إدارةإدارة
جمل�سل ال
أع�ضاء
�
جمل�س ا
تقرير

�سعيد حممد البحار

رئي�س جمل�س الإدارة
وع�ضو جلنة التعيينات واملكاف�آت

حممد �سيف الهاملي

نائب رئي�س جمل�س الإدارة

�أحمد �سعيد املهري

حممد ال�سويدي

ع�ضو جمل�س الإدارة ورئي�س جلنة
التدقيق واملخاطر
وع�ضو جلنة التعيينات واملكاف�آت

ع�ضو جمل�س الإدارة
وع�ضو جلنة التعيينات واملكاف�آت

وائل �إبراهيم ابوخزام

الدكتور بدر عبداهلل اجلابري

ع�ضو جمل�س الإدارة وع�ضو جلنتي
التدقيق واملخاطر والتعيينات واملكاف�آت
املجموعة العربية للت�أمني (�ش.م.ب).

ع�ضو جمل�س الإدارة ورئي�س جلنة
التعيينات واملكاف�آت
وع�ضو جلنة التدقيق واملخاطر

تقرير جمل�س الإدارة

�سعيد حممد البحار
رئي�س جمل�س الإدارة

التقــريـر ال�سنـوي ٢٠٢١

تقرير جمل�س الإدارة
ال�سادة الم�ساهمون الكرام،
ي�سر مجل�س �إدارة المجموعة العربية للت�أمين (�ش .م .ب�( ).أريج �أو
المجموعة)� ،أن يقدم لكم التقرير ال�سنوي الواحد والأربعون والبيانات
المالية الموحدة المدققة لل�شركة لل�سنة المنتهية في  31دي�سمبر
.٢٠٢١
كما تعلمون ،في اجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقد بتاريخ 13
�أغ�سط�س  ،2020تم اتخاذ قرار بوقف �أن�شطة االكتتاب وكان لهذا
القرار ت�أثير كبير على التوجه اال�ستراتيجي وم�ستقبل ال�شركة .يجب
قراءة التقرير ال�سنوي في �ضوء قرار اجتماع الجمعية العامة غير
العادية.
ع ّين مجل�س الإدارة الإمارات دبي الوطني كابيتال ليميتد كم�ست�شار
مالي فيما يتعلق بالبحث عن م�شتري لح�صة ت�صل �إلى  ٪100من �أ�سهم
�أريج �إلى م�ستثمر (م�ستثمرين) محتملين وف ًقا للقوانين واللوائح
المعمول بها .و�سوف يقوم مجل�س الإدارة ببذل كل الجهود ل�ضمان
التنفيذ ال�سل�س لقرار الم�ساهمين.
�أداء المجموعة
حققت �أريج نتائج مالية قوية لعام  2021مع زيادة بن�سبة  ٪77على
�أ�سا�س �سنوي في �صافي الربح البالغ  24.1مليون دوالر �أمريكي
المن�سوبة للم�ساهمين (� :2020صافي ربح  13.6مليون دوالر �أمريكي)
وهو ما يمثل متو�سط عائد  ٪9.4على متو�سط حقوق الم�ساهمين.
وبالتالي� ،أو�صى مجل�س الإدارة بتوزيع �أرباح نقدية بن�سبة  ٪2.5من
ر�أ�س مال ال�شركة المدفوع (� 2.5سنتات لكل �سهم)� ،أو  5.5مليون
دوالر �أمريكي ،والتي ال تزال خا�ضعة لموافقة م�ساهمي ال�شركة في
الإجتماع القادم للجمعية العامة.
و ُيعزى هذا الربح ب�شكل رئي�سي �إلى مزيج من عوامل �إنخفا�ض خ�سائر
�إعادة الت�أمين والتركيز على خف�ض التكاليف.
�سجلت المجموعة �إجمالي �إيرادات ا�ستثمار قدرها  9.6مليون دوالر
�أمريكي ( 4.9 :2020مليون دوالر �أمريكي) .وتعك�س هذه النتيجة
توجيهات مجل�س الإدارة ومراقبة الإدارة العامة للخطة اال�ستراتيجية
عن كثب.
ووا�صلت المجموعة جهودها الرامية �إلى خف�ض م�صروفات الت�شغيل
وبالتالي انخف�ض �إجمالي م�صروفات الت�شغيل من  13.3مليون دوالر
�أمريكي في عام � 2020إلى  11.0مليون دوالر �أمريكي في عام .2021
بلغ عدد الموظفين لل�شركة الأم �أريج  60موظف (.)69 :2020
و�ضع �إعادة الت�أمين لأريج
�سجلت المجموعة �أق�ساط مكت�سبة قدرها  13.8مليون دوالر �أمريكي
( 68.5 :2020مليون دوالر �أمريكي) ،ب�إنخفا�ض قدره  %80ب�سبب
قرار الم�ساهمين بوقف �إكتتاب �أعمال �إعادة الت�أمين.
كانت النتيجة الفنية الإجمالية 1للمجموعة ربح بمقدار  26.3مليون
دوالر �أمريكي ( :2020ربح  17.6مليون دوالر �أمريكي) .كما بلغت
 1النتيجة الفنية� :صايف الأق�ساط املكت�سبة ناق�ص ًا املطالبات وتكاليف اال�ستحواذ.

املجموعة العربية للت�أمني (�ش.م.ب).

�أرباح االكتتاب لل�سنة  23.7مليون دوالر �أمريكي ( :2020ربح 12.8
مليون دوالر �أمريكي) ب�سبب انخفا�ض المطالبات المدفوعة وانخفا�ض
الخ�سائر القائمة.
و�ضع اال�ستثمار لأريج
�سيا�سة الإ�ستثمار في �أريج هي �سيا�سة متحفظة ،وذلك حتى ال تخاطر
بحقوق الم�ساهمين وال بم�صلحة حاملي وثائق الت�أمين .بلغت �أ�صول
اال�ستثمار للمجموعة مبلغ ًا وقدره  485.8مليون دوالر �أمريكي في
دي�سمبر  557.1 :2020( 2021مليون دوالر �أمريكي) على النحو
التالي:
بماليين الدوالرات الأمريكية
2020
2021
100.5
59.1
النقد
414.8
�إ�ستثمارات ذات �إ�ستحقاق ثابت 408.9
�أ�سهم مدرجة
21.7
19.6
17.3
�إ�ستثمارات بديلة
0.5
0.5
�إ�ستثمار في �شركات زميلة
بلغت محفظة اال�ستثمار لل�شركة الأم �أريج مبلغ ًا وقدره  410.6مليون
دوالر �أمريكي في دي�سمبر  437.5 :2020( 2021مليون دوالر
�أمريكي) .تخارجت ال�شركة الأم من جميع �إ�ستثمارات الأ�سهم
المدرجة وبع�ض الأ�سهم الغير مدرجة في عام .2021

تقرير جمل�س الإدارة
مكاف�آت �أع�ضاء مجل�س الإدارة والإدارة التنفيذية:
في عام  2021تم دفع  /ا�ستحقاق المبالغ التالية لأع�ضاء مجل�س الإدارة و الإدارة التنفيذية.
�أو ًال :تفا�صيل مكاف�آت �أع�ضاء مجل�س الإدارة:
المكاف�آت الثابتة
مكاف�أة رئي�س و�أع�ضاء المجل�س

Bonus

مجموع بدالت ح�ضور جل�سات المجل�س واللجان

رواتب

�أخرى

المجموع

مكاف�أة رئي�س و�أع�ضاء المجل�س*

خطط تحفيزية

�أخرى **

المجموع

مكاف�أة نهاية الخدمة

- 175.5
- 130.5
- 130.5

-

-

-

-

-

- 125.0
- 75.0
- 75.0

-

50.5
55.5
55.5

-

-

-

-

-

- 75.0
- 75.0
- 75.0
- 500.0

-

- 93.0 18.0
- 106.5 31.5
- 130.5 55.5
- 766.5 266.5

المجموع الكلي
(ال ي�شمل بدل الم�صروفات)

او ًال :الأع�ضاء الم�ستقلين:
� .1سعيد محمد البحار
� .2أحمد �سعيد المهري
 .3الدكتور بدر عبداهلل الجابري
ثاني ًا :الأع�ضاء غير التنفيذيين:
 .1محمد �سيف الهاملي
 .2محمد ال�سويدي
 .3وائل �إبراهيم �أبو خزام
المجموع

المكاف�آت المتغيرة

بدل الم�صروفات

اال�سم

باالف الدوالرات الأمريكية

4.3 175.5
- 130.5
- 130.5
93.0
106.5
130.5
766.5

-

* مكاف�أة مقترحة.
** مجموع بدالت ح�ضور جل�سات المجل�س واللجان.

ثاني ًا :تفا�صيل مكاف�آت الإدارة التنفيذية:
الإدارة
التنفيذية

�أعلى �ستة مكاف�أت من التنفيذيين
مدفوعة بما فيها منافع نهاية الخدمة

ب�آالف الدوالرات الأمريكية

2021

�إجمالي الراتب
والعالوات
المدفوعة

�إجمالي
الأجر المدفوع
(العالوات)

مكافات نقدية /
عينية �أخرى لعام
*2021

المبلغ
الإجمالي

1.016

-

191

1.207

* ت�شمل منافع نهاية الخدمة.

�شكر وتقدير
ي�سر مجل�س الإدارة �أن يغتنم هذه الفر�صة للإعراب عن �أ�سمى �آيات ال�شكر والعرفان �إلى ح�ضرة �صاحب الجاللة الملك حمد بن عي�سى �آل خليفة
ملك مملكة البحرين ،و�صاحب ال�سمو الملكي الأمير �سلمان بن حمد �آل خليفة ولي العهد رئي�س مجل�س الوزراء حفظهما اهلل ورعاهما
على قيادتهما الحكيمة لمملكة البحرين .كما يتوجه المجل�س بخال�ص ال�شكر وعظيم االمتنان �إلى �شركاء الأعمال والعمالء والموظفين والم�ساهمين
على دعمهم وتعاونهم على مدار العام.
نيابة عن �أع�ضاء مجل�س الإدارة.
�سعيد محمد البحار
رئي�س مجل�س الإدارة
 14فبراير 2022
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