املدفوعة,  امل�شاريف  البدلت,  الرواتب,  ت�شمل  حيث  واملكافاآت 

نهاية اخلدمة, واحلوافز املتعلقة بالأداء )ملزيد من املعلومات, الرجاء 

م�شرف  لقواعد  وفقا  الالزمة  التفا�شيل   .)74 رقم  لل�شفحة  الرجوع 

البحرين املركزي متوفرة يف مقر ال�شركة عند طلب امل�شاهمني.

الهيكل التنظيمي

حددت ال�شركة هيكاًل تنظيميًا مف�شاًل )مو�شح يف ال�شفحة رقم 19( 

خلدمة اأهداف ال�شركة وتطورها ال�شرتاتيجي والرقابة الداخلية بها.

ولكن وب�شبب قرار امل�شاهمني بوقف  اكتتاب اأعمال اعادة التاأمني, فاإن 

ال�شاغرة. املنا�شب  جميع  ملئ  لزوم  يراجع  احلايل  الإدارة   جمل�ش 

اللجان الإدارية

من اأجل م�شاعدة الرئي�ش التنفيذي يف التوجيه ومراقبة الأق�شام الت�شغيلية 

بال�شركة, ت�شكلت جلان اإدارية داخلية متعددة. 

التعاقب الإداري 

 تعرتف ال�شركة بقيمة مواردها الب�شرية واأهمية �شمان التعاقب الإداري 

مراجعة  م�شئولية  واملكافاآت  التعيينات  جلنة  وتتوىل  واملنظم.  املوؤهل 

واعتماد خطة التعاقب الإداري بال�شركة. ومع ذلك, فاإن بع�ش املنا�شب 

الرئي�شية ل تزال �شاغرة يف الوقت احلايل وذلك وفقًا لقرار امل�شاهمني  

بوقف اأكتتاب اأعمال اإعادة التاأمني اجلديدة. 

�صيا�صة توظيف الأقارب

عماًل مبا ورد يف كتاب قواعد م�شرف البحرين املركزي, فقد و�شعت 

ال�شركة �شيا�شة لتوظيف اأقارب الأ�شخا�ش الذين يتوقف تعيينهم على 

موافقة م�شرف البحرين املركزي.

تداولت الأ�صخا�س الرئي�صيني بالأوراق املالية لأريج

 اأن�شاأت اأريج �شيا�شة خا�شة بتداولت الأ�شخا�ش الرئي�شيني بالأوراق املالية 

للمجموعة العربية للتاأمني, مبا يتوافق مع اإر�شادات بور�شة البحرين وكتاب 

القواعد املجلد رقم 6 )الأ�شواق املالية( ال�شادر عن م�شرف البحرين 

ال�شلة  ذات  التقارير  بكافة  ال�شركة  التزمت  العام  وخالل  املركزي. 

وباملتطلبات الرقابية على النحو املن�شو�ش عليه يف هذه القواعد.

وفيما يلي تفا�شيل اأ�شهم اأريج التي ميتلكها اأع�شاء جمل�ش الإدارة مبا 

فيها ممثليهم واأع�شاء الإدارة العامة, مبا فيها زوجاتهم, والأطفال اأو 

غريهم من الأ�شخا�ش اخلا�شعني لإ�شرافهم:

الإدارة العامةاأع�شاء املجل�ش

 عدد الأ�شهم اململوكة

-89٫781٫539كما هو يف 2020-1-1

 م�شاًفا: عدد الأ�شهم

--املكت�شبة خالل العام

ا : الأ�شهم املعاد  ناق�شً

--ت�شنيفها خالل العام 

 عدد الأ�شهم اململوكة

-89٫781٫539كما هو يف 2020-12-31
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عالقات امل�صاهمني

تويل اأريج اأهمية ق�شوى للحفاظ على عالقات فعالة مع امل�شاهمني من 

وحدة  بال�شركة  توجد  و�شفافة.  وعادلة  مفتوحة  اإت�شال  قنوات  خالل 

متخ�ش�شة ل�شئون امل�شاهمني م�شئولة عن ن�شر املعلومات ذات ال�شلة يف 

اأريج موقع  يوفر  كما  امل�شلحة.  لأ�شحاب  املنا�شب   الوقت 

والأعمال  ال�شركات  حوكمة  عن  املف�شلة  املعلومات   )www.arig.net(
والبيانات املالية, وي�شمل ذلك اأي�شًا البوابة الإلكرتونية الآمنة للم�شاهمني.

يتم عقد اجتماع اجلمعية العمومية ال�شنوية للم�شاهمني يف غ�شون 90 يوم 

من اإنتهاء ال�شنة املالية ح�شب املتطلبات الرقابية. تن�شر الدعوة للجمعية 

ويتم  مبكر.  وقت  يف  املالية  والأ�شواق  واملراقبني  للم�شاهمني  العمومية 

توفري ن�شخ من التقرير ال�شنوي واحل�شابات املالية قبل تاريخ الجتماع 

باأ�شبوع على الأقل حتى يت�شنى للم�شاهمني الفر�شة للتح�شري ملناق�شة اأداء 

ال�شركة مع اأع�شاء جمل�ش الإدارة.

وفقا للقرار رقم 3 لعام 2020 ال�شادر من بور�شة البحرين بتاريخ 27 

اأبريل 2020, فقد مت يف 31 يوليو 2020 حتويل الأرباح  الغري مطالب بها 

حماية  �شمان  »�شندوق  اإىل   2020 يونيو   30 حتى  امل�شاهمني  من 

والتدقيق  املراجعة  للمقا�شة. متت  البحرين  تديرها  التي  امل�شتثمرين« 

وامل�شادقة على ذلك من قبل املدققني اخلارجيني وفقا لطلب بور�شة 

البحرين.

راأ�س املال والأ�صهم

بقيمة  عادي  �شهم  مليون   500 من  لأريج  به  امل�شرح  املال  راأ�ش  يتاألف 

ال�شادر  املال  راأ�ش  ويبلغ  �شهم.  كل  عن  اأمريكي  دولر   1 تبلغ  اإ�شمية 

الأ�شهم  4,395  وميتلك  اأمريكي.  دولر  مليون   220 واملدفوع  وامل�شجل 

م�شاهم غالبيتهم من دول جمل�ش التعاون اخلليجي. ويتم تداول اأ�شهم 

اأريج من اأي جن�شية من خالل الأ�شواق املالية التي تدرج فيها اأ�شهم اأريج 

وهما: بور�شة البحرين و�شوق دبي املايل, مت اإلغاء اإدراج اأ�شهم اأريج من 

 .2021 يناير   11 اإقراره وهو  تداول مت  يوم  املايل وفقا لآخر  �شوق دبي 

للمزيد من املعلومات حول امل�شاهمني, الرجاء الرجوع لل�شفحة رقم 58 

من هذا التقرير ال�شنوي.

الإلتزام

اأن�شئت اأريج اإطار �شامل لالإلتزام, معتمد من املجل�ش, ي�شمل كل القواعد 

والأنظمة املطبقة لعمليات ال�شركة. توجد وحدة اإلتزام منف�شلة بال�شركة 

يراأ�شها �شابط اإلتزام يرفع تقاريره اإىل جلنة التدقيق واملخاطر التابعة 

ملجل�ش الإدارة. ت�شمن هذه الوحدة اإلتزام اأريج بكافة املتطلبات الرقابية 

ال�شناعة  ووزارة  املركزي  البحرين  قبل م�شرف  عليها من  املن�شو�ش 

والتجارة وال�شياحة مبملكة البحرين, كما ت�شعى هذه الوحدة للتاأكد من اأن 

ال�شركة ملتزمة بكافة القواعد والأنظمة التابعة لالأ�شواق املالية التي تدرج 

فيها اأ�شهم اأريج, ومل ت�شجل ال�شركة اأي خمالفات مالية يف �شنة 2020.

الرقابة الداخلية

يتوىل املجل�ش امل�شئولية النهائية عن كافة اأنظمة الرقابة الداخلية داخل 

ال�شركة. وتوجد �شبكة من ال�شيا�شات والإر�شادات والإجراءات وم�شتويات 

ذلك  يف  مبا  ال�شركة,  عمليات  نواحي  لكل  الأداء  ومراقبة  التفوي�ش 

املراجعات الدورية واإعداد التقارير ب�شاأن اآخر امل�شتجدات, اأينما كان ذلك 

ال�شالحية   حدود  كافة  واعتماد  مبراجعة  املجل�ش  يقوم  كما  �شروريًا. 

لالكتتاب واملطالبات والأمور الت�شغيلية الأخرى. اأما يف جمال العمليات 

اليومية, فت�شمن الإدارة على خمتلف م�شتوياتها, التطبيق الفعال لآليات 

الرقابة, وتوؤمن احلفاظ على بيئة رقابة اإيجابية.

كما تنفذ جميع املعامالت مع الأطراف ذات العالقة على اأ�ش�ش جتارية 

حم�شة ودون �شروط تف�شيلية, وخالل العام مل يكن هناك اأي معامالت مع 

الأطراف ذات العالقة وفقا للتعريف املن�شو�ش عليه يف قواعد م�شرف 

البحرين املركزي.   

وتقوم جلنة التدقيق واملخاطر - نيابة عن املجل�ش - مبراجعة دورية يف 

�شكل  يف  الرقابة  تلك  وتقييم  بال�شركة  الداخلية  الرقابة  اإطار  تطبيق 

تقارير �شادرة من املدقق الداخلي باأريج ومدققي احل�شابات اخلارجيني. 

ثم تخطر اللجنة جمل�ش الإدارة بالو�شع وفعالية بيئة الرقابة بال�شركة 

واإتخاذ الإدارة لالإجراءات الالزمة لتعزيز اأي اأوجه �شعف مت حتديدها 

يف الرقابة.

اإ�صرتاتيجية العمل

املا�شي,  عاما  الع�شرين  مدى  على  ال�شركة  اأداء  مبراجعة  املجل�ش  قام 

على  احل�شول  بعد  الكتتاب  اأعمال  بوقف  تو�شية  برفع  قراره  واأ�شدر 

موافقة م�شرف البحرين املركزي وامل�شاهمني يف اجتماع جمعية عامة 

وقف  واإقرار  الإدارة  جمل�ش  تو�شية  على  امل�شاهمون  وافق  عادية.  غري 

اكتتاب اأعمال التاأمني اجلديدة.  

وفقا ملوافقة امل�شاهمني تعمل اأريج على اأتخاذ الإجراءات التالية:

عمل الإجراءات الالزمة فيما يخ�ش تقييد ن�شاط ال�شركة وت�شيري   •
اأعمال  املحفظة احلالية داخليا اأو تعيني طرف ثالث لإجراء عملية 

الت�شفية مبا يف ذلك بيع املحفظة.

بحث فر�ش اإمكانية العثور على م�شرتي اأثناء ت�شفية حمفظة ال�شركة   •
لالإ�شتحواذ على ال�شركة.

الالزمة  الإجراءات  باإتخاذ  الإدارة  جمل�ش  تفوي�ش  امل�شاهمون  وافق 

لتعزيز وزيادة القيمة العائدة للم�شاهمني.

اإدارة خماطر املوؤ�ص�صة

تطبق اأريج نظام اإدارة خماطر املوؤ�ش�شة الذي يهدف اإىل املراقبة الدقيقة 

للمخاطر التي ميكن اأن تتعر�ش لها ال�شركة واآثارها املحتملة على راأ�ش 

املال, ف�شاًل عن الأداء املايل والت�شغيلي. كما يقوم ق�شم اإدارة املخاطر 

باملراجعة املنتظمة لكافة م�شتويات ال�شركة لتقييم امل�شتجدات والتوجهات 

يف عمليات ال�شركة, واتخاذ الإجراءات الالزمة للتخفيف من حدة الآثار 

ال�شلبية املحتملة كلما اأمكن ذلك. 

يتوىل رئي�ش اإدارة املخاطر )هذا املن�شب �شاغر يف الوقت احلايل( تنفيذ 

اإىل جلنة  الذي بدوره يرفع تقاريره  املوؤ�ش�شة  اإدارة خماطر  اإطار عمل 

املخاطر  �شجل  تتم مراجعة  كذلك,  الإدارة.  ملجل�ش  واملخاطر  التدقيق 

الفعالة  الأداء  م�شتويات  على  احلفاظ  بهدف  ن�شط  ب�شكل  واإدارته 

ل�شتخدام راأ�ش املال املعر�ش للخطر دون الإفراط يف تعري�ش م�شلحة 

حقوق امل�شاهمني للمخاطر اأي�شا.

خماطر  الإكتتابية,  املخاطر  لأريج  الرئي�شية  املخاطر  فئات  ت�شمل 

تقرير حوكمة ال�شركات
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الإحتياطيات, خماطر الأ�شواق, املخاطر الت�شغيلية, خماطر الإئتمان, 

لكوارث  تعر�شها  مع  املمتلكات  تاأمني  اإعادة  ومتثل  ال�شيولة.  وخماطر 

طبيعية كانت اأم غري طبيعية من اأكرب فروع التاأمني يف حمفظة اأريج, 

وبالتايل فاإنها لي�شت باملفاجاأة اأن خماطر الإكتتاب تغلب على الكم من 

اإجمايل التعر�ش للمخاطر بال�شركة. وتليها خماطر الإحتياطيات والتي 

هي اإنعكا�ش لتاريخ عمليات ال�شركة الت�شغيلية الطويلة واأن�شطة الإكتتاب 

ال�شابق يف فروع التاأمني املتوقف. اأما خماطر الأ�شواق, اأي املخاطر يف 

التغريات من الأ�شواق املالية, فتاأتي هذه يف املرتبة الثالثة وتليها جمموعة 

املخاطر الت�شغيلية لل�شركة. وتاأتي خماطر الئتمان الرئي�شية اأقل قدر يف 

حتديد راأ�ش املال.

لدى ال�شركة عدد من ال�شيا�شات لتقليل املخاطر واإ�شرتاتيجيات التخفيف 

من حدتها لإدارة التعر�ش للمخاطر الرئي�شية.

بيان الرغبة يف التعر�ش للمخاطر - حتتفظ اأريج ببيان حمدد عن   •
الرغبة يف املخاطرة يو�شح ن�شبة التعر�ش الق�شوى للخ�شائر لكل من 

فروع املخاطر الرئي�شية. ميثل بيان الرغبة يف املخاطرة وثيقة رئي�شية 

مت  وقد  دورية  ب�شفة  ويراجع  الأعمال  يف  ال�شركة  نهج  توجيه  يف 

الت�شديق عليه من قبل جمل�ش الإدارة.

املخاطر الإكتتابية - ت�شمل مزيج من اإر�شادات الإكتتاب التي هي قيد   •
النظم الرقابية والإدارية بال�شركة, واآليات الت�شعري وتغطيات اإعادة 

التاأمني يف اأ�شواق تت�شم بت�شنيف اإئتماين عايل والتي ت�شع �شقفًا 

لالأخطار احلادة.

خماطر الحتياطيات - تتم اإدارة خماطر الحتياطيات من خالل   •
اإجراء املراجعات الداخلية واخلارجية لالحتياطيات ل�شمان مالءمة 

وكفاية تخ�شي�ش الحتياطيات. 

خماطر الأ�شواق - يتم التحكم يف التعر�ش لهذه الفئة من املخاطر   •
عن طريق باقة من الإر�شادات الإ�شتثمارية وال�شيا�شات التي ت�شم 

احلد الأق�شى ملخ�ش�شات فئات الأ�شول, حتليل الإجتاهات واأدوات 

مراقبة الأداء, مبا فيها اأوامر التخل�ش لإيقاف اخل�شارة.

املخاطر الت�شغيلية - متثل املخاطر الت�شغيلية العمليات التي تعر�ش   •
هذه  مبراقبة  ال�شركة  وتقوم  للخطر,  لل�شركة  الت�شغيلية  القدرات 

العمليات املتعددة عن كثب, وتبذل اجلهود املتوا�شلة للحد من اآثارها.  

من  للتعايف    2017 عام  منذ  ال�شحابية  احلو�شبة  اأريج  ا�شتخدمت   

امل�شماة مايكرو�شوف  فخدمة  �شاعة,   24 مدار  على   الكوارث 

خالل  موظفيها,  حتويل  من  مكنتها   )Azure Site Recovery(

يف  واملحا�شبية  التاأمينية  اأنظمتها  على  العمل  من  حمدودة  دقائق 

مركز املعلومات يف مبنى ال�شركة, اإىل اأي من عدة ن�شخ احتياطية 

اأر�شلت م�شبقًا اإىل خوادمها ال�شحابية خالل الأيام ال�شابقة. وعندما 

تف�شت جائحة كورونا-19, وبداأ العمل من املنازل, انتقلت ال�شركة 

اإىل نظام العمل عن بعد ب�شال�شة وبدون اأي جتهيزات اأو اإجراءات 

اإ�شافية, اإذ كانت اأريج قد تبنت منذ عام 2008 تقنيات الو�شول اإىل 

امل�شادقة  ا�شتخدام  مع  بعد  عن  التجارية  الأعمال  اأنظمة  جميع 

متعددة العوامل واإجراء الت�شالت وا�شتقبالها من اأى جهاز ومن اأي 

مكان. اإن اعتماد ال�شركة لأحدث التقنيات كان دائمًا �شمن تقدمي 

اأف�شل خدمة ممكنة للعمالء مع تخفي�ش التكاليف على امل�شاهمني يف 

الوقت ذاته.

املخاطر الإئتمانية - تدار هذه الفئة عن طريق الرقابة ال�شارمة   •
للطرف املقابل وتف�شل اأريج التعامل مع موؤ�ش�شات عريقة, واإجماًل, 

التدفق  ر�شد  يتم  الوقت,  ذات  ويف  عايل.  ت�شنيف  ذات  �شركات 

امل�شتحقة  املدفوعات  وتتبع  الزمنية  التحليالت  خالل  من  النقدي 

ب�شكل فعال.

اأو  الفعلية  اخل�شارة  الفئة  هذه  متثل   - ال�شيولة  خماطر  واأخريًا   •
املت�شورة على املجموعة النا�شئة من عدم القدرة اإما لدفع مطالبات 

اأريج,  اأو الإلتزامات الت�شغيلية. يويل الإ�شتثمار يف  اأو الإ�شتثمارات 

الواجب  الإعتبار  ال�شيولة  واإدارة خماطر  اإدارة املطالبات  و�شيا�شة 

لإدارة خماطر ال�شيولة, وعلى �شبيل احليطة حتتفظ اأريج باأ�شول 

�شائلة اأعلى بكثري من منوذج متطلبات ال�شيولة ال�شنوية بها.

مدققي احل�صابات اخلارجيني 

يعني امل�شاهمون مدققي احل�شابات اخلارجيني يف اجلمعية العمومية. وقد 

مت تعيني ال�شادة �شركة  كى بى ام جي فخرو - مملكة البحرين كمدققني 

خارجيني حل�شابات ال�شنة املالية 2020 بناًء على قرار اجلمعية العمومية, 

على النحو املفو�ش اإىل جمل�ش الأدارة. ميكن للم�شاهمني احل�شول على 

تفا�شيل اأتعاب مدققي احل�شابات اخلارجيني بناء على طلبهم.

 Agreed Upon Procedure بالإ�شافة اإىل التدقيق اخلارجي, عمل تقرير

باإعدادها مدققي احل�شابات اخلارجيني  يقوم  اأن  والتي يجب   – AUP
للم�شاهمون احل�شول على  XPRL عرب الأنرتنت. ميكن  واأي�شا �شهادة 

تفا�شيل اأتعاب مدققي احل�شابات اخلارجيني بناء على طلبهم.

ت�صنيفات الإئتمان

الإئتمانية  الت�شنيفات  ب�شت  اأم  اأيه  �شحبت    ,2019 مار�ش   28 يف 

عملية  من  التطوعي  بالإن�شحاب  اأريج  قامت  حيث  )الت�شنيفات(, 

الت�شنيف التفاعلية.

 )B++(وكان الت�شنيف يف وقت الأن�شحاب, ت�شنيف القوة املالية عند

)جيد( وت�شنيف امل�شدر الإئتماين طويل الأجل اإىل )bbb( مع نظرة 

�شلبية لكل من القوة املالية وامل�شدر الإئتماين طويل الأجل.

املالءة القانونية 

يتم حتديد متطلبات املالءة القانونية من م�شرف البحرين املركزي, 

وهو اجلهة الرقابية لأريج يف البحرين. ويعرف احلد الأدنى من املالءة 

مالءة  موقف  عن  ويلخ�ش  حمددة.  ومطالبات  اأق�شاط  اإىل  بالإ�شارة 

ال�شركة كما يف 31 دي�شمرب 2020 كما يلي:

)باآلف الدولرات الأمريكية(

20202019

188٫983171٫809راأ�ش املال املتاح

25٫21432٫472هام�ش املالءة املطلوب

جمموع فائ�ش راأ�ش املال املتاح

163٫769139٫337عما هو مطلوب من هام�ش املالءة

تقرير حوكمة ال�شركات
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توقفت تكافل ري عن اإكتتاب الأعمال وهي حاليًا حتت الت�شوية منذ اأبريل 2016.  *
خالل عام 2019, مت و�شع �شركة �شمانات اخلليج ذ.م.م حتت الت�شفية الإختيارية.  **

خالل عام 2020, مت و�شع اأريج كابيتال ليمتد )اململكة املتحدة( حتت الت�شوية.  ***

عمليات البحرين

�شركات تابعةاإعادة التاأمني

تكافل ري ليميتد

الإمارات العربية املتحدة  )%54(*

�شمانات اخلليج ذ.م.م.

البحرين )%100(**

اأريج كابيتال ليميتد

اململكة املتحدة )%100( * * *

املجموعة العربية للتاأمني )�ش.م.ب.(

هيكل جمموعة اأريج

تقرير حوكمة ال�شركات
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اأع�شاء جلنة الإدارة العامة هم: الرئي�ش التنفيذي,  نائب املدير العام - ال�شوؤون املالية والإدارية  واملدير العام امل�شاعد - اإعادة التاأمني.  *
يقوم نائب املدير العام - ال�شئون املالية والإدارية حاليًا باأعمال الرئي�ش التنفيذي.  **

الهيكل التنظيمي

ال�شوؤون القانونية والإلتزام

الإ�شتثمارات واإدارة الأ�شول

ال�شوؤون املالية للمجموعة

املطالبات واحل�شابات الفنية

اأنظمة املعلومات والإت�شال

الإكتوارية واإدارة املخاطر

جلنة التعيينات واملكافاآت

اأمني ال�شر

جلنة التدقيق واملخاطر

ال�شركات التابعة

التدقيق الداخلي للمجموعة

جلنة الإدارة العامة*

جمل�ش الإدارة

الرئي�ش التنفيذي**

الإختياري ومتديد ال�شمانات

احلياة وال�شحي

نائب املدير العام - 

ال�شوؤون املالية والإدارية **
املدير العام امل�شاعد - اإعادة التاأمني

املوارد الب�شرية وال�شوؤون الإدارية

م
زا

لت
اإ

ر
ط

خا
مل
ا

املخاطر

الإلزامي واإعادة التاأمني ال�شادر
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ال�شرية الذاتية لأع�شاء جمل�ش الإدارة

�صعيد حممد البحار

رئي�ش جمل�ش الإدارة وع�شو جلنة التعيينات واملكافاآت

بكالوريو�ش يف علوم الإقت�شاد, جامعة جاك�شونفيل - الوليات املتحدة 

الأمريكية

 2014 مار�ش   25 يف  الإدارة  جمل�ش  اإىل  البحار  حممد  �شعيد  اإن�شم 

واأ�شبح رئي�ش جمل�ش الإدارة منذ 12 يونيو 2017. وهو رئي�ش جمل�ش 

العربية  املوؤ�ش�شة  اإدارة   جمل�ش  وع�شو  ليميتد  ري  تكافل  اإدارة 

لالإت�شالت الف�شائية باململكة العربية ال�شعودية.

حممد �صيف الهاملي

)ممثاًل عن الهيئة العامة للمعا�شات والتاأمينات الإجتماعية, الإمارات 

العربية املتحدة(

نائب رئي�ش جمل�ش الإدارة

ماج�شتري يف الإقت�شاد, جامعة ولية كاليفورنيا - الوليات املتحدة 

الأمريكية

 2014 مار�ش   25 يف  الإدارة  جمل�ش  اإىل  الهاملي  �شيف  حممد  اإن�شم 

ي�شغل  وهو   .2017 يونيو   12 منذ  الإدارة  جمل�ش  رئي�ش  نائب  واأ�شبح 

من�شب املدير العام   يف الهيئة العامة للمعا�شات والتاأمينات الإجتماعية 

- الإمارات العربية املتحدة.

حممد �صيف ال�صويدي

)ممثاًل عن جهاز الإمارات لالإ�شتثمار, الإمارات العربية املتحدة(

ع�شو جمل�ش الإدارة وع�شو جلنة التعيينات واملكافاآت

بكالوريو�ش يف املحا�شبة, جامعة الإمارات - الإمارات العربية املتحدة

اإن�شم حممد �شيف ال�شويدي اإىل جمل�ش الإدارة يف 25 مار�ش 2014. 

وبالإ�شافة اإىل اأريج, فهو ي�شغل حاليًا من�شب املدير التنفيذي لإدارة 

الأ�شول يف جهاز الإمارات لالإ�شتثمار. كما �شغل �شابقًا من�شب املدير 

اأنه  كما  لالإ�شتثمار,  اأبوظبي  الثابت يف جهاز  الدخل  لإدارة  التنفيذي 

ع�شو يف جمل�ش اإدارة �شركة الإمارات لالإت�شالت املتكاملة - الإمارات 

العربية املتحدة منذ 2012.

اأحمد �صعيد املهري

جلنة  وع�شو  واملخاطر  التدقيق  جلنة  ورئي�ش  الإدارة  جمل�ش  ع�شو 

التعيينات واملكافاآت

بكالوريو�ش يف املحا�شبة والإدارة العامة, جامعة الإمارات العربية 

املتحدة

اإن�شم اأحمد �شعيد املهري اإىل جمل�ش الإدارة يف 20 مار�ش 2017. وقد 

�شبق له اأن �شغل من�شب نائب مدير عام ال�شئون املالية ل�شرطة اأبوظبي.

الدكتور بدر عبداهلل اجلابري

جلنة  وع�شو  واملكافاآت  التعيينات  جلنة  ورئي�ش  الإدارة  جمل�ش  ع�شو 

التدقيق واملخاطر

دكتوراه يف الإدارة والتخطيط, جامعة ويلز - اململكة املتحدة, 

وبكالوريو�ش يف علم النف�ش, جامعة الإمارات - دولة الإمارات العربية 

املتحدة

ي�شغل الدكتور بدر عبداهلل اجلابري من�شب ع�شو جمل�ش الإدارة منذ 

20 مار�ش 2017, كما ي�شغل حاليًا من�شب خبري التخطيط الإ�شرتاتيجى 

والتميز املوؤ�ش�شي بوزارة العدل يف اأبوظبي.

مزايد  الإدارة يف مركز  رئي�ش جمل�ش  نائب  �شابقًا من�شب  �شغل  وقد 

دولة  يف  واخلدمات  التعاونية  الأهلية  اجلمعية  رئي�ش  ونائب  الطبي, 

املحافظة  الأ�شالة  اإدارة  جمل�ش  ع�شو  و  املتحدة,  العربية  الإمارات 

ذ.م.م. يف �شلطنة عمان.

وائل اإبراهيم ابوخزام

)ممثاًل عن م�شرف ليبيا املركزي, ليبيا(

جلنة  وع�شو  واملخاطر  التدقيق  جلنة  وع�شو  الإدارة  جمل�ش  ع�شو 

التعيينات واملكافاآت.

بكالوريو�ش يف املحا�شبة, جامعة طرابل�ش, وماج�شتري يف الدرا�شات 

املالية وامل�شرفية من الأكادميية الليبية.

 20 منذ  الإدارة  جمل�ش  ع�شو  من�شب  ابوخزام  اإبراهيم  وائل  �شغل 

املخاطر  اإدارة  دائرة  مدير  من�شب  حاليًا  ي�شغل  و   ,2017 مار�ش 

مب�شرف ليبيا املركزي.
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الإدارة العامة

�صاموئيل فرغي�س

القائم باأعمال الرئي�ش التنفيذي ونائب املدير العام - ال�شئون املالية 

والإدارية

بكالوريو�ش يف التجارة من جامعة او�شمانيا بالهند, وع�شو املعهد 

الهندي للمحا�شبني القانونيني.

ال�شئون  ق�شم  يف   1997 مار�ش  يف  بال�شركة  فرغي�ش  �شاموئيل  اإلتحق 

املالية للمجموعة قبل اأن يرتاأ�ش الق�شم يف يناير 2008. واإن�شم لفريق 

ع�شو  من�شب  حاليًا  وي�شغل   .2017 يناير  يف  بال�شركة  العامة  الإدارة 

جمل�ش الإدارة باأرميا لأنظمة التاأمني )البحرين(, اأريج كابيتال ليميتد 

ري  تكافل  يف  العام  واملدير  )البحرين(  ميد  غلوب  �شركة  )لندن(, 

اإىل ال�شركة, �شغل  اإن�شمامه  ليميتد )مركزدبي املايل العاملي(. وقبل 

عدة منا�شب يف �شركات هندية.

ر�صيد م�صوات

املدير العام امل�شاعد - اإعادة التاأمني

)تقاعد من اخلدمة يف 4 اأكتوبر 2020(

بكالوريو�ش يف القت�شاد وماج�شتري يف ال�شئون املالية والتاأمني من 

معهد املال والتنمية بتون�ش.

2010 و�شغل من�شب مدير  اإلتحق ر�شيد م�شوات بال�شركة يف نوفمرب 

العامة  الإدارة  لفريق  اإن�شم  الفنية.  واملحا�شبة  املطالبات  ق�شم 

اإعادة  �شنة يف  الـ25  تتجاوز  2017. وميتلك خربة  يناير  بال�شركة يف 

التاأمني, بعد اأن عمل لدى �شركة �شي �شي اأر باجلزائر, واأريج - تون�ش, 

وميد ري يف لندن.


