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املجموعة العربية للت�أمني )�ش.م.ب.(٤

تقرير جمل�س الإدارة

ال�سادة امل�ساهمون الكرام 

اأو  )اأريج  م. ب.(  للتاأمني )�س.  العربية  املجموعة  اإدارة  ي�سر جمل�س 

املجموعة( اأن يقدم لكم التقرير ال�سنوي التا�سع والثالثون والبيانات 

املالية املوحدة املدققة لل�سركة لل�سنة املنتهية يف ٣١ دي�سمرب ٢٠١٩.

اأداء املجموعة 

�سهد عام ٢٠١٩ نقلة نوعية يف الأداء املايل لل�سركة؛ حيث اإنعك�س من 

اأمريكي  ١٧.5 مليون دولر  ربًحا �سافًيا قدره  ليحقق  اأدنى م�ستوياته 

دولر  مليون   55.٣ �سافية  خ�سارة   :٢٠١8( للم�ساهمني  من�سوبًا 

اأمريكي(. وُيعزى �سبب هذا الربح ب�سكل رئي�سي اإىل جمموعة عوامل 

من بينها انخفا�س خ�سارة اإعادة التاأمني، والأداء الإيجابي لال�ستثمار 

والرتكيز على خف�س التكاليف.

�سجلت املجموعة اإجمايل اإيرادات ا�ستثمار قدرها ٢٦.٣ مليون دولر 

النتيجة  هذه  وتعك�س  اأمريكي(؛  دولر  مليون   ١٠.٠  :٢٠١8( اأمريكي 

لتحركات  كثب  عن  العامة  الإدارة  ومراقبة  الإدارة  جمل�س  توجيهات 

اأ�سواق الأ�سهم.

الت�سغيل  م�سروفات  خف�س  اإىل  الرامية  جهودها  املجموعة  ووا�سلت 

وبالتايل انخف�س اإجمايل م�سروفات الت�سغيل من ٢٢.5 مليون دولر 

اأمريكي يف عام ٢٠١8 اإىل ١٦.5 مليون دولر اأمريكي يف عام ٢٠١٩.

و�سع اإعادة التاأمني لأريج

انخف�س اإجمايل اأق�ساط التاأمني املكتتبة للمجموعة اإىل ١٩٤.٦مليون 

دولر اأمريكي )٢٠١8: ٢٦٢.8 مليون دولر اأمريكي( ب�سبب الظروف 

)غري  التاأمني  اأعمال  �سهدت  كما  بال�سركة.  املحيطة  املواتية  غري 

 ٢٤٤.٢ اأمريكي )٢٠١8:  ١8٧.5 مليون دولر  اإىل  احلياة( انخفا�سًا 

اأي�سًا  احلياة  على  التاأمني  اأعمال  و�سهدت  اأمريكي(،  دولر  مليون 

دولر  مليون   ٧.١ اإىل  املكتتبة  التاأمني  اأق�ساط  اإجمايل  يف  انخفا�سًا 

اأمريكي )٢٠١8: ١8.٦ مليون دولر اأمريكي(.

 ١5.٩ مبقدار  اإيجابية  للمجموعة   
١

الإجمالية الفنية  النتيجة  كانت 

دولر  مليون   ١٩.٤ قدرها  خ�سارة   :٢٠١8( اأمريكي  دولر  مليون 

 يف نهاية الفرتة امل�سمولة يف 
٢

اأمريكي(، وبلغت الن�سبة املجمعة املوحدة

تقرير ٢٠١٩ ن�سبة ٩٧.٢% )٢٠١8: ٢.١١5. ٪(.

و�سع ال�ستثمار لأريج

ارتفعت اإيرادات ال�ستثمار للمجموعة اإىل ٢٦.٣ مليون دولر )٢٠١8: 

١٠.٠ مليون دولر اأمريكي(. و�سهدت اأ�سواق الأ�سهم عامًا ا�ستثنائيًا 

 :٢٠١8( اأمريكي  دولر  مليون   ١١.٩ بلغت  اإيرادات  حتقيق  عنه  نتج 

وقد  الأ�سهم.  اأمريكي( من حمفظة  دولر  مليون   ٢.٠ خ�سارة قدرها 

وارتفاع  العائدات  انخفا�س  من  الثابت  الدخل  حمفظة  ا�ستفادت 

اأمريكي )٢٠١8:  دولر  مليون   ١١.٦ اإيرادات قدرها  الأ�سعار حمققة 

8.٦ مليون دولر اأمريكي(.

ا املطالبات وتكاليف ال�ستحواذ.  ١ النتيجة الفنية: �سايف الأق�ساط املكت�سبة ناق�سً

٢ الن�سبة املجمعة: جمموع امل�سروفات واخل�سائر على �سايف الأق�ساط املكت�سبة.

دولر  مليون   ٦٢٩.٠ قدره  مبلغًا  للمجموعة  ال�ستثمار  اأ�سول  بلغت 

اأمريكي(.  دولر  مليون   ٦١٣.٩  :٢٠١8(  ٢٠١٩ دي�سمرب  يف  اأمريكي 

وبلغت حمفظة ال�ستثمار لل�سركة الأم اأريج مبلغًا قدره 5١٠.٠ مليون 

دولر اأمريكي يف دي�سمرب ٢٠١٩ )٢٠١8: ٤٩١.٢ مليون دولر اأمريكي(. 

مراجعة عمليات اإعادة التاأمني وتو�سية جمل�س الإدارة

لقد قام جمل�س الإدارة بتقييم الأداء ال�سابق، والو�سع احلايل والنظرة 

امل�ستقبلية فيما يتعلق بتوقعات امل�ساهمني والتو�سية بوقف اأعمال اإعادة 

التاأمني يف مايو ٢٠١٩.

يعمل جمل�س الإدارة جاهدًا مع م�سرف البحرين املركزي لعقد اجتماع 

التو�سية  ب�ساأن  قرار  لتخاذ  للم�ساهمني  عادية  غري  عمومية  جمعية 

بوقف اإكتتاب املزيد من اأعمال اإعادة التاأمني.

اإلغاء الإدراج من �سوق دبي املايل

اأ�سدر امل�ساهمون قرارًا يف اجتماع اجلمعية العامة العام املا�سي باإلغاء 

اإدراج اأ�سهم اأريج من �سوق دبي املايل، ومت اإر�سال طلب بهذا ال�ساأن اإىل 

م�سرف  اأو�سح  وقد   ،٢٠١٩ اأبريل  يف  املركزي  البحرين  م�سرف 

اإدراج الأ�سهم من �سوق دبي املايل  اإلغاء  اأن م�ساألة  البحرين املركزي 

يجب اأن يتم �سرحه اإىل امل�ساهمني يف اجتماع اجلمعية العمومية غري 

العادية املقرتح.

تعليق اأ�سهم اأريج من التداول

يف اأعقاب التفتي�س الذي نفذه م�سرف البحرين املركزي، مت تعليق تداول 

اأ�سهم اأريج من تاريخ ١٤ مايو ٢٠١٩ اإىل ٦ اأكتوبر ٢٠١٩، مت ا�ستئناف 

تداول الأ�سهم يف تاريخ ٧ اأكتوبر ٢٠١٩ بعد اأن ا�ستكمل م�سرف البحرين 

املركزي عملية التفتي�س، وتقدمي اأريج الرد على امل�سائل التي اأثريت يف 

تقرير التفتي�س الذي نفذه م�سرف البحرين املركزي.

�سكر وتقدير 

ال�سكر  اآيات  اأ�سمى  لالإعراب عن  الفر�سة  يغتنم هذه  اأن  املجل�س  ي�سر 

والعرفان اإىل ح�سرة �ساحب اجلاللة امللك حمد بن عي�سى اآل خليفة، 

ملك مملكة البحرين، حفظه اهلل ورعاه، و�ساحب ال�سمو امللكي الأمري 

خليفة بن �سلمان اآل خليفة، رئي�س الوزراء املوقر، و�ساحب ال�سمو امللكي 

الأمري �سلمان بن حمد اآل خليفة، ويل العهد، نائب القائد الأعلى، النائب 

قيادتهم  على  ورعاهما،  اهلل  حفظهما  الوزراء،  جمل�س  لرئي�س  الأول 

وعظيم  ال�سكر  بخال�س  املجل�س  يتوجه  كما  البحرين.  ململكة  احلكيمة 

على  وامل�ساهمني  واملوظفني  والعمالء،  الأعمال،  �سركاء  اإىل  المتنان 

دعمهم وتعاونهم املتوا�سل مع ال�سركة على مدار العام. 

نيابة عن اأع�ساء جمل�س الإدارة،

�سعيد حممد البحار

رئي�س جمل�س الإدارة

١٣ فرباير ٢٠٢٠
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