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تقرير جمل�س الإدارة



املجموعة العربية للت�أمني )�ش.م.ب.(

تقرير جمل�س الإدارة

ال�سادة امل�ساهمون الكرام،

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

املالية  والبيانات  الأربعون  ال�سنوي  التقرير  لكم  يقدم  اأن  املجموعة(، 

املوحدة املدققة لل�سركة لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب ٢٠٢٠.

 13 بتاريخ  املنعقد  العادية  غري  العامة  اجلمعية  اجتماع  يف  تعلمون،  كما 

اأغ�سط�س ٢٠٢٠، مت اتخاذ قرار بوقف اأن�سطة الكتتاب وكان لهذا القرار 

تاأثري كبري على التوجه ال�سرتاتيجي وم�ستقبل ال�سركة. يجب قراءة التقرير 

ال�سنوي يف �سوء قرار اجتماع اجلمعية العامة غري العادية.

اأداء املجموعة

كان عام ٢٠٢٠ هو العام الذي تاأثر فيه الأداء املايل لل�سركة ب�سدة جراء 

الأزمة العاملية الناجمة عن اجلائحة، ما اأدى اإىل انخفا�س �سايف الربح 

اإىل 13.6 مليون دولر اأمريكي من�سوبًا اإىل امل�ساهمني )٢٠19: �سايف ربح 

17.5 مليون دولر اأمريكي(. وُيعزى هذا الربح ب�سكل رئي�سي اإىل مزيج من 

عوامل اإنخفا�س خ�سائر اإعادة التاأمني والرتكيز على خف�س التكاليف.

�سجلت املجموعة اإجمايل اإيرادات ا�ستثمار قدرها 4.9 مليون دولر اأمريكي 

)٢٠19: ٢6.3 مليون دولر اأمريكي(. وتعك�س هذه النتيجة توجيهات جمل�س 

الإدارة ومراقبة الإدارة العامة لتحركات اأ�سواق الأ�سهم عن كثب.

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

دولر  مليون   16.5 من  الت�سغيل  م�سروفات  اإجمايل  انخف�س  وبالتايل 

اأمريكي يف عام ٢٠19 اإىل 13.3 مليون دولر اأمريكي يف عام ٢٠٢٠.

و�سع اإعادة التاأمني لأريج

مليون   17.3 �سالب  اإىل  للمجموعة  املكتتبة  الأق�ساط  اإجمايل  انخف�س 

قرار  ب�سبب  اأمريكي(  دولر  مليون   194.6  :٢٠19( اأمريكي  دولر 

الـتاأمني  اأق�ساط  و�سطب  التاأمني  اإعادة  اأعمال  اكتتاب  بوقف  امل�ساهمني 

املتوقع ح�سولها. كما �سهدت اأعمال التاأمني )غري احلياة( انخفا�سًا اإىل 

�سالب 16.5 مليون دولر اأمريكي )٢٠19: 187.5 مليون دولر اأمريكي( 

اأق�ساط  اإجمايل  انخفا�سًا يف  اأي�سًا  التاأمني على احلياة  اأعمال  و�سهدت 

التاأمني املكتتبة اإىل �سالب ٠.8 مليون دولر اأمريكي )٢٠19: 7.1 مليون 

دولر اأمريكي(.

مليون   17.6 مبقدار  ربح  للمجموعة   
1
الإجمالية الفنية  النتيجة  كانت 

دولر اأمريكي )٢٠19: ربح 15.9 مليون دولر اأمريكي(. وبلغت الن�سبة 

 يف نهاية الفرتة امل�سمولة يف تقرير ٢٠٢٠ ن�سبة ٪85.5 
٢
املجمعة املوحدة

.)٪97.٢٠: ٢19(

و�سع ال�ستثمار لأريج

اأمريكي  دولر  مليون   4.9 اإىل  للمجموعة  ال�ستثمار  اإيرادات  انخف�ست 

العام  من  الأول  الربع  و�سهد  اأمريكي(،  دولر  مليون   ٢6.3  :٢٠19(

انخفا�سًا حادًا يف قيمة الأ�سهم العاملية، ومت اتخاذ القرار ال�سرتاتيجي 

اأموال  القائمة حلماية  امللكية  اأوراق حقوق  باخلروج من معظم حمافظ 

بالتو�سية  الإدارة  جمل�س  قرار  بعد  وامل�ساهمني  التاأمني  بوال�س  حاملي 

بوقف اكتتاب ن�ساط اأعمال اإعادة التاأمني، مما اأدى هذا النخفا�س اإىل 

دولر  مليون   11.9 ربح   :٢٠19( اأمريكي  دولر  مليون   7.4 خ�سارة 

الثابت حتديات   الدخل  الأ�سهم. وواجهت حمفظة  اأمريكي( يف حمفظة 

ب�سبب انخفا�س العائدات وخف�س الت�سنيف، وقمنا بعزل حمفظة الدخل 

الثابت عن طريق اخلروج من كل الأوراق املالية التي مت تخفي�س ت�سنيفها 

املحفظة  العام يف  لهذا  املحقق  الدخل  وبلغ  ا�ستثمار.  ما دون درجة  اإىل 

11.3 مليون دولر اأمريكي )٢٠19: 11.6 مليون دولر اأمريكي(.

دولر  مليون   557.1 وقدره  مبلغًا  للمجموعة  ال�ستثمار  اأ�سول  بلغت 

اأمريكي يف دي�سمرب ٢٠٢٠ )٢٠19: 6٢9.٠ مليون دولر اأمريكي(، وبلغت 

دولر  مليون   437.5 وقدره  مبلغًا  اأريج  الأم  لل�سركة  ال�ستثمار  حمفظة 

اأمريكي يف دي�سمرب ٢٠٢٠ )٢٠19: 51٠.٠ مليون دولر اأمريكي(.

اإلغاء الإدراج من �سوق دبي املايل

بعد موافقة م�سرف البحرين املركزي، مت تقدمي طلب اإلغاء الإدراج اإىل 

�سوق دبي املايل وهيئة الأوراق املالية وال�سلع ومركز دبي للإيداع املركزي 

ومت  املايل،  دبي  �سوق  من  ال�سركة  اأ�سهم  اإدراج  ل�سطب  املالية  للأوراق 

حتديد يوم 11 يناير ٢٠٢1 ليكون اآخر يوم للتداول يف اأ�سهم اأريج يف �سوق 

دبي املايل. املعلومات املتعلقة ب�سجل الإقفال لكتمال الت�سوية قيد النتظار 

من جانب �سوق دبي املايل لإكمال عملية التحويل اإىل بور�سة البحرين.

مكافاآت اأع�ساء جمل�س الإدارة والإدارة العليا3

يف عام ٢٠٢٠ ، مت دفع / ا�ستحقاق املبالغ التالية لأع�ساء جمل�س الإدارة 

و الإدارة العليا.

باآلف الدولرات الأمريكية

2020

اأ( اأع�ساء جمل�س الإدارة 

145 - ر�سوم ح�سور

٢3 - م�ساريف �سفر

�سفر - مكافاآت 

 ب( تعوي�سات موظفني الإدارة الرئي�سيني

59٢-  رواتب ومزايا اأخرى ق�سرية املدى للموظفني

131- مزايا نهاية اخلدمة

517ج( اأر�سدة م�ستحقة للإدارة العليا

�سكر وتقدير

اآيات  اأ�سمى  عن  للإعراب  الفر�سة  هذه  يغتنم  اأن  الإدارة  جمل�س  ي�سر 

اآل  عي�سى  بن  حمد  امللك  اجلللة  �ساحب  ح�سرة  اإىل  والعرفان  ال�سكر 

بن  �سلمان  الأمري  امللكي  ال�سمو  و�ساحب  البحرين،  مملكة  ملك  خليفة 

الوزراء حفظهما اهلل ورعاهما  العهد رئي�س جمل�س  اآل خليفة ويل  حمد 

بخال�س  املجل�س  يتوجه  كما  البحرين.  ململكة  احلكيمة  قيادتهما  على 

واملوظفني  والعملء  الأعمال  �سركاء  اإىل  المتنان  وعظيم  ال�سكر 

وامل�ساهمني على دعمهم وتعاونهم على مدار العام.

نيابة عن اأع�ساء جمل�س الإدارة،

�سعيد حممد البحار

رئي�س جمل�س الإدارة

18  فرباير ٢٠٢1

1 النتيجة الفنية: �سايف الأق�ساط املكت�سبة ناق�سًا املطالبات وتكاليف ال�ستحواذ.

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

3 يتم اإعداد قائمة مف�سلة و�سيتم الإف�ساح عنها قريبًا.
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تفا�سيل املكافاآت لأع�ساء جمل�س الإدارة 

يف عام ٢٠٢٠ ، مت دفع / ا�ستحقاق املبالغ التالية لأع�ساء جمل�س الإدارة.

)باآلف الدولرات الأمريكية(

2020

م�ساريف �سفر ر�سوم ح�سور

اأع�ساء جمل�س الإدارة

٢64-  �سعيد حممد البحار 

94-  حممد �سيف الهاملي

٢14-  حممد �سيف ال�سويدي

3٠3-  اأحمد �سعيد املهري

3٠3-  الدكتور بدر عبداهلل اجلابري

٢95-  وائل اإبراهيم ابوخزام

اإ�سافة اإىل تقرير جمل�س الإدارة




