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تقرير حوكمة الشركات

املجموعة العربية للتأمني )ش.م.ب( 1٢

مراجعة األعمال التشغيلية واملالية

الشركات التابعة
تكافل ري ليمتد 

سجلت شركة إعادة التأمني اإلسالمية التابعة للمجموعة، تكافل 
ري ليمتد، التي وضعت حتت التسوية يف أبريل ٢٠16،  ربح صايف 
مليون  ربح قدره 8.٠  أمريكي )٢٠٢1:  دوالر  مليون  قدره  6.٠ 
دوالر أمريكي( لهذا العام.  وبلغت حصة املجموعة يف الربح 3.٠ 
دوالر  مليون   ٠.4 قدره  ربح     :٢٠٢1( أمريكي  دوالر  مليون 

أمريكي(.
حققت إستثمارات تكافل ري ليمتد متوسط   عائد بنسبة ٪1.7 
مليون   ٠.4 بلغت  إستثمارية  عوائد  مع حتقيق   )٪1.٠  :٢٠٢1(
دوالر أمريكي )٢٠٢1:  ٠.3 مليون دوالر أمريكي(،  وكانت أصول 
وودائع  كنقد  تقريباً  ل  كام بشكل  محفوظة  االستثمارية  الشركة 

إسالمية قصيرة األجل.
ضمانات اخلليج

حتت  للمجموعة  تابعة  شركة  وهي  اخلليج،  ضمانات  أعلنت 
التصفية، عن حتقيق أرباح بلغ قدرها 4.1 مليون دوالر أمريكي 
دوالر  مليون   1.٢ قدره  ربح     :٢٠٢1( للعام  املجموعة  لنتائج 

أمريكي(. بسبب عكس املخصصات بعد إعادة التقييم.

أريج كابيتال ليمتد
توقفت أريج كابيتال ليمتد، وهي شركة مسجلة ومملوكة بالكامل 
ألريج وعضو يف لويدز لندن، عن االكتتاب يف أعمال جديدة اعتباراً 
من األول من يناير ٢٠٢٠.  وأبلغت أريج كابيتال ليمتد عن أقساط 
مكتسبة بلغت  ٠.٠6 مليون دوالر أمريكي للعام )٢٠٢1:  أقساط 
مكتسبة بلغت  1.1 مليون دوالر أمريكي(. سجلت أريج كابيتال 
ليمتد ربح قدره ٢.٢ مليون دوالر أمريكي للعام )٢٠٢1: خسارة  
الضرائب  استرداد  بسبب  أمريكي(  دوالر  مليون   ٠.1 قدرها 

وعكس املخصصات.
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اجتماعات املجلساألعضاء
)9(

جلنة التدقيق واملخاطر
)5(

جلنة التعيينات واملكافآت
)6(

6-9سعيد محمد البحار*
--4أحمد عمر الكربي

5-9محمد سيف السويدي
4٢1محمد أحمد الكربي

-4٢عبداهلل سعيد الغفلي
855وائل إبراهيم أبوخزام
--4محمد سيف الهاملي
535أحمد سعيد املهري*

535بدر عبداهلل اجلابري*
•  * متثل عضو مستقل غير تنفيذي

•  - متثل غير عضو
•  مت أنتهاء عضوية كل من السيد محمد سيف الهاملي والسيد أحمد سعيد املهري والدكتور بدر عبداهلل اجلابري بتاريخ ٢6 سبتمبر ٢٠٢٢.

•  مت أنتخاب كل من السيد أحمد عمر الكربي والسيد محمد أحمد الكربي وتعيني السيد عبداهلل سعيد الغفلي بتاريخ ٢6 سبتمبر ٢٠٢٢.

مجلس  عقد   ٢٠٢٢ العام  وخالل  البحرين،  يف  اجتماعاتها  من 
اإلدارة عدد 9 إجتماعات، ومت عقد أكثر من 5٠٪ من اإلجتماعات 

يف البحرين. 

ويوضح اجلدول التالي عدد االجتماعات املنعقدة يف ٢٠٢٢، مبا 
فيها جلان املجلس واحلضور الشخصي لألعضاء:

اإلدارة
هناك فصل للمسئوليات بني رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي. 
فرئيس مجلس اإلدارة هو املسئول عن رئاسة املجلس والتأكد من 
كفاءته على كافة األصعدة والقيام بدوره يف حتضير جدول األعمال، 

مع األخذ بعني االعتبار األمور اخلاصة بالشركة وشئون األعضاء.
يقوم القائم بأعمال الرئيس التنفيذي باإلدارة اليومية ألمور الشركة. 
يف  مذكورة  الذاتية  وسيرهم  العامة  اإلدارة  فريق  أعضاء  أسماء 

الصفحة رقم ٢1.
تعويضات أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة العامة

قانون  ملتطلبات  وفقاً  اإلدارة  مجلس  أعضاء  تعويضات  تتحدد 
واملنصوص  البحرين  مملكة  يف  به  املعمول  التجارية  الشركات 
املساهمون.  يعتمدها  والتي  للشركة  األساسي  النظام  يف  عليه 
واملصاريف  والبدالت  املكافآت  األعضاء  تعويضات  وتشمل 
املدفوعة. أما تعويضات اإلدارة العامة فيقوم بتحديدها مجلس 
حيث  واملكافآت  التعيينات  جلنة  من  توصية  على  بناًء  اإلدارة 
نهاية  مزايا  املدفوعة،  املصاريف  البدالت،  الرواتب،  تشمل 
وفقا  الالزمة  التفاصيل  باألداء.  املتعلقة  واحلوافز  اخلدمة، 
عند  الشركة  مقر  متوفرة يف  املركزي  البحرين  لقواعد مصرف 

طلب املساهمني.
الهيكل التنظيمي

أهداف  خلدمة  مفصاًل  تنظيمياً  هيكاًل  الشركة  حددت 
ولكن  بها.  الداخلية  والرقابة  االستراتيجي  وتطورها  الشركة 

التأمني  اعادة  أعمال  اكتتاب  بوقف   املساهمني  قرار  وبسبب 
ملئ  لزوم  يراجع  احلالي  اإلدارة  مجلس  فإن  اجلديدة، 

الشاغرة. املناصب 
التعاقب اإلداري 

 تعترف الشركة بقيمة مواردها البشرية وأهمية ضمان التعاقب 
اإلداري املؤهل واملنظم. وتتولى جلنة التعيينات واملكافآت مسئولية 
مراجعة واعتماد خطة التعاقب اإلداري بالشركة. ومع ذلك، فإن 
بعض املناصب الرئيسية ال تزال شاغرة يف الوقت احلالي وذلك 
التأمني  إعادة  أعمال  أكتتاب  بوقف  املساهمني   لقرار  وفقاً 

اجلديدة. 
سياسة توظيف األقارب

فقد  املركزي،  البحرين  مصرف  قواعد  كتاب  يف  ورد  مبا  عماًل 
وضعت الشركة سياسة لتوظيف أقارب األشخاص الذين يتوقف 

تعيينهم على موافقة مصرف البحرين املركزي.
تداوالت األشخاص الرئيسيني باألوراق املالية ألريج

الرئيسيني  األشخاص  بتداوالت  خاصة  سياسة  أريج  أنشأت   
باألوراق املالية للمجموعة العربية للتأمني، مبا يتوافق مع إرشادات 
املالية(  )األسواق  رقم 6  املجلد  القواعد  وكتاب  البحرين  بورصة 
التزمت  العام  وخالل  املركزي.  البحرين  مصرف  عن  الصادر 
الشركة بكافة التقارير ذات الصلة وباملتطلبات الرقابية على النحو 

املنصوص عليه يف هذه القواعد.
وفيما يلي تفاصيل أسهم أريج التي ميتلكها أعضاء مجلس اإلدارة 
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أفضل  بإتباع  )»أريج«(  للتأمني ش.م.ب.  العربية  املجموعة  تلتزم 
املمارسات العاملية يف حوكمة الشركات. والشركة على يقني بوجود 
روابط بني املعايير األخالقية القوية، حوكمة جيدة وإضفاء قيمة 
ومجتمع  الشركاء  مع  للتواصل  السعي  خالل  ومن  للمساهمني. 
التامة عن  األعمال العام، تهدف الشركة إلى االلتزام بالشفافية 

طريق تبني أعلى معايير اإلفصاح.
تأسست أريج بتاريخ 9 يونيو 198٠ كشركة إعادة تأمني. يقدر رأس 
املال املصرح به ألريج كما هو يف 31 ديسمبر ٢٠٢٢ 5٠٠ مليون 

دوالر أمريكي ورأس املال املدفوع ٢٢٠ مليون دوالر أمريكي. 
 3 رقم  املجلد   - القواعد  كتاب   - املركزي  البحرين  مصرف 

)High Level Controls(

تتبع الشركة قواعد حوكمة الشركات وفقا للمجلد رقم 3 من كتاب 
أعمال اجلمعية  ويضم جدول  املركزي،  البحرين  قواعد مصرف 

العمومية يف بند منفصل تقرير حوكمة الشركة.
املساهمون

بورصة  يف  مدرجة  وأسهمها  عامة  مساهمة  شركة  أريج  تعد 
البحرين. 

إجتماع   ،٢٠٢٢ العام  خالل  للمساهمني  اجتماعني  أريج  عقدت 
وأجتماع   ٢٠٢٢ مارس   ٢9 بتاريخ  العادية  العمومية  اجلمعية 
اجلمعية العمومية العادية بتاريخ ٢6 سبتمبر ٢٠٢٢ وذلك إلنتخاب 
أعضاء مجلس اإلدارة للفترة من سبتمبر ٢٠٢٢ إلى مارس ٢٠٢5. 
قام املساهمون بإنتخاب األعضاء لشغل ثالث مناصب يف مجلس 
اإلدارة، يف حني مت شغل املناصب الثالث املتبقية عن طريق التعيني 
من قبل املساهمني الرئيسيني وفقا للمادة 3٢ من النظام األساسي 

للشركة.
إيضاحات  يف  مبني  كما  املساهمني،  عن  املعلومات  من  للمزيد 
البيانات املالية املوحدة املذكورة يف الصفحة 67 )إيضاح ٢٠(.      

إطار العمل
حتتفظ الشركة، من خالل مجلس إدارتها، على إطار عمل للحوكمة 
الرسمية،  السياسات  تشمل  والتي  عملياتها،  مجاالت  جميع  يف 
اإلجراءات واملبادئ التوجيهية الرسمية ومتطلبات اإلدارة اخلاصة 
بالتقارير. وتلتزم أريج مبراجعة ممارسات احلوكمة بشكل منتظم 

وتعديلها من وقت آلخر.
مجلس اإلدارة

يتم انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة وميكن إنهاء دورة املجلس من 
قبل مساهمي الشركة وفقاً لألحكام املنصوص عليها يف النظام 
البحرين  ململكة  التجارية  الشركات  وقانون  للشركة  األساسي 
وقوانني وقواعد مصرف البحرين املركزي. وفقا للنظام األساسي 

لشركة أريج، يحق ألي مساهم لديه 1٠٪ أو أكثر من أسهم الشركة 
تعيني عضو يف مجلس اإلدارة، بينما مينع أي مساهم ميارس هذا 
اإلدارة  مجلس  يف  آخرين  أعضاء  إلنتخاب  التصويت  من  احلق 

خالل اجتماع احلمعية العمومية العادية. 
يتحمل مجلس اإلدارة املسئولية النهائية لإلدارة العامة واإلشراف 
املالي  األداء  بانتظام  املجلس  ويقيم  الشركة.  على  والتحكم 
بشكل  املجلس  ويشرف  أعماله.  ويعتمد خطة  للشركة  والتجاري 
مستمر على ضوابط احلوكمة، من أجل ضمان االلتزام باملعايير 
كفاءة  مدى  ويقيم  املجلس  يشرف  كما  الشركة.  داخل  اجليدة 

اإلدارة جلميع مخاطر األعمال التي قد تتعرض لها الشركة.
مت انتخاب املجلس احلالي من قبل املساهمني بتاريخ ٢6 سبتمبر 
إجراءات  وتعزز   .٢٠٢5 مارس  إلى  سنوات  ثالث  وملدة   ٢٠٢٢
املجلس األساسية التطوير املهني لألعضاء الذي يشمل التدريب 
التعريفي لألعضاء اجلدد والتقييم الذاتي. أسماء أعضاء مجلس 
الصفحة  الذاتية مفصلة يف  ونبذة عن سيرتهم  اإلدارة احلاليني 

رقم ٢٠.
جميع أعضاء مجلس اإلدارة غير تنفيذيني وفقا للتشكيل احلالي 
إلنتخابات  نتيجة  اإلدارة  مجلس  لتشكيل  ووفقاً  اإلدارة.  ملجلس 
مجلس اإلدارة املذكورة أعاله، فإنه يوجد عضو واحد فقط من 
عضو  أن  حني  يف  تنفيذي،  غير  مستقل  الستة  األعضاء  ضمن 
للوائح  وفقا  املعايير  يستوف  لم  اآلخر  املستقل  اإلدارة  مجلس 
يفي  ال  احلالي  التشكيل  أن  وحيث  املركزي،  البحرين  مصرف 
بلوائح مصرف البحرين املركزي والتي تتطلب أن يكون ثلث أعضاء 
مجلس اإلدارة على األقل أعضاء مستقلني ويقوم مجلس اإلدارة 
حاليا مبراجعة تشكيل أعضاء املجلس وتقدمي اإلقتراح املناسب. 
األعضاء  أداء  مع  أدائه  وتقييم  مبراجعة  دورياً  املجلس  ويقوم 

منفردين، كما تتطلبه القواعد.
جلان املجلس

إدارة الشركة،  الرئيسية يف مجلس  يف حني يتم مناقشة املسائل 
مهامه  إدارة  املجلس يف  ملساعدة  منفصلة  تشكيل جلان  فقد مت 
على  باإلشراف  واملخاطر  التدقيق  جلنة  فتقوم  فعالة،  بطريقة 
القوانني  بكافة  وااللتزام  الداخلي  الرقابة  ونظام  املالية  التقارير 
واألنظمة املطبقة، إلى جانب إدارة املخاطر. أما جلنة التعيينات 
مجلس  ألعضاء  واملكافآت  التعيينات  مراجعة  فتتولى  واملكافآت 
اإلدارة وأعضاء اإلدارة العامة بالشركة. وجتتمع كل جلان املجلس 
بشكل دوري لتحقيق أهدافها كما تقوم سنوياً بتقييم أدائها الذاتي.

اجتماعات املجلس
على  يتوجب  احمللية،  والقواعد  للشركة  األساسي  للنظام  وفقاً 
املجلس االنعقاد على األقل 4 مرات يف السنة على أن تعقد ٪5٠ 
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اجتماعات املجلساألعضاء
)9(

جلنة التدقيق واملخاطر
)5(

جلنة التعيينات واملكافآت
)6(

6-9سعيد محمد البحار*
--4أحمد عمر الكربي

5-9محمد سيف السويدي
4٢1محمد أحمد الكربي

-4٢عبداهلل سعيد الغفلي
855وائل إبراهيم أبوخزام
--4محمد سيف الهاملي
535أحمد سعيد املهري*

535بدر عبداهلل اجلابري*
•  * متثل عضو مستقل غير تنفيذي

•  - متثل غير عضو
•  مت أنتهاء عضوية كل من السيد محمد سيف الهاملي والسيد أحمد سعيد املهري والدكتور بدر عبداهلل اجلابري بتاريخ ٢6 سبتمبر ٢٠٢٢.

•  مت أنتخاب كل من السيد أحمد عمر الكربي والسيد محمد أحمد الكربي وتعيني السيد عبداهلل سعيد الغفلي بتاريخ ٢6 سبتمبر ٢٠٢٢.

مجلس  عقد   ٢٠٢٢ العام  وخالل  البحرين،  يف  اجتماعاتها  من 
اإلدارة عدد 9 إجتماعات، ومت عقد أكثر من 5٠٪ من اإلجتماعات 

يف البحرين. 

ويوضح اجلدول التالي عدد االجتماعات املنعقدة يف ٢٠٢٢، مبا 
فيها جلان املجلس واحلضور الشخصي لألعضاء:

اإلدارة
هناك فصل للمسئوليات بني رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي. 
فرئيس مجلس اإلدارة هو املسئول عن رئاسة املجلس والتأكد من 
كفاءته على كافة األصعدة والقيام بدوره يف حتضير جدول األعمال، 

مع األخذ بعني االعتبار األمور اخلاصة بالشركة وشئون األعضاء.
يقوم القائم بأعمال الرئيس التنفيذي باإلدارة اليومية ألمور الشركة. 
يف  مذكورة  الذاتية  وسيرهم  العامة  اإلدارة  فريق  أعضاء  أسماء 

الصفحة رقم ٢1.
تعويضات أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة العامة

قانون  ملتطلبات  وفقاً  اإلدارة  مجلس  أعضاء  تعويضات  تتحدد 
واملنصوص  البحرين  مملكة  يف  به  املعمول  التجارية  الشركات 
املساهمون.  يعتمدها  والتي  للشركة  األساسي  النظام  يف  عليه 
واملصاريف  والبدالت  املكافآت  األعضاء  تعويضات  وتشمل 
املدفوعة. أما تعويضات اإلدارة العامة فيقوم بتحديدها مجلس 
حيث  واملكافآت  التعيينات  جلنة  من  توصية  على  بناًء  اإلدارة 
نهاية  مزايا  املدفوعة،  املصاريف  البدالت،  الرواتب،  تشمل 
وفقا  الالزمة  التفاصيل  باألداء.  املتعلقة  واحلوافز  اخلدمة، 
عند  الشركة  مقر  متوفرة يف  املركزي  البحرين  لقواعد مصرف 

طلب املساهمني.
الهيكل التنظيمي

أهداف  خلدمة  مفصاًل  تنظيمياً  هيكاًل  الشركة  حددت 
ولكن  بها.  الداخلية  والرقابة  االستراتيجي  وتطورها  الشركة 

التأمني  اعادة  أعمال  اكتتاب  بوقف   املساهمني  قرار  وبسبب 
ملئ  لزوم  يراجع  احلالي  اإلدارة  مجلس  فإن  اجلديدة، 

الشاغرة. املناصب 
التعاقب اإلداري 

 تعترف الشركة بقيمة مواردها البشرية وأهمية ضمان التعاقب 
اإلداري املؤهل واملنظم. وتتولى جلنة التعيينات واملكافآت مسئولية 
مراجعة واعتماد خطة التعاقب اإلداري بالشركة. ومع ذلك، فإن 
بعض املناصب الرئيسية ال تزال شاغرة يف الوقت احلالي وذلك 
التأمني  إعادة  أعمال  أكتتاب  بوقف  املساهمني   لقرار  وفقاً 

اجلديدة. 
سياسة توظيف األقارب

فقد  املركزي،  البحرين  مصرف  قواعد  كتاب  يف  ورد  مبا  عماًل 
وضعت الشركة سياسة لتوظيف أقارب األشخاص الذين يتوقف 

تعيينهم على موافقة مصرف البحرين املركزي.
تداوالت األشخاص الرئيسيني باألوراق املالية ألريج

الرئيسيني  األشخاص  بتداوالت  خاصة  سياسة  أريج  أنشأت   
باألوراق املالية للمجموعة العربية للتأمني، مبا يتوافق مع إرشادات 
املالية(  )األسواق  رقم 6  املجلد  القواعد  وكتاب  البحرين  بورصة 
التزمت  العام  وخالل  املركزي.  البحرين  مصرف  عن  الصادر 
الشركة بكافة التقارير ذات الصلة وباملتطلبات الرقابية على النحو 

املنصوص عليه يف هذه القواعد.
وفيما يلي تفاصيل أسهم أريج التي ميتلكها أعضاء مجلس اإلدارة 

املجموعة العربية للتأمني )ش.م.ب( 14

تقرير حوكمة الشركات

أفضل  بإتباع  )»أريج«(  للتأمني ش.م.ب.  العربية  املجموعة  تلتزم 
املمارسات العاملية يف حوكمة الشركات. والشركة على يقني بوجود 
روابط بني املعايير األخالقية القوية، حوكمة جيدة وإضفاء قيمة 
ومجتمع  الشركاء  مع  للتواصل  السعي  خالل  ومن  للمساهمني. 
التامة عن  األعمال العام، تهدف الشركة إلى االلتزام بالشفافية 

طريق تبني أعلى معايير اإلفصاح.
تأسست أريج بتاريخ 9 يونيو 198٠ كشركة إعادة تأمني. يقدر رأس 
املال املصرح به ألريج كما هو يف 31 ديسمبر ٢٠٢٢ 5٠٠ مليون 

دوالر أمريكي ورأس املال املدفوع ٢٢٠ مليون دوالر أمريكي. 
 3 رقم  املجلد   - القواعد  كتاب   - املركزي  البحرين  مصرف 

)High Level Controls(

تتبع الشركة قواعد حوكمة الشركات وفقا للمجلد رقم 3 من كتاب 
أعمال اجلمعية  ويضم جدول  املركزي،  البحرين  قواعد مصرف 

العمومية يف بند منفصل تقرير حوكمة الشركة.
املساهمون

بورصة  يف  مدرجة  وأسهمها  عامة  مساهمة  شركة  أريج  تعد 
البحرين. 

إجتماع   ،٢٠٢٢ العام  خالل  للمساهمني  اجتماعني  أريج  عقدت 
وأجتماع   ٢٠٢٢ مارس   ٢9 بتاريخ  العادية  العمومية  اجلمعية 
اجلمعية العمومية العادية بتاريخ ٢6 سبتمبر ٢٠٢٢ وذلك إلنتخاب 
أعضاء مجلس اإلدارة للفترة من سبتمبر ٢٠٢٢ إلى مارس ٢٠٢5. 
قام املساهمون بإنتخاب األعضاء لشغل ثالث مناصب يف مجلس 
اإلدارة، يف حني مت شغل املناصب الثالث املتبقية عن طريق التعيني 
من قبل املساهمني الرئيسيني وفقا للمادة 3٢ من النظام األساسي 

للشركة.
إيضاحات  يف  مبني  كما  املساهمني،  عن  املعلومات  من  للمزيد 
البيانات املالية املوحدة املذكورة يف الصفحة 67 )إيضاح ٢٠(.      

إطار العمل
حتتفظ الشركة، من خالل مجلس إدارتها، على إطار عمل للحوكمة 
الرسمية،  السياسات  تشمل  والتي  عملياتها،  مجاالت  جميع  يف 
اإلجراءات واملبادئ التوجيهية الرسمية ومتطلبات اإلدارة اخلاصة 
بالتقارير. وتلتزم أريج مبراجعة ممارسات احلوكمة بشكل منتظم 

وتعديلها من وقت آلخر.
مجلس اإلدارة

يتم انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة وميكن إنهاء دورة املجلس من 
قبل مساهمي الشركة وفقاً لألحكام املنصوص عليها يف النظام 
البحرين  ململكة  التجارية  الشركات  وقانون  للشركة  األساسي 
وقوانني وقواعد مصرف البحرين املركزي. وفقا للنظام األساسي 

لشركة أريج، يحق ألي مساهم لديه 1٠٪ أو أكثر من أسهم الشركة 
تعيني عضو يف مجلس اإلدارة، بينما مينع أي مساهم ميارس هذا 
اإلدارة  مجلس  يف  آخرين  أعضاء  إلنتخاب  التصويت  من  احلق 

خالل اجتماع احلمعية العمومية العادية. 
يتحمل مجلس اإلدارة املسئولية النهائية لإلدارة العامة واإلشراف 
املالي  األداء  بانتظام  املجلس  ويقيم  الشركة.  على  والتحكم 
بشكل  املجلس  ويشرف  أعماله.  ويعتمد خطة  للشركة  والتجاري 
مستمر على ضوابط احلوكمة، من أجل ضمان االلتزام باملعايير 
كفاءة  مدى  ويقيم  املجلس  يشرف  كما  الشركة.  داخل  اجليدة 

اإلدارة جلميع مخاطر األعمال التي قد تتعرض لها الشركة.
مت انتخاب املجلس احلالي من قبل املساهمني بتاريخ ٢6 سبتمبر 
إجراءات  وتعزز   .٢٠٢5 مارس  إلى  سنوات  ثالث  وملدة   ٢٠٢٢
املجلس األساسية التطوير املهني لألعضاء الذي يشمل التدريب 
التعريفي لألعضاء اجلدد والتقييم الذاتي. أسماء أعضاء مجلس 
الصفحة  الذاتية مفصلة يف  ونبذة عن سيرتهم  اإلدارة احلاليني 

رقم ٢٠.
جميع أعضاء مجلس اإلدارة غير تنفيذيني وفقا للتشكيل احلالي 
إلنتخابات  نتيجة  اإلدارة  مجلس  لتشكيل  ووفقاً  اإلدارة.  ملجلس 
مجلس اإلدارة املذكورة أعاله، فإنه يوجد عضو واحد فقط من 
عضو  أن  حني  يف  تنفيذي،  غير  مستقل  الستة  األعضاء  ضمن 
للوائح  وفقا  املعايير  يستوف  لم  اآلخر  املستقل  اإلدارة  مجلس 
يفي  ال  احلالي  التشكيل  أن  وحيث  املركزي،  البحرين  مصرف 
بلوائح مصرف البحرين املركزي والتي تتطلب أن يكون ثلث أعضاء 
مجلس اإلدارة على األقل أعضاء مستقلني ويقوم مجلس اإلدارة 
حاليا مبراجعة تشكيل أعضاء املجلس وتقدمي اإلقتراح املناسب. 
األعضاء  أداء  مع  أدائه  وتقييم  مبراجعة  دورياً  املجلس  ويقوم 

منفردين، كما تتطلبه القواعد.
جلان املجلس

إدارة الشركة،  الرئيسية يف مجلس  يف حني يتم مناقشة املسائل 
مهامه  إدارة  املجلس يف  ملساعدة  منفصلة  تشكيل جلان  فقد مت 
على  باإلشراف  واملخاطر  التدقيق  جلنة  فتقوم  فعالة،  بطريقة 
القوانني  بكافة  وااللتزام  الداخلي  الرقابة  ونظام  املالية  التقارير 
واألنظمة املطبقة، إلى جانب إدارة املخاطر. أما جلنة التعيينات 
مجلس  ألعضاء  واملكافآت  التعيينات  مراجعة  فتتولى  واملكافآت 
اإلدارة وأعضاء اإلدارة العامة بالشركة. وجتتمع كل جلان املجلس 
بشكل دوري لتحقيق أهدافها كما تقوم سنوياً بتقييم أدائها الذاتي.

اجتماعات املجلس
على  يتوجب  احمللية،  والقواعد  للشركة  األساسي  للنظام  وفقاً 
املجلس االنعقاد على األقل 4 مرات يف السنة على أن تعقد ٪5٠ 
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يتولى رئيس إدارة املخاطر تنفيذ إطار عمل إدارة مخاطر املؤسسة 
ملجلس  واملخاطر  التدقيق  جلنة  إلى  تقاريره  يرفع  بدوره  الذي 
بشكل نشط  وإدارته  املخاطر  مراجعة سجل  تتم  كذلك،  اإلدارة. 
بهدف احلفاظ على مستويات األداء الفعالة الستخدام رأس املال 
املعرض للخطر دون اإلفراط يف تعريض مصلحة حقوق املساهمني 

للمخاطر أيضا.
تشمل فئات املخاطر الرئيسية ألريج املخاطر اإلكتتابية، مخاطر 
مخاطر  التشغيلية،  املخاطر  األسواق،  مخاطر  اإلحتياطيات، 

اإلئتمان، ومخاطر السيولة. 
لدى الشركة عدد من السياسات لتقليل املخاطر وإستراتيجيات 

التخفيف من حدتها إلدارة التعرض للمخاطر الرئيسية.
•  بيان الرغبة يف التعرض للمخاطر - حتتفظ أريج ببيان محدد 

القصوى  التعرض  نسبة  يوضح  املخاطرة  يف  الرغبة  عن 
للخسائر لكل من فروع املخاطر الرئيسية. ميثل بيان الرغبة 
يف املخاطرة وثيقة رئيسية يف توجيه نهج الشركة يف األعمال 
ويراجع بصفة دورية وقد مت التصديق عليه من قبل مجلس 

اإلدارة.
•  املخاطر اإلكتتابية - تشمل مزيج من إرشادات اإلكتتاب التي 

التسعير  وآليات  بالشركة،  واإلدارية  الرقابية  النظم  قيد  هي 
إئتماني  بتصنيف  تتسم  أسواق  يف  التأمني  إعادة  وتغطيات 

عالي والتي تضع سقفاً لألخطار احلادة.
من  االحتياطيات  مخاطر  إدارة  تتم   - االحتياطيات  •  مخاطر 

لالحتياطيات  واخلارجية  الداخلية  املراجعات  إجراء  خالل 
لضمان مالءمة وكفاية تخصيص االحتياطيات. 

من  الفئة  لهذه  التعرض  يف  التحكم  يتم   - األسواق  •  مخاطر 

املخاطر عن طريق باقة من اإلرشادات اإلستثمارية والسياسات 
األصول، حتليل  فئات  األقصى ملخصصات  احلد  تضم  التي 
التخلص  أوامر  فيها  مبا  األداء،  مراقبة  وأدوات  اإلجتاهات 

إليقاف اخلسارة.
•  املخاطر التشغيلية - متثل املخاطر التشغيلية العمليات التي 

الشركة  وتقوم  للخطر،  للشركة  التشغيلية  القدرات  تعرض 
اجلهود  وتبذل  كثب،  عن  املتعددة  العمليات  هذه  مبراقبة 

املتواصلة للحد من آثارها.  
الرقابة  طريق  عن  الفئة  هذه  تدار   - اإلئتمانية  •  املخاطر 

التعامل مع مؤسسات  املقابل وتفضل أريج  الصارمة للطرف 

عريقة، وإجماالً، شركات ذات تصنيف عالي. ويف ذات الوقت، 
يتم رصد التدفق النقدي من خالل التحليالت الزمنية وتتبع 

املدفوعات املستحقة بشكل فعال.
•  وأخيراً مخاطر السيولة - متثل هذه الفئة اخلسارة الفعلية أو 

لدفع  إما  القدرة  عدم  من  الناشئة  املجموعة  على  املتصورة 
يولي  التشغيلية.  اإللتزامات  أو  اإلستثمارات  أو  مطالبات 
مخاطر  وإدارة  املطالبات  إدارة  وسياسة  أريج،  يف  اإلستثمار 
السيولة اإلعتبار الواجب إلدارة مخاطر السيولة، وعلى سبيل 
منوذج  من  بكثير  أعلى  سائلة  بأصول  أريج  احليطة حتتفظ 

متطلبات السيولة السنوية بها.
مدققي احلسابات اخلارجيني 

اجلمعية  يف  اخلارجيني  احلسابات  مدققي  املساهمون  يعني 
ام جي فخرو -  السادة شركة  كى بى  العمومية. وقد مت تعيني 
مملكة البحرين كمدققني خارجيني حلسابات السنة املالية ٢٠٢٢ 
بناًء على قرار اجلمعية العمومية، على النحو املفوض إلى مجلس 
األدارة. ميكن للمساهمني احلصول على تفاصيل أتعاب مدققي 

احلسابات اخلارجيني بناء على طلبهم.
مت االستعانة مبدققي احلسابات اخلارجيني باإلضافة إلى التدقيق 
اخلارجي، يف عمل Agreed Upon Procedure – AUP والتي يجب 
أن يقوم بإعدادها مدققي احلسابات اخلارجيني. ميكن للمساهمني 
احلصول على تفاصيل أتعاب مدققي احلسابات اخلارجيني بناء 

على طلبهم.
املالءة القانونية 

يتم حتديد متطلبات املالءة القانونية من مصرف البحرين املركزي، 
وهو اجلهة الرقابية ألريج يف البحرين. ويعرف احلد األدنى من 
املالءة باإلشارة إلى أقساط ومطالبات محددة. ويلخص عن موقف 

مالءة الشركة كما يف 31 ديسمبر ٢٠٢٢ كما يلي:
)بآالف الدوالرات األمريكية(

2022٢٠٢1
٢35.٠٠6٢٢7.٢٠3رأس املال املتاح

٢.3889.771هامش املالءة املطلوب
 مجموع فائض رأس املال املتاح

٢3٢.618٢17.43٢عما هو مطلوب من هامش املالءة

تقرير حوكمة الشركات
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زوجاتهم،  فيها  مبا  العامة،  اإلدارة  وأعضاء  ممثليهم  فيها  مبا 
واألطفال أو غيرهم من األشخاص اخلاضعني إلشرافهم:

اإلدارة العامةأعضاء املجلس
 عدد األسهم اململوكة

-116.7٢9.768كما هو يف 1-1-٢٠٢٢

 مضاًفا: عدد األسهم
--املكتسبة خالل العام

ناقًصا : األسهم التي مت بيعها 
-خالل العام 

 عدد األسهم اململوكة
-116.7٢9.768كما هو يف 31-1٢-٢٠٢٢

عالقات املساهمني
تولي أريج أهمية قصوى للحفاظ على عالقات فعالة مع املساهمني 
من خالل قنوات إتصال مفتوحة وعادلة وشفافة. توجد بالشركة 
املعلومات  نشر  عن  مسئولة  املساهمني  لشئون  متخصصة  وحدة 
ذات الصلة يف الوقت املناسب ألصحاب املصلحة. كما يوفر موقع 
الشركات  حوكمة  عن  املفصلة  املعلومات   )www.arig.net( أريج 

واألعمال والبيانات املالية.
يتم عقد اجتماع اجلمعية العمومية السنوية للمساهمني يف غضون 
9٠ يوم من إنتهاء السنة املالية حسب املتطلبات الرقابية. تنشر 
الدعوة للجمعية العمومية للمساهمني واملراقبني واألسواق املالية 
يف وقت مبكر. ويتم توفير نسخ من التقرير السنوي واحلسابات 
يتسنى  حتى  األقل  على  بأسبوع  االجتماع  تاريخ  قبل  املالية 
أعضاء  مع  الشركة  أداء  ملناقشة  للتحضير  الفرصة  للمساهمني 

مجلس اإلدارة.
رأس املال واألسهم

عادي  سهم  مليون   5٠٠ من  ألريج  به  املصرح  املال  رأس  يتألف 
بقيمة إسمية تبلغ 1 دوالر أمريكي عن كل سهم. ويبلغ رأس املال 
وميتلك  أمريكي.  دوالر  مليون   ٢٢٠ واملدفوع  واملسجل  الصادر 
األسهم 4.٢6٠ مساهم غالبيتهم من دول مجلس التعاون اخلليجي. 
ويتم تداول أسهم أريج من أي جنسية من خالل بورصة البحرين. 
للصفحة  الرجوع  الرجاء  املساهمني،  حول  املعلومات  من  للمزيد 

رقم 68 من هذا التقرير السنوي.
اإللتزام

أنشئت أريج إطار شامل لإللتزام، معتمد من املجلس، يشمل كل 
إلتزام  وحدة  توجد  الشركة.  لعمليات  املطبقة  واألنظمة  القواعد 
إلى جلنة  تقاريره  يرفع  إلتزام  يرأسها ضابط  بالشركة  منفصلة 
الوحدة  هذه  تضمن  اإلدارة.  ملجلس  التابعة  واملخاطر  التدقيق 
قبل  من  عليها  املنصوص  الرقابية  املتطلبات  بكافة  أريج  إلتزام 
مبملكة  والتجارة  الصناعة  ووزارة  املركزي  البحرين  مصرف 
ملتزمة  الشركة  أن  للتأكد من  الوحدة  تسعى هذه  كما  البحرين، 
التي تدرج فيها  املالية  التابعة لألسواق  القواعد واألنظمة  بكافة 
أسهم أريج، ولم تسجل الشركة أي مخالفات مالية يف سنة ٢٠٢٢.

الرقابة الداخلية
يتولى املجلس املسئولية النهائية عن كافة أنظمة الرقابة الداخلية 
واإلرشادات  السياسات  من  شبكة  وتوجد  الشركة.  داخل 
نواحي  لكل  األداء  ومراقبة  التفويض  ومستويات  واإلجراءات 
عمليات الشركة، مبا يف ذلك املراجعات الدورية وإعداد التقارير 
بشأن آخر املستجدات، أينما كان ذلك ضرورياً. كما يقوم املجلس 
واملطالبات  لالكتتاب  الصالحية   حدود  كافة  واعتماد  مبراجعة 
اليومية،  العمليات  مجال  يف  أما  األخرى.  التشغيلية  واألمور 
آلليات  الفعال  التطبيق  اإلدارة على مختلف مستوياتها،  فتضمن 

الرقابة، وتؤمن احلفاظ على بيئة رقابة إيجابية. 
كما تنفذ جميع املعامالت مع األطراف ذات العالقة على أسس 
جتارية محضة ودون شروط تفضيلية، وخالل العام لم يكن هناك 
أي معامالت مع األطراف ذات العالقة وفقا للتعريف املنصوص 

عليه يف قواعد مصرف البحرين املركزي.   
مبراجعة   - املجلس  عن  نيابة   - واملخاطر  التدقيق  جلنة  وتقوم 
تلك  وتقييم  بالشركة  الداخلية  الرقابة  إطار  تطبيق  يف  دورية 
الرقابة يف شكل تقارير صادرة من املدقق الداخلي بأريج ومدققي 
بالوضع  اإلدارة  اللجنة مجلس  ثم تخطر  احلسابات اخلارجيني. 
وفعالية بيئة الرقابة بالشركة وإتخاذ اإلدارة لإلجراءات الالزمة 

لتعزيز أي أوجه ضعف مت حتديدها يف الرقابة.
الداخلي  التدقيق  وظيفة  إسناد  واملخاطر  التدقيق  جلنة  قامت 
للسنة املالية لطرف ثالث وفقا لقواعد مصرف البحرين املركزي 

- املجلد 3.
إستراتيجية العمل

على  أريج  تعمل  االكتتاب  أعمال  بوقف  املساهمني  ملوافقة  وفقا 
أتخاذ اإلجراءات التالية:

الشركة  نشاط  تقييد  يخص  فيما  الالزمة  اإلجراءات  •  عمل 

وتسيير أعمال احملفظة احلالية داخليا أو تعيني طرف ثالث 
إلجراء عملية التصفية مبا يف ذلك بيع احملفظة.

•  بحث فرص إمكانية العثور على مشتري أثناء تصفية محفظة 

الشركة لإلستحواذ على الشركة.
وافق املساهمون بتخويل مجلس اإلدارة بإتخاذ اإلجراءات الالزمة 

لتعزيز وزيادة القيمة العائدة للمساهمني.
إدارة مخاطر املؤسسة

تطبق أريج نظام إدارة مخاطر املؤسسة الذي يهدف إلى املراقبة 
وآثارها  الشركة  لها  تتعرض  أن  ميكن  التي  للمخاطر  الدقيقة 
احملتملة على رأس املال، فضاًل عن األداء املالي والتشغيلي. كما 
مستويات  لكافة  املنتظمة  باملراجعة  املخاطر  إدارة  قسم  يقوم 
الشركة لتقييم املستجدات والتوجهات يف عمليات الشركة، واتخاذ 
اإلجراءات الالزمة للتخفيف من حدة اآلثار السلبية احملتملة كلما 

أمكن ذلك. 

تقرير حوكمة الشركات
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يتولى رئيس إدارة املخاطر تنفيذ إطار عمل إدارة مخاطر املؤسسة 
ملجلس  واملخاطر  التدقيق  جلنة  إلى  تقاريره  يرفع  بدوره  الذي 
بشكل نشط  وإدارته  املخاطر  مراجعة سجل  تتم  كذلك،  اإلدارة. 
بهدف احلفاظ على مستويات األداء الفعالة الستخدام رأس املال 
املعرض للخطر دون اإلفراط يف تعريض مصلحة حقوق املساهمني 

للمخاطر أيضا.
تشمل فئات املخاطر الرئيسية ألريج املخاطر اإلكتتابية، مخاطر 
مخاطر  التشغيلية،  املخاطر  األسواق،  مخاطر  اإلحتياطيات، 

اإلئتمان، ومخاطر السيولة. 
لدى الشركة عدد من السياسات لتقليل املخاطر وإستراتيجيات 

التخفيف من حدتها إلدارة التعرض للمخاطر الرئيسية.
•  بيان الرغبة يف التعرض للمخاطر - حتتفظ أريج ببيان محدد 

القصوى  التعرض  نسبة  يوضح  املخاطرة  يف  الرغبة  عن 
للخسائر لكل من فروع املخاطر الرئيسية. ميثل بيان الرغبة 
يف املخاطرة وثيقة رئيسية يف توجيه نهج الشركة يف األعمال 
ويراجع بصفة دورية وقد مت التصديق عليه من قبل مجلس 

اإلدارة.
•  املخاطر اإلكتتابية - تشمل مزيج من إرشادات اإلكتتاب التي 

التسعير  وآليات  بالشركة،  واإلدارية  الرقابية  النظم  قيد  هي 
إئتماني  بتصنيف  تتسم  أسواق  يف  التأمني  إعادة  وتغطيات 

عالي والتي تضع سقفاً لألخطار احلادة.
من  االحتياطيات  مخاطر  إدارة  تتم   - االحتياطيات  •  مخاطر 

لالحتياطيات  واخلارجية  الداخلية  املراجعات  إجراء  خالل 
لضمان مالءمة وكفاية تخصيص االحتياطيات. 

من  الفئة  لهذه  التعرض  يف  التحكم  يتم   - األسواق  •  مخاطر 

املخاطر عن طريق باقة من اإلرشادات اإلستثمارية والسياسات 
األصول، حتليل  فئات  األقصى ملخصصات  احلد  تضم  التي 
التخلص  أوامر  فيها  مبا  األداء،  مراقبة  وأدوات  اإلجتاهات 

إليقاف اخلسارة.
•  املخاطر التشغيلية - متثل املخاطر التشغيلية العمليات التي 

الشركة  وتقوم  للخطر،  للشركة  التشغيلية  القدرات  تعرض 
اجلهود  وتبذل  كثب،  عن  املتعددة  العمليات  هذه  مبراقبة 

املتواصلة للحد من آثارها.  
الرقابة  طريق  عن  الفئة  هذه  تدار   - اإلئتمانية  •  املخاطر 

التعامل مع مؤسسات  املقابل وتفضل أريج  الصارمة للطرف 

عريقة، وإجماالً، شركات ذات تصنيف عالي. ويف ذات الوقت، 
يتم رصد التدفق النقدي من خالل التحليالت الزمنية وتتبع 

املدفوعات املستحقة بشكل فعال.
•  وأخيراً مخاطر السيولة - متثل هذه الفئة اخلسارة الفعلية أو 

لدفع  إما  القدرة  عدم  من  الناشئة  املجموعة  على  املتصورة 
يولي  التشغيلية.  اإللتزامات  أو  اإلستثمارات  أو  مطالبات 
مخاطر  وإدارة  املطالبات  إدارة  وسياسة  أريج،  يف  اإلستثمار 
السيولة اإلعتبار الواجب إلدارة مخاطر السيولة، وعلى سبيل 
منوذج  من  بكثير  أعلى  سائلة  بأصول  أريج  احليطة حتتفظ 

متطلبات السيولة السنوية بها.
مدققي احلسابات اخلارجيني 

اجلمعية  يف  اخلارجيني  احلسابات  مدققي  املساهمون  يعني 
ام جي فخرو -  السادة شركة  كى بى  العمومية. وقد مت تعيني 
مملكة البحرين كمدققني خارجيني حلسابات السنة املالية ٢٠٢٢ 
بناًء على قرار اجلمعية العمومية، على النحو املفوض إلى مجلس 
األدارة. ميكن للمساهمني احلصول على تفاصيل أتعاب مدققي 

احلسابات اخلارجيني بناء على طلبهم.
مت االستعانة مبدققي احلسابات اخلارجيني باإلضافة إلى التدقيق 
اخلارجي، يف عمل Agreed Upon Procedure – AUP والتي يجب 
أن يقوم بإعدادها مدققي احلسابات اخلارجيني. ميكن للمساهمني 
احلصول على تفاصيل أتعاب مدققي احلسابات اخلارجيني بناء 

على طلبهم.
املالءة القانونية 

يتم حتديد متطلبات املالءة القانونية من مصرف البحرين املركزي، 
وهو اجلهة الرقابية ألريج يف البحرين. ويعرف احلد األدنى من 
املالءة باإلشارة إلى أقساط ومطالبات محددة. ويلخص عن موقف 

مالءة الشركة كما يف 31 ديسمبر ٢٠٢٢ كما يلي:
)بآالف الدوالرات األمريكية(

2022٢٠٢1
٢35.٠٠6٢٢7.٢٠3رأس املال املتاح

٢.3889.771هامش املالءة املطلوب
 مجموع فائض رأس املال املتاح

٢3٢.618٢17.43٢عما هو مطلوب من هامش املالءة
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زوجاتهم،  فيها  مبا  العامة،  اإلدارة  وأعضاء  ممثليهم  فيها  مبا 
واألطفال أو غيرهم من األشخاص اخلاضعني إلشرافهم:

اإلدارة العامةأعضاء املجلس
 عدد األسهم اململوكة

-116.7٢9.768كما هو يف 1-1-٢٠٢٢

 مضاًفا: عدد األسهم
--املكتسبة خالل العام

ناقًصا : األسهم التي مت بيعها 
-خالل العام 

 عدد األسهم اململوكة
-116.7٢9.768كما هو يف 31-1٢-٢٠٢٢

عالقات املساهمني
تولي أريج أهمية قصوى للحفاظ على عالقات فعالة مع املساهمني 
من خالل قنوات إتصال مفتوحة وعادلة وشفافة. توجد بالشركة 
املعلومات  نشر  عن  مسئولة  املساهمني  لشئون  متخصصة  وحدة 
ذات الصلة يف الوقت املناسب ألصحاب املصلحة. كما يوفر موقع 
الشركات  حوكمة  عن  املفصلة  املعلومات   )www.arig.net( أريج 

واألعمال والبيانات املالية.
يتم عقد اجتماع اجلمعية العمومية السنوية للمساهمني يف غضون 
9٠ يوم من إنتهاء السنة املالية حسب املتطلبات الرقابية. تنشر 
الدعوة للجمعية العمومية للمساهمني واملراقبني واألسواق املالية 
يف وقت مبكر. ويتم توفير نسخ من التقرير السنوي واحلسابات 
يتسنى  حتى  األقل  على  بأسبوع  االجتماع  تاريخ  قبل  املالية 
أعضاء  مع  الشركة  أداء  ملناقشة  للتحضير  الفرصة  للمساهمني 

مجلس اإلدارة.
رأس املال واألسهم

عادي  سهم  مليون   5٠٠ من  ألريج  به  املصرح  املال  رأس  يتألف 
بقيمة إسمية تبلغ 1 دوالر أمريكي عن كل سهم. ويبلغ رأس املال 
وميتلك  أمريكي.  دوالر  مليون   ٢٢٠ واملدفوع  واملسجل  الصادر 
األسهم 4.٢6٠ مساهم غالبيتهم من دول مجلس التعاون اخلليجي. 
ويتم تداول أسهم أريج من أي جنسية من خالل بورصة البحرين. 
للصفحة  الرجوع  الرجاء  املساهمني،  حول  املعلومات  من  للمزيد 

رقم 68 من هذا التقرير السنوي.
اإللتزام

أنشئت أريج إطار شامل لإللتزام، معتمد من املجلس، يشمل كل 
إلتزام  وحدة  توجد  الشركة.  لعمليات  املطبقة  واألنظمة  القواعد 
إلى جلنة  تقاريره  يرفع  إلتزام  يرأسها ضابط  بالشركة  منفصلة 
الوحدة  هذه  تضمن  اإلدارة.  ملجلس  التابعة  واملخاطر  التدقيق 
قبل  من  عليها  املنصوص  الرقابية  املتطلبات  بكافة  أريج  إلتزام 
مبملكة  والتجارة  الصناعة  ووزارة  املركزي  البحرين  مصرف 
ملتزمة  الشركة  أن  للتأكد من  الوحدة  تسعى هذه  كما  البحرين، 
التي تدرج فيها  املالية  التابعة لألسواق  القواعد واألنظمة  بكافة 
أسهم أريج، ولم تسجل الشركة أي مخالفات مالية يف سنة ٢٠٢٢.

الرقابة الداخلية
يتولى املجلس املسئولية النهائية عن كافة أنظمة الرقابة الداخلية 
واإلرشادات  السياسات  من  شبكة  وتوجد  الشركة.  داخل 
نواحي  لكل  األداء  ومراقبة  التفويض  ومستويات  واإلجراءات 
عمليات الشركة، مبا يف ذلك املراجعات الدورية وإعداد التقارير 
بشأن آخر املستجدات، أينما كان ذلك ضرورياً. كما يقوم املجلس 
واملطالبات  لالكتتاب  الصالحية   حدود  كافة  واعتماد  مبراجعة 
اليومية،  العمليات  مجال  يف  أما  األخرى.  التشغيلية  واألمور 
آلليات  الفعال  التطبيق  اإلدارة على مختلف مستوياتها،  فتضمن 

الرقابة، وتؤمن احلفاظ على بيئة رقابة إيجابية. 
كما تنفذ جميع املعامالت مع األطراف ذات العالقة على أسس 
جتارية محضة ودون شروط تفضيلية، وخالل العام لم يكن هناك 
أي معامالت مع األطراف ذات العالقة وفقا للتعريف املنصوص 

عليه يف قواعد مصرف البحرين املركزي.   
مبراجعة   - املجلس  عن  نيابة   - واملخاطر  التدقيق  جلنة  وتقوم 
تلك  وتقييم  بالشركة  الداخلية  الرقابة  إطار  تطبيق  يف  دورية 
الرقابة يف شكل تقارير صادرة من املدقق الداخلي بأريج ومدققي 
بالوضع  اإلدارة  اللجنة مجلس  ثم تخطر  احلسابات اخلارجيني. 
وفعالية بيئة الرقابة بالشركة وإتخاذ اإلدارة لإلجراءات الالزمة 

لتعزيز أي أوجه ضعف مت حتديدها يف الرقابة.
الداخلي  التدقيق  وظيفة  إسناد  واملخاطر  التدقيق  جلنة  قامت 
للسنة املالية لطرف ثالث وفقا لقواعد مصرف البحرين املركزي 
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الهيكل التنظيمي

الرئيس التنفيذي**
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نائب املدير العام -
الشؤون املالية واإلدارية**

التدقيق الداخلي للمجموعة*

الشؤون القانونية واإللتزام

املوارد البشرية والشؤون اإلدارية

الشؤون املالية للمجموعة

اإلستثمارات وإدارة األصول

احلياة والصحي

اإللزامي وإعادة التأمني الصادر

اإلختياري ومتديد الضمانات

إعادة التأمني

املطالبات واحلسابات الفنية

اإلكتوارية وإدارة املخاطر

أنظمة املعلومات واإلتصال

* مت إسناد مهام التدقيق الداخلي للسنة املالية لطرف ثالث )اي واي(.
** يقوم نائب املدير العام - الشئون املالية وا إ لدارية حالياً ب أعمال الرئيس التنفيذي.
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إعادة التأمني

تكافل ري ليميتدعمليات البحرين
اإلمارات العربية املتحدة (٥٤٪)*

ضمانات اخلليج ذ.م.م.
البحرين (١٠٠٪)**

أريج كابيتال ليميتد
اململكة املتحدة (١٠٠٪)***

شركات تابعة

هيكل مجموعة أريج

* توقفت تكافل ري عن إكتتاب األعمال وهي حالياً حتت التسوية منذ أبريل ٢٠16 .
** خالل عام ٢٠19 ، مت وضع شركة ضمانات اخلليج ذ.م.م حتت التصفية اإلختيارية.

*** خالل عام ٢٠٢٠ ، مت وضع أريج كابيتال ليمتد )اململكة املتحدة( حتت التسوية.
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اإلدارة العامة
صاموئيل فرغيس

الشئون   - العام  املدير  ونائب  التنفيذي  الرئيس  بأعمال  القائم 
املالية واإلدارية.

بكالوريوس يف التجارة من جامعة اوسمانيا بالهند، وعضو املعهد 
الهندي للمحاسبني القانونيني.

قسم  يف   1997 مارس  يف  بالشركة  فرغيس  صاموئيل  إلتحق 
الشئون املالية للمجموعة من قبل أن يترأس القسم يف يناير ٢٠٠8، 
وإنضم لفريق اإلدارة العامة بالشركة يف يناير ٢٠17. ويشغل حاليا 
)البحرين(،  التأمني  بأرميا ألنظمة  اإلدارة  منصب عضو مجلس 
ليميتد  ري  تكافل  العام يف  واملدير  )لندن(،  ليميتد  كابيتال  أريج 
)مركز دبي املالي العاملي(. وقبل إنضمامه إلى الشركة، شغل عدة 

مناصب يف شركات يف الهند.

السيرة الذاتية ألعضاء اإلدارة العامة

املجموعة العربية للتأمني )ش.م.ب( ٢٠

أعضاء مجلس اإلدارة
سعيد محمد البحار

رئيس مجلس اإلدارة وعضو جلنة التعيينات واملكافآت.
الواليات   - جاكسونفيل  جامعة  اإلقتصاد،  علوم  يف  بكالوريوس 

املتحدة األمريكية.
أنضم سعيد محمد البحار إلى مجلس اإلدارة يف ٢5 مارس ٢٠14 
رئيس  وهو   .٢٠17 يونيو   1٢ منذ  اإلدارة  مجلس  رئيس  وأصبح 
املؤسسة  إدارة  مجلس  وعضو  ليميتد  ري  تكافل  إدارة  مجلس 

العربية لإلتصاالت الفضائية باململكة العربية السعودية.
أحمد عمر الكربي

عضو ونائب رئيس مجلس اإلدارة.
بكالوريوس إدارة األعمال واحملاسبة، جامعة االمارات.

أنضم أحمد عمر الكربي إلى مجلس اإلدارة يف ٢6 سبتمبر ٢٠٢٢. 
اإلدارة يف كل من شركة  وهو يشغل حاليا منصب عضو مجلس 
الظبي لإلستثمار- اإلمارات العربية املتحدة، وشركة أم القيوين 
لالستثمارات العامة - اإلمارات، و رئيس مجلس إدارة اجلمعية 

التعاونية لإلسكان والتعمير بدبي.
محمد سيف السويدي

)ممثال عن جهاز اإلمارات لإلستثمار، اإلمارات العربية املتحدة( 
عضو مجلس اإلدارة وعضو جلنة التعيينات واملكافآت.

العربية  اإلمارات   - اإلمارات  جامعة  احملاسبة،  يف  بكالوريوس 
املتحدة.

إنضم محمد السويدي إلى مجلس اإلدارة يف ٢5 مارس ٢٠14. 
جهاز  يف  األصول  إلدارة  التنفيذي  املدير  منصب  سابقا  شغل 
التنفيذي  املدير  منصب  سابقا  شغل  كما  لإلستثمار.  اإلمارات 

إلدارة الدخل الثابت يف جهاز أبوظبي لإلستثمار.

محمد أحمد الكربي
التعيينات  وجلنة  واملخاطر  التدقيق  جلنة  من  كل  ورئيس  عضو 

واملكافآت.
بكالوريوس علوم الهندسة املدنية - اجلامعة األمريكية بالشارقة، 
أبوظبي،   - االمارات  جامعة  من  األعمال  إدارة  يف  ماجستير 

.)PMP( وحاصل على شهادة مدير مشاريع محترف
سبتمبر   ٢6 يف  اإلدارة  مجلس  إلى  الكربي  أحمد  محمد  أنضم 
٢٠٢٢ )وكان عضوا سابقا يف الفترة من ٢٠14 إلى ٢٠17(. وهو 
يشغل حاليا منصب مدير مشروع شركة أبوظبي خلدمات الصرف 
الصحي - اإلمارات، عضو مجلس اإلدارة يف شركة رأس اخليمة 
اإلنشائية منذ ٢٠٢1، عضو يف شركة  واملواد  األبيض  لألسمنت 
الشارقة لألسمنت والتنمية الصناعية منذ ٢٠17، عضو يف جمعية 
مشرف التعاونية - أبوظبي منذ ٢٠14، و عضو يف شركة تكافل 

ري ليميتد سابقا.
وائل إبراهيم ابوخزام

اإلدارة  مجلس  عضو  ليبيا(  املركزي،  ليبيا  مصرف  عن  )ممثال 
وعضو جلنة التدقيق واملخاطر وعضو جلنة التعيينات واملكافآت.

بكالوريوس يف احملاسبة، جامعة طرابلس، وماجستير يف الدراسات 
املالية واملصرفية من األكادميية الليبية.

مارس   ٢٠ يف  اإلدارة  مجلس  إلى  ابوخزام  إبراهيم  وائل  إنضم 
٢٠17، ويشغل حاليا منصب مدير دائرة إدارة املخاطر مبصرف 

ليبيا املركزي.
عبداهلل سعيد الغفلي 

اإلجتماعية،  والتأمينات  للمعاشات  العامة  الهيئة  عن  )ممثال 
جلنة  وعضو  اإلدارة  مجلس  عضو  املتحدة(  العربية  اإلمارات 

التدقيق واملخاطر.
لندن  جامعة  من  والتمويل  الدولية  األعمال  إدارة  يف  ماجستير 

.)CFA( متروبوليتان - اململكة املتحدة، ومحلل مالي معتمد
أنضم عبد اهلل سعيد الغفلي إلى مجلس اإلدارة يف ٢6 سبتمبر 
٢٠٢٢. وهو يشغل حاليا منصب مدير االستثمار لدى الهيئة العامة 
املتحدة،  العربية  اإلمارات  اإلجتماعية،  والتأمينات  للمعاشات 
اإلستثمارية وشركة  للخدمات  الرمز  إدارة شركة  وعضو مجلس 

أبوظبي لبناء السفن وشركة مباني اإلمارات.

السيرة الذاتية ألعضاء مجلس اإلدارة
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جلنة  وعضو  اإلدارة  مجلس  عضو  املتحدة(  العربية  اإلمارات 

التدقيق واملخاطر.
لندن  جامعة  من  والتمويل  الدولية  األعمال  إدارة  يف  ماجستير 

.)CFA( متروبوليتان - اململكة املتحدة، ومحلل مالي معتمد
أنضم عبد اهلل سعيد الغفلي إلى مجلس اإلدارة يف ٢6 سبتمبر 
٢٠٢٢. وهو يشغل حاليا منصب مدير االستثمار لدى الهيئة العامة 
املتحدة،  العربية  اإلمارات  اإلجتماعية،  والتأمينات  للمعاشات 
اإلستثمارية وشركة  للخدمات  الرمز  إدارة شركة  وعضو مجلس 

أبوظبي لبناء السفن وشركة مباني اإلمارات.

السيرة الذاتية ألعضاء مجلس اإلدارة


