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سعيد محمد البحار
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أعضاء مجلس اإلدارة

سعيد محمد البحار
رئيس مجلس اإلدارة

وعضو جلنة التعيينات و املكافآت 

أحمد عمر الكربي
نائب رئيس مجلس اإلدارة

محمد أحمد الكربي 
عضو مجلس اإلدارة و رئيس كل من جلنة

التدقيق و املخاطر و جلنة التعيينات و املكافآت

محمد سيف السويدي
عضو مجلس اإلدارة

و عضو جلنة التعيينات و املكافآت 

وائل إبراهيم ابوخزام
عضو مجلس اإلدارة و عضو جلنة

التدقيق و املخاطر و جلنة التعيينات و املكافآت 

عبداهلل سعيد الغفلي
عضو مجلس اإلدارة

و عضو جلنة التدقيق و املخاطر
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أعضاء مجلس اإلدارة

سعيد محمد البحار
رئيس مجلس اإلدارة

وعضو جلنة التعيينات و املكافآت 

أحمد عمر الكربي
نائب رئيس مجلس اإلدارة

محمد أحمد الكربي 
عضو مجلس اإلدارة و رئيس كل من جلنة

التدقيق و املخاطر و جلنة التعيينات و املكافآت

محمد سيف السويدي
عضو مجلس اإلدارة

و عضو جلنة التعيينات و املكافآت 

وائل إبراهيم ابوخزام
عضو مجلس اإلدارة و عضو جلنة

التدقيق و املخاطر و جلنة التعيينات و املكافآت 

عبداهلل سعيد الغفلي
عضو مجلس اإلدارة

و عضو جلنة التدقيق و املخاطر
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تقرير مجلس اإلدارة

مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية:
يف عام ٢٠٢٢ مت دفع / استحقاق املبالغ التالية ألعضاء مجلس اإلدارة و اإلدارة التنفيذية.

أواًل: تفاصيل مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة:
)بآالف الدوالرات األمريكية(
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اواًل: األعضاء املستقلني والغير تنفيذيني: 
41.3 ٢3٠.7 - ٢3٠.7 6٠.٠ - - 17٠.7 - - - - - سعيد محمد البحار
15.8 1٢4.4 - 1٢4.4 39.٠ - - 85.4 - - - - - أحمد سعيد املهري***
9.٢ 1٢4.4 - 1٢4.4 39.٠ - - 85.4 - - - - -  بدرعبداهلل اجلابري***

ثانيًا: األعضاء الغير مستقلني والغير تنفيذيني: 
- 155.8 - 155.8 4٢.٠ - - 113.8 - - - - - محمد سيف السويدي

٢٠.1 167.8 - 167.8 54.٠ - - 113.8 - - - - - وائل إبراهيم أبو خزام
1٢.5 4٠.5 - 4٠.5 1٢.٠ - - ٢8.5 - - - - - أحمد عمر الكربي****
13.5 49.5 - 49.5 ٢1.٠ - - ٢8.5 - - - - - محمد أحمد الكربي****
3.6 46.5 - 46.5 18.٠ - - ٢8.5 - - - - - عبداهلل سعيد الغفلي****
8.6 97.4 - 97.4 1٢.٠ - - 85.4 - - - - - محمد سيف الهاملي***

124.6 1.037.0 - 1.037.0 297.0 - - 740.0 - - - - - املجموع
* مكافأة مقترحة.

** مجموع املكافآت حلضور إجتماعات مجلس اإلدارة وجلان املجلس.
*** حتى تاريخ ٢6 سبتمبر ٢٠٢٢.

**** أعضاء مجلس اإلدارة منذ ٢6 سبتمبر ٢٠٢٢. 

ثانيًا:  تفاصيل مكافآت اإلدارة التنفيذية:
)بآالف الدوالرات األمريكية(

2022
إجمالي الراتب و اإلدارة التنفيذية

العالوات املدفوعة
إجمالي األجر املدفوع 

)العالوات(
مكافات نقدية /عينية 

املبلغ اإلجماليأخرى لعام 2022*
أعلى ستة مكافأت من التنفيذيني 

3351.31٢-977مدفوعة مبا فيها منافع نهاية اخلدمة

* تشمل منافع نهاية اخلدمة.

شكر وتقدير
يسر مجلس اإلدارة أن يغتنم هذه الفرصة لإلعراب عن أسمى آيات الشكر والعرفان إلى حضرة صاحب اجلاللة امللك حمد بن عيسى 
آل خليفة ملك مملكة البحرين، وصاحب السمو امللكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد األعلى للقوات املسلحة 
رئيس مجلس الوزراء حفظهما اهلل ورعاهما على قيادتهما احلكيمة ململكة البحرين. كما يتوجه املجلس بخالص الشكر وعظيم االمتنان 
التي قدمها أعضاء مجلس اإلدارة املنتهية واليتهم، كما يتقدم أعضاء مجلس اإلدارة بالشكر لشركاء األعمال  إلى املساهمات القيمة 

والعمالء واملوظفني واملساهمني على دعمهم وتعاونهم على مدار العام.
نيابة عن أعضاء مجلس اإلدارة

سعيد محمد البحار

املجموعة العربية للتأمني )ش.م.ب( 4

تقرير مجلس اإلدارة

السادة املساهمون الكرام،
يسر مجلس إدارة املجموعة العربية للتأمني )ش. م. ب.( )أريج أو 
واألربعون  الثاني  السنوي  التقرير  لكم  يقدم  أن  املجموعة(، 
 31 يف  املنتهية  للسنة  للشركة  املدققة  املوحدة  املالية  والبيانات 

ديسمبر ٢٠٢٢.
مت انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة احلالي من قبل املساهمني يف 
 ٢٠٢٢ سبتمبر   ٢6 يف  املنعقد  العادية  العامة  اجلمعية  اجتماع 

للفترة حتى مارس ٢٠٢5.
كما تعلمون، يف اجتماع اجلمعية العامة غير العادية املنعقد بتاريخ 
13 أغسطس ٢٠٢٠، مت اتخاذ قرار بوقف أنشطة االكتتاب وكان 
ومستقبل  االستراتيجي  التوجه  على  كبير  تأثير  القرار  لهذا 
اجتماع  قرار  ضوء  يف  السنوي  التقرير  قراءة  يجب  الشركة. 

اجلمعية العامة غير العادية.
فيما يلي أهم القرارات واإلجنازات التي مت حتقيقها، وفقا لقرار 
املساهمني يف بحث امكانية العثور على مشتري لإلستحواذ على 
الشركة أو بيع احملفظة. فيما يلي أهم املراحل التي مت حتقيقها 

حتى اآلن:
عمل تقييم ألريج من قبل شركة استشارية دولية مستقلة قبل   •

البيع من قبل املساهمني احلاليني.
تعيني بنك استثماري للبحث عن امكانية العثور على مشتري   •
لإلستحواذ على الشركة. و فيما يلي أهم اخلطوات التي مت 

حتقيقها:  
تعيني مستشار قانوني.   o  

تعيني اجلهه املختصه بتوفير غرفة البيانات االفتراضية   o  
وتفعيلها. 

التقييم اإلستداللي من قبل البنك االستثماري.  o  
مهتمني  يكونون  قد  الذين  احملتملني  املستثمرين  حتديد   o  

بشراء الشركة.
بدء عملية التسويق واالتصال بـ 7٠ مستثمرا محتمال:   o  

شركات التأمني / إعادة التأمني اإلقليمية.  •   
شركات إعادة التأمني العاملية.   •   

يف  الفرصة  مستثمرا   6٠ رفض  مستثمرا،   7٠ بني  من   o  
املرحلة األولية ومن بني املستثمرين ال 1٠ املتبقني، قدم 4 

مستثمرين عروضا غير ملزمة. 
من بني 4 عروض غير ملزمة مت استالمها، كان هناك عرضان   o  

لهما شروط غير مقبولة. ومن ثم كان ال بد من رفضهما.
ومت  املستثمرين،  من  إثنني  قبل  من  مستمرة  املراجعة   o  
إلى  العروض  لتقدمي   ٢٠٢3 فبراير   ٢8 تاريخ  حتديد 

مجلس اإلدارة للمراجعة.
أداء املجموعة

من  الرغم  على   ٢٠٢٢ لعام  جيدة  مالية  نتائج  أريج  حققت 
البالغ  الربح  صايف  مع  الثابت  الدخل  أسواق  يف  االضطرابات 
)٢٠٢1: صايف  للمساهمني  املنسوبة  أمريكي  دوالر  مليون   19.6
ربح ٢4.1 مليون دوالر أمريكي( وهو ما ميثل متوسط عائد ٪7.7 

اإلدارة  وبالتالي، أوصى مجلس  املساهمني.  على متوسط حقوق 
املدفوع )5  الشركة  بنسبة 5٪ من رأس مال  نقدية  أرباح  بتوزيع 
سنتات لكل سهم(، والتي ال تزال خاضعة ملوافقة مساهمي الشركة 

يف اإلجتماع القادم للجمعية العامة.
إنخفاض  عوامل  من  مزيج  إلى  رئيسي  بشكل  الربح  ويُعزى هذا 

خسائر إعادة التأمني والتركيز على خفض التكاليف.
مليون   1.6 قدرها  استثمار  إيرادات  إجمالي  املجموعة  سجلت 
أمريكي(. وهذا يعكس  9.6 مليون دوالر  أمريكي )٢٠٢1:  دوالر 

اإلنهيار يف سوق الدخل الثابت. 
مصروفات  خفض  إلى  الرامية  جهودها  املجموعة  وواصلت 
التشغيل وبالتالي انخفض إجمالي مصروفات التشغيل من ٠.11 
مليون دوالر أمريكي يف عام ٢٠٢1 إلى 9.٠ مليون دوالر أمريكي 
موظف   5٢ األم  الشركة  يف  املوظفني  عدد  بلغ   .٢٠٢٢ عام  يف 

.)6٢٠٢: ٠1(
وضع إعادة التأمني ألريج

دوالر  مليون   1.3 قدرها  مكتسبة  أقساط  املجموعة  سجلت   
قدره  بإنخفاض  أمريكي(،  دوالر  مليون   13.8  :٢٠٢1( أمريكي 

91٪ بسبب قرار املساهمني بوقف إكتتاب أعمال إعادة التأمني.
 ٢3.6 مبقدار  ربح  للمجموعة  اإلجمالية1  الفنية  النتيجة  كانت 
كما  أمريكي(.  دوالر  مليون   ٢6.3  :٢٠٢1( أمريكي  دوالر  مليون 
 :٢٠٢1( أمريكي  دوالر  مليون   18.4 للسنة  االكتتاب  أرباح  بلغت 
٢3.7 مليون دوالر أمريكي( بسبب انخفاض املطالبات املدفوعة 

وانخفاض اخلسائر القائمة.
وضع االستثمار ألريج

سياسة االستثمار املتبعة يف أريج تعد سياسة متحفظة، وذلك من 
حاملي  مصالح  وكذلك  املساهمني  بحقوق  املخاطرة  عدم  أجل 
وقدره 393.3  مبلغاً  للمجموعة  االستثمار  أصول  بلغت  الوثائق. 
مليون   485.8  :٢٠٢1(  ٢٠٢٢ ديسمبر  يف  أمريكي  دوالر  مليون 

دوالر أمريكي( على النحو التالي:
2022٢٠٢1

٢15.159.1النقد
164.٢4٠8.9إستثمارات ذات إستحقاق ثابت

13.517.3إستثمارات بديلة
٠.5٠.5إستثمار يف شركات زميلة

وبالنظر إلى حتركات السوق غير املؤكدة، فقد قام املجلس بوقف 
إلى  الدخول يف أي إستثمارات جديدة، وبدال من ذلك، وبالنظر 
أصدر  االستثمارات،  تصفية  وعمليات  الفائدة  أسعار  ارتفاع 

املجلس توجيهاته بوضع األموال يف ودائع قصيرة األجل.

وتكاليف  املطالبات  ناقصاً  املكتسبة  األقساط  صايف  الفنية:  1النتيجة 
االستحواذ.
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تقرير مجلس اإلدارة

مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية:
يف عام ٢٠٢٢ مت دفع / استحقاق املبالغ التالية ألعضاء مجلس اإلدارة و اإلدارة التنفيذية.

أواًل: تفاصيل مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة:
)بآالف الدوالرات األمريكية(
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اواًل: األعضاء املستقلني والغير تنفيذيني: 
41.3 ٢3٠.7 - ٢3٠.7 6٠.٠ - - 17٠.7 - - - - - سعيد محمد البحار
15.8 1٢4.4 - 1٢4.4 39.٠ - - 85.4 - - - - - أحمد سعيد املهري***
9.٢ 1٢4.4 - 1٢4.4 39.٠ - - 85.4 - - - - -  بدرعبداهلل اجلابري***

ثانيًا: األعضاء الغير مستقلني والغير تنفيذيني: 
- 155.8 - 155.8 4٢.٠ - - 113.8 - - - - - محمد سيف السويدي

٢٠.1 167.8 - 167.8 54.٠ - - 113.8 - - - - - وائل إبراهيم أبو خزام
1٢.5 4٠.5 - 4٠.5 1٢.٠ - - ٢8.5 - - - - - أحمد عمر الكربي****
13.5 49.5 - 49.5 ٢1.٠ - - ٢8.5 - - - - - محمد أحمد الكربي****
3.6 46.5 - 46.5 18.٠ - - ٢8.5 - - - - - عبداهلل سعيد الغفلي****
8.6 97.4 - 97.4 1٢.٠ - - 85.4 - - - - - محمد سيف الهاملي***

124.6 1.037.0 - 1.037.0 297.0 - - 740.0 - - - - - املجموع
* مكافأة مقترحة.

** مجموع املكافآت حلضور إجتماعات مجلس اإلدارة وجلان املجلس.
*** حتى تاريخ ٢6 سبتمبر ٢٠٢٢.

**** أعضاء مجلس اإلدارة منذ ٢6 سبتمبر ٢٠٢٢. 

ثانيًا:  تفاصيل مكافآت اإلدارة التنفيذية:
)بآالف الدوالرات األمريكية(

2022
إجمالي الراتب و اإلدارة التنفيذية

العالوات املدفوعة
إجمالي األجر املدفوع 

)العالوات(
مكافات نقدية /عينية 

املبلغ اإلجماليأخرى لعام 2022*
أعلى ستة مكافأت من التنفيذيني 

3351.31٢-977مدفوعة مبا فيها منافع نهاية اخلدمة

* تشمل منافع نهاية اخلدمة.

شكر وتقدير
يسر مجلس اإلدارة أن يغتنم هذه الفرصة لإلعراب عن أسمى آيات الشكر والعرفان إلى حضرة صاحب اجلاللة امللك حمد بن عيسى 
آل خليفة ملك مملكة البحرين، وصاحب السمو امللكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد األعلى للقوات املسلحة 
رئيس مجلس الوزراء حفظهما اهلل ورعاهما على قيادتهما احلكيمة ململكة البحرين. كما يتوجه املجلس بخالص الشكر وعظيم االمتنان 
التي قدمها أعضاء مجلس اإلدارة املنتهية واليتهم، كما يتقدم أعضاء مجلس اإلدارة بالشكر لشركاء األعمال  إلى املساهمات القيمة 

والعمالء واملوظفني واملساهمني على دعمهم وتعاونهم على مدار العام.
نيابة عن أعضاء مجلس اإلدارة

سعيد محمد البحار

املجموعة العربية للتأمني )ش.م.ب( 4

تقرير مجلس اإلدارة

السادة املساهمون الكرام،
يسر مجلس إدارة املجموعة العربية للتأمني )ش. م. ب.( )أريج أو 
واألربعون  الثاني  السنوي  التقرير  لكم  يقدم  أن  املجموعة(، 
 31 يف  املنتهية  للسنة  للشركة  املدققة  املوحدة  املالية  والبيانات 

ديسمبر ٢٠٢٢.
مت انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة احلالي من قبل املساهمني يف 
 ٢٠٢٢ سبتمبر   ٢6 يف  املنعقد  العادية  العامة  اجلمعية  اجتماع 

للفترة حتى مارس ٢٠٢5.
كما تعلمون، يف اجتماع اجلمعية العامة غير العادية املنعقد بتاريخ 
13 أغسطس ٢٠٢٠، مت اتخاذ قرار بوقف أنشطة االكتتاب وكان 
ومستقبل  االستراتيجي  التوجه  على  كبير  تأثير  القرار  لهذا 
اجتماع  قرار  ضوء  يف  السنوي  التقرير  قراءة  يجب  الشركة. 

اجلمعية العامة غير العادية.
فيما يلي أهم القرارات واإلجنازات التي مت حتقيقها، وفقا لقرار 
املساهمني يف بحث امكانية العثور على مشتري لإلستحواذ على 
الشركة أو بيع احملفظة. فيما يلي أهم املراحل التي مت حتقيقها 

حتى اآلن:
عمل تقييم ألريج من قبل شركة استشارية دولية مستقلة قبل   •

البيع من قبل املساهمني احلاليني.
تعيني بنك استثماري للبحث عن امكانية العثور على مشتري   •
لإلستحواذ على الشركة. و فيما يلي أهم اخلطوات التي مت 

حتقيقها:  
تعيني مستشار قانوني.   o  

تعيني اجلهه املختصه بتوفير غرفة البيانات االفتراضية   o  
وتفعيلها. 

التقييم اإلستداللي من قبل البنك االستثماري.  o  
مهتمني  يكونون  قد  الذين  احملتملني  املستثمرين  حتديد   o  

بشراء الشركة.
بدء عملية التسويق واالتصال بـ 7٠ مستثمرا محتمال:   o  

شركات التأمني / إعادة التأمني اإلقليمية.  •   
شركات إعادة التأمني العاملية.   •   

يف  الفرصة  مستثمرا   6٠ رفض  مستثمرا،   7٠ بني  من   o  
املرحلة األولية ومن بني املستثمرين ال 1٠ املتبقني، قدم 4 

مستثمرين عروضا غير ملزمة. 
من بني 4 عروض غير ملزمة مت استالمها، كان هناك عرضان   o  

لهما شروط غير مقبولة. ومن ثم كان ال بد من رفضهما.
ومت  املستثمرين،  من  إثنني  قبل  من  مستمرة  املراجعة   o  
إلى  العروض  لتقدمي   ٢٠٢3 فبراير   ٢8 تاريخ  حتديد 

مجلس اإلدارة للمراجعة.
أداء املجموعة

من  الرغم  على   ٢٠٢٢ لعام  جيدة  مالية  نتائج  أريج  حققت 
البالغ  الربح  صايف  مع  الثابت  الدخل  أسواق  يف  االضطرابات 
)٢٠٢1: صايف  للمساهمني  املنسوبة  أمريكي  دوالر  مليون   19.6
ربح ٢4.1 مليون دوالر أمريكي( وهو ما ميثل متوسط عائد ٪7.7 

اإلدارة  وبالتالي، أوصى مجلس  املساهمني.  على متوسط حقوق 
املدفوع )5  الشركة  بنسبة 5٪ من رأس مال  نقدية  أرباح  بتوزيع 
سنتات لكل سهم(، والتي ال تزال خاضعة ملوافقة مساهمي الشركة 

يف اإلجتماع القادم للجمعية العامة.
إنخفاض  عوامل  من  مزيج  إلى  رئيسي  بشكل  الربح  ويُعزى هذا 

خسائر إعادة التأمني والتركيز على خفض التكاليف.
مليون   1.6 قدرها  استثمار  إيرادات  إجمالي  املجموعة  سجلت 
أمريكي(. وهذا يعكس  9.6 مليون دوالر  أمريكي )٢٠٢1:  دوالر 

اإلنهيار يف سوق الدخل الثابت. 
مصروفات  خفض  إلى  الرامية  جهودها  املجموعة  وواصلت 
التشغيل وبالتالي انخفض إجمالي مصروفات التشغيل من ٠.11 
مليون دوالر أمريكي يف عام ٢٠٢1 إلى 9.٠ مليون دوالر أمريكي 
موظف   5٢ األم  الشركة  يف  املوظفني  عدد  بلغ   .٢٠٢٢ عام  يف 

.)6٢٠٢: ٠1(
وضع إعادة التأمني ألريج

دوالر  مليون   1.3 قدرها  مكتسبة  أقساط  املجموعة  سجلت   
قدره  بإنخفاض  أمريكي(،  دوالر  مليون   13.8  :٢٠٢1( أمريكي 

91٪ بسبب قرار املساهمني بوقف إكتتاب أعمال إعادة التأمني.
 ٢3.6 مبقدار  ربح  للمجموعة  اإلجمالية1  الفنية  النتيجة  كانت 
كما  أمريكي(.  دوالر  مليون   ٢6.3  :٢٠٢1( أمريكي  دوالر  مليون 
 :٢٠٢1( أمريكي  دوالر  مليون   18.4 للسنة  االكتتاب  أرباح  بلغت 
٢3.7 مليون دوالر أمريكي( بسبب انخفاض املطالبات املدفوعة 

وانخفاض اخلسائر القائمة.
وضع االستثمار ألريج

سياسة االستثمار املتبعة يف أريج تعد سياسة متحفظة، وذلك من 
حاملي  مصالح  وكذلك  املساهمني  بحقوق  املخاطرة  عدم  أجل 
وقدره 393.3  مبلغاً  للمجموعة  االستثمار  أصول  بلغت  الوثائق. 
مليون   485.8  :٢٠٢1(  ٢٠٢٢ ديسمبر  يف  أمريكي  دوالر  مليون 

دوالر أمريكي( على النحو التالي:
2022٢٠٢1

٢15.159.1النقد
164.٢4٠8.9إستثمارات ذات إستحقاق ثابت

13.517.3إستثمارات بديلة
٠.5٠.5إستثمار يف شركات زميلة

وبالنظر إلى حتركات السوق غير املؤكدة، فقد قام املجلس بوقف 
إلى  الدخول يف أي إستثمارات جديدة، وبدال من ذلك، وبالنظر 
أصدر  االستثمارات،  تصفية  وعمليات  الفائدة  أسعار  ارتفاع 

املجلس توجيهاته بوضع األموال يف ودائع قصيرة األجل.

وتكاليف  املطالبات  ناقصاً  املكتسبة  األقساط  صايف  الفنية:  1النتيجة 
االستحواذ.


