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املجموعة العربية للت�أمني )�ش.م.ب.(

اأف�سل  باإتباع  )»اأريج«(  �س.م.ب.  للتاأمني  العربية  املجموعة  تلتزم 

بوجود  يقني  على  وال�سركة  ال�سركات.  حوكمة  يف  العاملية  املمار�سات 

قيمة  واإ�سفاء  جيدة  حوكمة  القوية،  الأخالقية  املعايري  بني  روابط 

للم�ساهمني. ومن خالل ال�سعي للتوا�سل مع ال�سركاء وجمتمع الأعمال 

تبني  التامة عن طريق  بال�سفافية  اللتزام  اإىل  ال�سركة  العام، تهدف 

اأعلى معايري الإف�ساح.

راأ�س  يقدر  تاأمني.  اإعادة  ك�سركة   198٠ يونيو   9 بتاريخ  اأريج  تاأ�س�ست 

املدفوع  املال  وراأ�س  اأمريكي  دولر  مليون   5٠٠ لأريج  به  امل�سرح  املال 

٢٢٠ مليون دولر اأمريكي كما هو يف 31 دي�سمرب ٢٠٢1. 

 3 رقم  املجلد  القواعد«  »كتاب  املركزي  البحرين  م�سرف 

)High Level Controls(

كتاب  من   3 رقم  للمجلد  وفقا  ال�سركات  حوكمة  قواعد  ال�سركة  تتبع 

اجلمعية  اأعمال  جدول  وي�سم  املركزي،  البحرين  م�سرف  قواعد 

العمومية يف بند منف�سل تقرير حوكمة ال�سركة.

امل�ساهمون

اأ�سهم اأريج مدرجة يف بور�سة البحرين، مت اإلغاء اأ�سهم اأريج من �سوق 

كان  املايل  دبي  �سوق  اأريج يف  اأ�سهم  للتداول يف  يوم  واآخر  املايل  دبي 

بتاريخ 11 يناير ٢٠٢1.

عقدت اأريج اجتماعني للم�ساهمني خالل العام ٢٠٢1، اإجتماع اجلمعية 

٢٠٢1 واأجتماع اجلمعية العمومية  ٢9 مار�س  العمومية العادية بتاريخ 

امل�ساهمني  اإجتماعات  ٢٠٢1. مت عقد  نوفمرب   ٢3 بتاريخ  العادية  غري 

عن طريق و�سائل الأت�سال املرئي وفقا لالإ�ستثناء الذي مت منحه من 

قبل اجلهات الرقابية وذلك لأ�سباب جائحة كورونا-19. 

النظام  مواد  بع�س  لتعديل  العادية   غري  العمومية  اجلمعية  عقدت 

الأ�سا�سي لل�سركة وذلك وفقا للتعديالت الأخرية على قانون ال�سركات 

يف  امل�سجلة  الأ�سهم  بع�س  تعديل  على  واملوافقة  البحريني،  التجارية 

�سجالت ال�سركة وفقا مل�سجلي الأ�سهم.

للمزيد من املعلومات عن امل�ساهمني، كما مبني يف اإي�ساحات البيانات 

املالية املوحدة اإي�ساح رقم ٢٠، 1)اأ(، 1)ب(، 1)ج(.      

اإطار العمل

حتتفظ ال�سركة، من خالل جمل�س اإدارتها، على اإطار عمل للحوكمة يف 

جميع جمالت عملياتها، والتي ت�سمل ال�سيا�سات الر�سمية، الإجراءات 

بالتقارير.  اخلا�سة  الإدارة  ومتطلبات  الر�سمية  التوجيهية  واملبادئ 

وتلتزم اأريج مبراجعة ممار�سات احلوكمة ب�سكل منتظم وتعديلها من 

وقت لآخر.

جمل�س الإدارة

يتم انتخاب اأع�ساء جمل�س الإدارة وميكن اإنهاء دورة املجل�س من قبل 

م�ساهمي ال�سركة وفقًا لالأحكام املن�سو�س عليها يف النظام الأ�سا�سي 

وقواعد  وقوانني  البحرين  ململكة  التجارية  ال�سركات  وقانون  لل�سركة 

النهائية  امل�سئولية  الإدارة  يتحمل جمل�س  املركزي.  البحرين  م�سرف 

املجل�س  ويقيم  ال�سركة.  على  والتحكم  والإ�سراف  العامة  لالإدارة 

بانتظام الأداء املايل والتجاري لل�سركة ويعتمد خطة اأعماله. وي�سرف 

املجل�س ب�سكل م�ستمر على �سوابط احلوكمة، من اأجل �سمان اللتزام 

باملعايري اجليدة داخل ال�سركة. كما ي�سرف املجل�س ويقيم مدى كفاءة 

الإدارة جلميع خماطر الأعمال التي قد تتعر�س لها ال�سركة.

مت انتخاب املجل�س احلايل من قبل امل�ساهمني يف مار�س ٢٠17 وملدة 

للموافقة  ووفقا  كورونا-19،  جائحة  تف�سي  ظل  ويف  �سنوات  ثالث 

الأخرية التي �سدرت من م�سرف البحرين املركزي، فقد مت متديد 

وتعزز   .٢٠٢٢ �سبتمرب   ٢9 اإىل  الإدارة احلاليني  اأع�ساء جمل�س  مدة 

ي�سمل  الذي  لالأع�ساء  املهني  التطوير  الأ�سا�سية  املجل�س  اإجراءات 

اأع�ساء  اأ�سماء  التعريفي لالأع�ساء اجلدد والتقييم الذاتي.  التدريب 

يف  مف�سلة  الذاتية  �سريتهم  عن  ونبذة  احلاليني  الإدارة  جمل�س 

.٢٠ ال�سفحة رقم 

جميع اأع�ساء جمل�س الإدارة غري تنفيذيني، وثالثة من الأع�ساء ال�ستة 

م�ستقلني غري تنفيذيني، ويقوم املجل�س دوريًا مبراجعة وتقييم اأدائه مع 

اأداء الأع�ساء منفردين، كما تتطلبه القواعد.

جلان املجل�س

يف حني يتم مناق�سة امل�سائل الرئي�سية يف جمل�س اإدارة ال�سركة، فقد مت 

ت�سكيل جلان منف�سلة مل�ساعدة املجل�س يف اإدارة مهامه بطريقة فعالة، 

فتقوم جلنة التدقيق واملخاطر بالإ�سراف على التقارير املالية ونظام 

الرقابة الداخلي واللتزام بكافة القوانني والأنظمة املطبقة، اإىل جانب 

اإدارة املخاطر. اأما جلنة التعيينات واملكافاآت فتتوىل مراجعة التعيينات 

بال�سركة.  العامة  الإدارة  واأع�ساء  الإدارة  جمل�س  لأع�ساء  واملكافاآت 

وجتتمع كل جلان املجل�س ب�سكل دوري لتحقيق اأهدافها كما تقوم �سنويًا 

بتقييم اأدائها الذاتي.

اجتماعات املجل�س

وفقًا للنظام الأ�سا�سي لل�سركة والقواعد املحلية، يتوجب على املجل�س 

النعقاد على الأقل 4 مرات يف ال�سنة على اأن تعقد 5٠٪ من اجتماعاتها 

يف البحرين، وخالل العام ٢٠٢1 عقد جمل�س الإدارة عدد 8 اإجتماعات 

عن طريق و�سائل الإت�سال املرئي )Zoom( حيث يف ظل تف�سي جائحة 

البحرين،  اإىل  ال�سفر  الإدارة  جمل�س  اأع�ساء  يتمكن  مل  كورونا-19 

جمل�س  اإجتماعات  من   ٪5٠ بعقد  بالإلتزام  ال�سركة  تتمكن  مل  وعليه 

الإدارة يف البحرين. 
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ويو�سح اجلدول التايل عدد الجتماعات املنعقدة يف ٢٠٢1، مبا فيها جلان املجل�س واحل�سور ال�سخ�سي لالأع�ساء:

الأع�ساء

اجتماعات املجل�س

)8(

جلنة التدقيق واملخاطر  

)8(

جلنة التعيينات واملكافاآت

)6(

6-8�سعيد حممد البحار*

--7حممد �سيف الهاملي

4-8حممد ال�سويدي

886اأحمد �سعيد املهري*

886الدكتور بدر عبداهلل اجلابري*

886وائل اإبراهيم اأبوخزام

• * متثل ع�سو م�ستقل غري تنفيذي
•  - متثل غري ع�سو

الإدارة

هناك ف�سل للم�سئوليات بني رئي�س جمل�س الإدارة والرئي�س التنفيذي. 

من  والتاأكد  املجل�س  رئا�سة  عن  امل�سئول  هو  الإدارة  جمل�س  فرئي�س 

كفاءته على كافة الأ�سعدة والقيام بدوره يف حت�سري جدول الأعمال، 

مع الأخذ بعني العتبار الأمور اخلا�سة بال�سركة و�سئون الأع�ساء.

يقوم القائم باأعمال الرئي�س التنفيذي بالإدارة اليومية لأمور ال�سركة. 

ال�سرية الذاتية للمدير التنفيذي بالإنابة مذكورة يف ال�سفحة رقم ٢1.

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

تتحدد تعوي�سات اأع�ساء جمل�س الإدارة وفقًا ملتطلبات قانون ال�سركات 

النظام  يف  عليه  واملن�سو�س  البحرين  مملكة  يف  به  املعمول  التجارية 

تعوي�سات  وت�سمل  امل�ساهمون.  يعتمدها  والتي  لل�سركة  الأ�سا�سي 

تعوي�سات  اأما  املدفوعة.  وامل�ساريف  والبدلت  املكافاآت  الأع�ساء 

من  تو�سية  على  بناًء  الإدارة  بتحديدها جمل�س  فيقوم  العامة  الإدارة 

امل�ساريف  البدلت،  الرواتب،  ت�سمل  واملكافاآت حيث  التعيينات  جلنة 

التفا�سيل  بالأداء.  املتعلقة  واحلوافز  اخلدمة،  نهاية  مزايا  املدفوعة، 

مقر  يف  متوفرة  املركزي  البحرين  م�سرف  لقواعد  وفقا  الالزمة 

ال�سركة عند طلب امل�ساهمني.

الهيكل التنظيمي

حددت ال�سركة هيكاًل تنظيميًا مف�ساًل خلدمة اأهداف ال�سركة وتطورها 

ال�سرتاتيجي والرقابة الداخلية بها.

التاأمني  اعادة  اأعمال  اكتتاب  بوقف   امل�ساهمني  قرار  وب�سبب  ولكن 

اجلديدة، فاإن جمل�س الإدارة احلايل يراجع لزوم ملئ املنا�سب ال�ساغرة.

التعاقب الإداري 

التعاقب  �سمان  واأهمية  الب�سرية  مواردها  بقيمة  ال�سركة  تعرتف   

م�سئولية  واملكافاآت  التعيينات  جلنة  وتتوىل  واملنظم.  املوؤهل  الإداري 

مراجعة واعتماد خطة التعاقب الإداري بال�سركة. ومع ذلك، فاإن بع�س 

املنا�سب الرئي�سية ل تزال �ساغرة يف الوقت احلايل وذلك وفقًا لقرار 

امل�ساهمني  بوقف اأكتتاب اأعمال اإعادة التاأمني اجلديدة. 

�سيا�سة توظيف الأقارب

عماًل مبا ورد يف كتاب قواعد م�سرف البحرين املركزي، فقد و�سعت 

ال�سركة �سيا�سة لتوظيف اأقارب الأ�سخا�س الذين يتوقف تعيينهم على 

موافقة م�سرف البحرين املركزي.

تداولت الأ�سخا�س الرئي�سيني بالأوراق املالية لأريج

بالأوراق  الرئي�سيني  الأ�سخا�س  اأريج �سيا�سة خا�سة بتداولت  اأن�ساأت   

بور�سة  اإر�سادات  مع  يتوافق  مبا  للتاأمني،  العربية  للمجموعة  املالية 

البحرين وكتاب القواعد املجلد رقم 6 )الأ�سواق املالية( ال�سادر عن 

بكافة  ال�سركة  التزمت  العام  وخالل  املركزي.  البحرين  م�سرف 

التقارير ذات ال�سلة وباملتطلبات الرقابية على النحو املن�سو�س عليه 

يف هذه القواعد.

وفيما يلي تفا�سيل اأ�سهم اأريج التي ميتلكها اأع�ساء جمل�س الإدارة مبا 

فيها ممثليهم واأع�ساء الإدارة العامة، مبا فيها زوجاتهم، والأطفال اأو 

غريهم من الأ�سخا�س اخلا�سعني لإ�سرافهم:

الإدارة العامةاأع�ساء املجل�س

 عدد الأ�سهم اململوكة

-89،781،539كما هو يف ٢٠٢1-1-1

 م�ساًفا: عدد الأ�سهم

--املكت�سبة خالل العام

ا: الأ�سهم التي مت  ناق�سً

-بيعها خالل العام 

 عدد الأ�سهم اململوكة

-89.781.539كما هو يف 31-٢٠٢1-1٢
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عالقات امل�ساهمني

امل�ساهمني  فعالــة مع  للحفاظ على عالقات  اأهمية ق�سوى  اأريج  تويل 

بال�سركـة  توجد  و�سفافة.  وعادلة  مفتوحة  اإت�سال  قنوات  خالل  من 

املعلومات ذات  ن�سر  امل�ساهمني م�سئولة عن  ل�سئون  وحدة متخ�س�سة 

اأريج موقع  يوفر  كما  امل�سلحة.  لأ�سحاب  املنا�سب  الوقت  يف   ال�سلة 

)www.arig.net( املعلومات املف�سلة عن حوكمة ال�سركات والأعمال 
والبيانات املالية.

يتم عقد اجتماع اجلمعية العمومية ال�سنوية للم�ساهمني يف غ�سون 9٠ 

الدعوة  تن�سر  الرقابية.  املتطلبات  املالية ح�سب  ال�سنة  اإنتهاء  يوم من 

وقت  يف  املالية  والأ�سواق  واملراقبني  للم�ساهمني  العمومية  للجمعية 

قبل  املالية  واحل�سابات  ال�سنوي  التقرير  من  ن�سخ  توفري  ويتم  مبكر. 

الفر�سة  للم�ساهمني  يت�سنى  حتى  الأقل  على  باأ�سبوع  الجتماع  تاريخ 

للتح�سري ملناق�سة اأداء ال�سركة مع اأع�ساء جمل�س الإدارة.

راأ�س املال والأ�سهم

5٠٠ مليون �سهم عادي بقيمة  يتاألف راأ�س املال امل�سرح به لأريج من 

ال�سادر  املال  راأ�س  ويبلغ  �سهم.  كل  عن  اأمريكي  دولر   1 تبلغ  اإ�سمية 

٢٢٠ مليون دولر اأمريكي. وميتلك الأ�سهم  4،295  وامل�سجل واملدفوع 

م�ساهم غالبيتهم من دول جمل�س التعاون اخلليجي. ويتم تداول اأ�سهم 

اأريج من اأي جن�سية من خالل بور�سة البحرين. مت اإلغاء اإدراج اأ�سهم 

اأريج من �سوق دبي املايل وفقا لآخر يوم تداول مت اإقراره وهو 11 يناير 

٢٠٢1. للمزيد من املعلومات حول امل�ساهمني، الرجاء الرجوع لل�سفحة 

رقم 59 من هذا التقرير ال�سنوي.

الإلتزام

كل  ي�سمل  املجل�س،  من  معتمد  لالإلتزام،  �سامل  اإطار  اأريج  اأن�سئت 

اإلتزام  وحدة  توجد  ال�سركة.  لعمليات  املطبقة  والأنظمة  القواعد 

جلنة  اإىل  تقاريره  يرفع  اإلتزام  �سابط  يراأ�سها  بال�سركة  منف�سلة 

اإلتزام  الوحدة  الإدارة. ت�سمن هذه  التابعة ملجل�س  واملخاطر  التدقيق 

م�سرف  قبل  من  عليها  املن�سو�س  الرقابية  املتطلبات  بكافة  اأريج 

مبملكة  وال�سياحة  والتجارة  ال�سناعة  ووزارة  املركزي  البحرين 

البحرين، كما ت�سعى هذه الوحدة للتاأكد من اأن ال�سركة ملتزمة بكافة 

القواعد والأنظمة التابعة لالأ�سواق املالية التي تدرج فيها اأ�سهم اأريج، 

ومل ت�سجل ال�سركة اأي خمالفات مالية يف �سنة ٢٠٢1.

الرقابة الداخلية

الداخلية  الرقابة  اأنظمة  كافة  عن  النهائية  امل�سئولية  املجل�س  يتوىل 

داخل ال�سركة. وتوجد �سبكة من ال�سيا�سات والإر�سادات والإجراءات 

وم�ستويات التفوي�س ومراقبة الأداء لكل نواحي عمليات ال�سركة، مبا 

يف ذلك املراجعات الدورية واإعداد التقارير ب�ساأن اآخر امل�ستجدات، 

كافة  واعتماد  مبراجعة  املجل�س  يقوم  كما  �سروريًا.  ذلك  كان  اأينما 

الأخرى.  الت�سغيلية  والأمور  واملطالبات  لالكتتاب  ال�سالحية   حدود 

خمتلف  على  الإدارة  فت�سمن  اليومية،  العمليات  جمال  يف  اأما 

على  احلفاظ  وتوؤمن  الرقابة،  لآليات  الفعال  التطبيق  م�ستوياتها، 

اإيجابية.  بيئة رقابة 

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

حم�سة ودون �سروط تف�سيلية، وخالل العام مل يكن هناك اأي معامالت 

قواعد  يف  عليه  املن�سو�س  للتعريف  وفقا  العالقة  ذات  الأطراف  مع 

م�سرف البحرين املركزي.   

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

�سكل  الرقابة يف  تلك  وتقييم  بال�سركة  الداخلية  الرقابة  اإطار  تطبيق 

احل�سابات  ومدققي  باأريج  الداخلي  املدقق  من  �سادرة  تقارير 

بيئة  وفعالية  بالو�سع  الإدارة  جمل�س  اللجنة  تخطر  ثم  اخلارجيني. 

الرقابة بال�سركة واإتخاذ الإدارة لالإجراءات الالزمة لتعزيز اأي اأوجه 

�سعف مت حتديدها يف الرقابة.

لل�سنة  الداخلي  التدقيق  وظيفة  اإ�سناد  واملخاطر  التدقيق  قامت جلنة 

املالية لطرف ثالث وفقا لقواعد م�سرف البحرين املركزي - املجلد 3.

اإ�سرتاتيجية العمل

اأتخاذ  اأريج على  اأعمال الكتتاب تعمل  امل�ساهمني بوقف  وفقا ملوافقة 

الإجراءات التالية:

وت�سيري  ال�سركة  ن�ساط  تقييد  يخ�س  فيما  الالزمة  الإجراءات  عمل 

عملية  لإجراء  ثالث  طرف  تعيني  اأو  داخليا  احلالية  املحفظة  اأعمال 

الت�سفية مبا يف ذلك بيع املحفظة.

بحث فر�س اإمكانية العثور على م�سرتي اأثناء ت�سفية حمفظة ال�سركة 

لالإ�ستحواذ على ال�سركة.

الالزمة  الإجراءات  باإتخاذ  الإدارة  جمل�س  بتخويل  امل�ساهمون  وافق 

لتعزيز وزيادة القيمة العائدة للم�ساهمني.

اإدارة خماطر املوؤ�س�سة

املراقبة  اإىل  يهدف  الذي  املوؤ�س�سة  خماطر  اإدارة  نظام  اأريج  تطبق 

الدقيقة للمخاطر التي ميكن اأن تتعر�س لها ال�سركة واآثارها املحتملة 

ق�سم  يقوم  كما  والت�سغيلي.  املايل  الأداء  عن  ف�ساًل  املال،  راأ�س  على 

لتقييم  ال�سركة  م�ستويات  لكافة  املنتظمة  باملراجعة  املخاطر  اإدارة 

امل�ستجدات والتوجهات يف عمليات ال�سركة، واتخاذ الإجراءات الالزمة 

للتخفيف من حدة الآثار ال�سلبية املحتملة كلما اأمكن ذلك. 

املوؤ�س�سة  خماطر  اإدارة  عمل  اإطار  تنفيذ  املخاطر  اإدارة  رئي�س  يتوىل 

الذي بدوره يرفع تقاريره اإىل جلنة التدقيق واملخاطر ملجل�س الإدارة. 

كذلك، تتم مراجعة �سجل املخاطر واإدارته ب�سكل ن�سط بهدف احلفاظ 

على م�ستويات الأداء الفعالة ل�ستخدام راأ�س املال املعر�س للخطر دون 

تقرير حوكمة ال�سركات
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الإفراط يف تعري�س م�سلحة حقوق امل�ساهمني للمخاطر اأي�سا.

خماطر  الإكتتابية،  املخاطر  لأريج  الرئي�سية  املخاطر  فئات  ت�سمل 

الإحتياطيات، خماطر الأ�سواق، املخاطر الت�سغيلية، خماطر الإئتمان، 

وخماطر ال�سيولة. 

واإ�سرتاتيجيات  املخاطر  لتقليل  ال�سيا�سات  من  عدد  ال�سركة  لدى 

التخفيف من حدتها لإدارة التعر�س للمخاطر الرئي�سية.

بيان الرغبة يف التعر�س للمخاطر - حتتفظ اأريج ببيان حمدد عن   •

الرغبة يف املخاطرة يو�سح ن�سبة التعر�س الق�سوى للخ�سائر لكل 

من فروع املخاطر الرئي�سية. ميثل بيان الرغبة يف املخاطرة وثيقة 

دورية  ب�سفة  ويراجع  الأعمال  يف  ال�سركة  نهج  توجيه  يف  رئي�سية 

وقد مت الت�سديق عليه من قبل جمل�س الإدارة.

املخاطر الإكتتابية - ت�سمل مزيج من اإر�سادات الإكتتاب التي هي   •

قيد النظم الرقابية والإدارية بال�سركة، واآليات الت�سعري وتغطيات 

اإعادة التاأمني يف اأ�سواق تت�سم بت�سنيف اإئتماين عايل والتي ت�سع 

�سقفًا لالأخطار احلادة.

خماطر الحتياطيات - تتم اإدارة خماطر الحتياطيات من خالل   •

ل�سمان  لالحتياطيات  واخلارجية  الداخلية  املراجعات  اإجراء 

مالءمة وكفاية تخ�سي�س الحتياطيات. 

خماطر الأ�سواق - يتم التحكم يف التعر�س لهذه الفئة من املخاطر   •

عن طريق باقة من الإر�سادات الإ�ستثمارية وال�سيا�سات التي ت�سم 

الإجتاهات  حتليل  الأ�سول،  فئات  ملخ�س�سات  الأق�سى  احلد 

واأدوات مراقبة الأداء، مبا فيها اأوامر التخل�س لإيقاف اخل�سارة.

املخاطر الت�سغيلية - متثل املخاطر الت�سغيلية العمليات التي تعر�س   •

هذه  مبراقبة  ال�سركة  وتقوم  للخطر،  لل�سركة  الت�سغيلية  القدرات 

من  للحد  املتوا�سلة  اجلهود  وتبذل  كثب،  عن  املتعددة  العمليات 

اآثارها.  

املخاطر الإئتمانية - تدار هذه الفئة عن طريق الرقابة ال�سارمة   •

للطرف املقابل وتف�سل اأريج التعامل مع موؤ�س�سات عريقة، واإجماًل، 

التدفق  ر�سد  يتم  الوقت،  ذات  ويف  ت�سنيف عايل.  ذات  �سركات 

امل�ستحقة  املدفوعات  وتتبع  الزمنية  التحليالت  النقدي من خالل 

ب�سكل فعال.

اأو  الفعلية  اخل�سارة  الفئة  هذه  متثل   - ال�سيولة  خماطر  واأخريًا   •

لدفع  اإما  القدرة  عدم  من  النا�سئة  املجموعة  على  املت�سورة 

مطالبات اأو الإ�ستثمارات اأو الإلتزامات الت�سغيلية. يويل الإ�ستثمار 

يف اأريج، و�سيا�سة اإدارة املطالبات واإدارة خماطر ال�سيولة الإعتبار 

الواجب لإدارة خماطر ال�سيولة، وعلى �سبيل احليطة حتتفظ اأريج 

باأ�سول �سائلة اأعلى بكثري من منوذج متطلبات ال�سيولة.

مدققي احل�سابات اخلارجيني 

يعني امل�ساهمون مدققي احل�سابات اخلارجيني يف اجلمعية العمومية. 

ال�سادة �سركة  كى بى ام جي فخرو - مملكة البحرين  وقد مت تعيني 

قرار  على  بناًء   ٢٠٢1 املالية  ال�سنة  حل�سابات  خارجيني  كمدققني 

ميكن  الأدارة.  جمل�س  اإىل  املفو�س  النحو  على  العمومية،  اجلمعية 

احل�سابات  مدققي  اأتعاب  تفا�سيل  على  احل�سول  للم�ساهمني 

اخلارجيني بناء على طلبهم.

التدقيق  اإىل  بالإ�سافة  اخلارجيني  احل�سابات  مبدققي  ال�ستعانة  مت 

والتي   Agreed Upon Procedure – AUP اخلارجي، يف عمل 

ميكن  اخلارجيني.  احل�سابات  مدققي  باإعدادها  يقوم  اأن  يجب 

احل�سابات  مدققي  اأتعاب  تفا�سيل  على  احل�سول  للم�ساهمني 

اخلارجيني بناء على طلبهم.

ت�سنيفات الإئتمان

الإئتمانية  الت�سنيفات  ب�ست  اأم  اأيه  �سحبت    ،٢٠19 مار�س   ٢8 يف 

عملية  من  التطوعي  بالإن�سحاب  اأريج  قامت  حيث  )الت�سنيفات(، 

الت�سنيف التفاعلية.

املالءة القانونية 

يتم حتديد متطلبات املالءة القانونية من م�سرف البحرين املركزي، 

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

مالءة  موقف  عن  ويلخ�س  حمددة.  ومطالبات  اأق�ساط  اإىل  بالإ�سارة 

ال�سركة كما يف 31 دي�سمرب ٢٠٢1 كما يلي:

)باآلف الدولرات الأمريكية(

2021٢٠٢٠

٢٢7.٢٠3188.983راأ�س املال املتاح

9.771٢5.٢14هام�س املالءة املطلوب

 جمموع فائ�س راأ�س املال املتاح

٢17.43٢163.769عما هو مطلوب من هام�س املالءة

تقرير حوكمة ال�سركات



املجموعة العربية للت�أمني )�ش.م.ب.(

توقفت تكافل ري عن اإكتتاب الأعمال وهي حاليًا حتت الت�سوية منذ اأبريل ٢٠16.  *
خالل عام ٢٠19، مت و�سع �سركة �سمانات اخلليج ذ.م.م حتت الت�سفية الإختيارية.  **

خالل عام ٢٠٢٠، مت و�سع اأريج كابيتال ليمتد )اململكة املتحدة( حتت الت�سوية.  ***

عمليات البحرين

�سركات تابعةاإعادة التاأمني

تكافل ري ليميتد

الإمارات العربية املتحدة  )٪54(*

�سمانات اخلليج ذ.م.م.

البحرين )٪1٠٠(**

اأريج كابيتال ليميتد

اململكة املتحدة )٪1٠٠( * * *

املجموعة العربية للتاأمني )�س.م.ب.(

هيكل جمموعة اأريج

تقرير حوكمة ال�سركات



التقــريـر ال�سنـوي ٢٠٢١

مت اإ�سناد مهام التدقيق الداخلي لل�سنة املالية لطرف ثالث )اي واي(.  *
يقوم نائب املدير العام - ال�سئون املالية والإدارية حاليًا باأعمال الرئي�س التنفيذي.  **

الهيكل التنظيمي

ال�سوؤون القانونية والإلتزام

الإ�ستثمارات واإدارة الأ�سول

ال�سوؤون املالية للمجموعة

املطالبات واحل�سابات الفنية

اأنظمة املعلومات والإت�سال

الإكتوارية واإدارة املخاطر

جلنة التعيينات واملكافاآت

اأمني ال�سر

جلنة التدقيق واملخاطر*

ال�سركات التابعة

التدقيق الداخلي للمجموعة*

جمل�س الإدارة

الرئي�س التنفيذي**

الإختياري ومتديد ال�سمانات

احلياة وال�سحي

نائب املدير العام - 

ال�سوؤون املالية والإدارية **
 اإعادة التاأمني

املوارد الب�سرية وال�سوؤون الإدارية

م
زا

لت
اإ

ر
ط

خا
مل
ا

املخاطر

الإلزامي واإعادة التاأمني ال�سادر

تقرير حوكمة ال�سركات
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ال�سرية الذاتية لأع�ساء جمل�س الإدارة

اأع�ساء جمل�س الإدارة

�سعيد حممد البحار

رئي�س جمل�س الإدارة وع�سو جلنة التعيينات واملكافاآت

بكالوريو�س يف علوم الإقت�ساد، جامعة جاك�سونفيل - الوليات املتحدة 

الأمريكية

 ٢٠14 مار�س   ٢5 يف  الإدارة  جمل�س  اإىل  البحار  حممد  �سعيد  اإن�سم 

واأ�سبح رئي�س جمل�س الإدارة منذ 1٢ يونيو ٢٠17. وهو رئي�س جمل�س 

العربية  املوؤ�س�سة  اإدارة   جمل�س  وع�سو  ليميتد  ري  تكافل  اإدارة 

لالإت�سالت الف�سائية باململكة العربية ال�سعودية.

حممد �سيف الهاملي

)ممثاًل عن الهيئة العامة للمعا�سات والتاأمينات الإجتماعية، الإمارات 

العربية املتحدة(

نائب رئي�س جمل�س الإدارة

ماج�ستري يف الإقت�ساد، جامعة ولية كاليفورنيا - الوليات املتحدة 

الأمريكية

 ٢٠14 مار�س   ٢5 يف  الإدارة  جمل�س  اإىل  الهاملي  �سيف  حممد  اإن�سم 

ي�سغل  وهو   .٢٠17 يونيو   1٢ منذ  الإدارة  جمل�س  رئي�س  نائب  واأ�سبح 

من�سب املدير العام   يف الهيئة العامة للمعا�سات والتاأمينات الإجتماعية 

- الإمارات العربية املتحدة.

حممد ال�سويدي

)ممثال عن جهاز الإمارات لالإ�ستثمار، الإمارات العربية املتحدة(

ع�سو جمل�س الإدارة وع�سو جلنة التعيينات واملكافاآت

بكالوريو�س يف املحا�سبة، جامعة الإمارات - الإمارات العربية املتحدة

اإن�سم حممد ال�سويدي اإىل جمل�س الإدارة يف ٢5 مار�س ٢٠14.

�سغل �سابقا من�سب املدير التنفيذي لإدارة الأ�سول يف جهاز الإمارات 

الدخل  لإدارة  التنفيذي  املدير  من�سب  �سابقا  �سغل  كما  لالإ�ستثمار. 

الثابت يف جهاز اأبوظبي لالإ�ستثمار.

اأحمد �سعيد املهري

جلنة  وع�سو  واملخاطر  التدقيق  جلنة  ورئي�س  الإدارة  جمل�س  ع�سو 

التعيينات واملكافاآت

بكالوريو�س يف املحا�سبة والإدارة العامة، جامعة الإمارات العربية 

املتحدة

اإن�سم اأحمد �سعيد املهري اإىل جمل�س الإدارة يف ٢٠ مار�س ٢٠17. وقد 

�سبق له اأن �سغل من�سب نائب مدير عام ال�سئون املالية ل�سرطة اأبوظبي.

الدكتور بدر عبداهلل اجلابري

ع�سو جمل�س الإدارة ورئي�س جلنة التعيينات واملكافاآت وع�سو جلنة 

التدقيق واملخاطر

دكتوراة يف الإدارة والتخطيط، جامعة ويلز - اململكة املتحدة، 

وبكالوريو�س يف علم النف�س، جامعة الإمارات - دولة الإمارات العربية 

املتحدة.

ي�سغل الدكتور عبداهلل اجلابري من�سب ع�سو جمل�س الإدارة منذ ٢٠ 

مار�س ٢٠17، كما �سغل من�سب م�ست�سار ومدير التخطيط الإ�سرتاتيجي 

والتميز املوؤ�س�سي بوزارة العدل يف اأبوظبي �سابقا.

مزيد  مركز  يف  الإدارة  جمل�س  رئي�س  نائب  من�سب  �سابقا  �سغل  وقد 

دولة  يف  واخلدمات  التعاونية  الأهلية  اجلمعية  رئي�س  ونائب  الطبي، 

املحافظة  الأ�سالة  اإدارة  جمل�س  وع�سو  املتحدة،  العربية  الإمارات 

ذ.م.م. يف �سلطنة عمان.

وائل اإبراهيم ابوخزام

)ممثاًل عن م�سرف ليبيا املركزي، ليبيا(

جلنة  وع�سو  واملخاطر  التدقيق  جلنة  وع�سو  الإدارة  جمل�س  ع�سو 

التعيينات واملكافاآت.

بكالوريو�س يف املحا�سبة، جامعة طرابل�س، وماج�ستري يف الدرا�سات 

املالية وامل�سرفية من الأكادميية الليبية.

 ٢٠ منذ  الإدارة  جمل�س  ع�سو  من�سب  ابوخزام  اإبراهيم  وائل  �سغل 

املخاطر  اإدارة  دائرة  مدير  من�سب  حاليًا  ي�سغل  و   ،٢٠17 مار�س 

مب�سرف ليبيا املركزي.
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ال�سرية الذاتية لأع�ساء الإدارة العامة

الإدارة العامة

�ساموئيل فرغي�س

القائم باأعمال الرئي�س التنفيذي ونائب املدير العام - ال�سئون املالية 

والإدارية

بكالوريو�س يف التجارة من جامعة او�سمانيا بالهند، وع�سو املعهد 

الهندي للمحا�سبني القانونيني.

ال�سئون  ق�سم  يف   1997 مار�س  يف  بال�سركة  فرغي�س  �ساموئيل  اإلتحق 

املالية للمجموعة قبل اأن يرتاأ�س الق�سم يف يناير ٢٠٠8. واإن�سم لفريق 

ع�سو  من�سب  حاليًا  وي�سغل   .٢٠17 يناير  يف  بال�سركة  العامة  الإدارة 

جمل�س الإدارة باأرميا لأنظمة التاأمني )البحرين(، اأريج كابيتال ليميتد 

)لندن(، واملدير العام يف تكافل ري ليميتد )مركزدبي املايل العاملي(. 

وقبل اإن�سمامه اإىل ال�سركة، �سغل عدة منا�سب يف �سركات هندية.




