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2015 التقرير ال�سنوي 

تـقـرير جمـلـ�س الإدارة

ال�سادة امل�ساهمون الكرام،

عر�س  )اأريج(  )�س.م.ب.(  للتاأمني  العربية  املجموعة  اإدارة  جمل�س  ي�سر 
التقرير ال�سنوي اخلام�س والثالثني لل�سركة والبيانات املالية املوحدة لل�سنة 

املالية 2015.

اأداء املجموعة

خالل  جمة  بتحديات  مليئة  التاأمني  اإعادة  ل�سركات  الأ�سواق  ظروف  ظلت 
على  بال�سغط  املال  راأ�س  فائ�س  اإ�ستمر  حيث  بالتقرير،  امل�سمولة  الفرتة 
اإنخفا�ض عوائد  �ساهم  اإلى ذلك، فقد  وبالإ�سافة  التاأمني.  و�سروط  اأ�سعار 
اأريج  ف�سجلت   ،2015 املالية  لل�سنة  الإجمالية  النتائج  تدين  يف  الإ�ستثمار 
خ�سارة �سافية بلغت 4.4 مليون دولر اأمريكي )2014: ربح  15.6 مليون 

دولر اأمريكي(.

دولر  مليون   0.8 بلغت  الإكتتابية  اأن�سطتها  من  اأرباحًا  املجموعة  حققت 
اأمريكي )2014: 6.0 مليون دولر اأمريكي(. و�سجلت اأريج وع�سو ال�سركة 
التابع لها يف لويدز مكا�سب بلغت 2.1 مليون دولر اأمريكي يف حني كبدت 
اأريج.  ح�سة  من  اأمريكي  دولر  مليون   1.3 بلغـت  خ�سـارة  ري  تكافـل 
واإنخف�ست عوائد الإ�ستثمار بن�سبة 30٪ مقارنة بالعام املن�سرم عند 14.3 
اإ�ستمرار  مع  اأمريكي(  دولر  مليون   20.5  :2014( اأمريكي  دولر  مليون 

الإقت�ساد العاملي يف التباطوؤ، وخا�سة يف اأ�سواق اأريج النا�سئة.

220.4 مليون  اإلى  باأريج لي�سل  التاأمني املكتتبة  اأق�ساط  اإجمايل  واإنخف�ض 
ويعزى  اأمريكي(،  العام )2014: 315.3 مليون دولر  اأمريكي خالل  دولر 
هذا الإنخفا�س اإلى بع�س التغريات يف حمفظة اأريج لويدز، واإلى التقلي�س 
اأدت  الوقت،  نف�س  ويف  العمالت.  �سرف  �سعر  وتاأثري  للمحفظة  الطوعي 
دفع  اإلى  الأق�ساط  ن�سبة  وتقلي�ض  احلجم  متو�سطة  اخل�سائر  من  �سل�سلة 

الن�سبة املجمعة لأريج لت�سل اإلى ٪106.6 )2014: ٪101.7(.

 الأ�سواق

تدهور  على  قوية  دللة  ذلك  يف  ولعل  غريمتوقع،  ب�سكٍل   2015 �سنة  اإنتهت 
اأو�ساع اأ�سواقنا الإقليمية والإقت�ساد العاملي ب�سكل عام. بينما كان املاليني 
من امل�ساهدين حول العامل يتابعون 9 اأطنان من الألعاب النارية، كان البناء 
املجاور للحدث يحرتق. وكان احلريق يف الفندق الفخم كبري اإل اأنه مل يوقف 
ال�سنة  راأ�ض  ليلة  دبي  اإندلع يف  الذي  فبالرغم من احلريق  املبهر،  العر�ض 

والذي �سوف يوؤثر بال �سك �سلبًا على نتائج معيدي التاأمني ولكن لالأ�سف لن 
الهائل  الإنفجار  اإلى  اإ�سافة  الأ�سواق.  اأي تغيري ملمو�س يف حت�سن  له  يكون 
التاأمني  اأنه كبد �سركات  يف ميناء تياجنني بال�سني مل يحرك �ساكنًا علمًا 
املحلية ومعيدي تاأمينها خ�سائر ل تقل باأي حال ما بني 1.6 اإلى 3.3 مليار 
الأخبار  مع  تتفاعل  ل  الأ�سواق  اأن  ن�ستنتج  اأن  امل�سلم  فمن  اأمريكي.  دولر 
ال�سيئة. ويبدو اأن فائ�س راأ�س املال قد �سبب يف اإختفاء دورات التاأمني التي 

كانت تهيمن �سابقًا لتعك�س التوازن املتقلب بني العر�س والطلب.

فقد كانت دورات التاأمني يف ال�سابق تعو�س املكتتبني يف ظل ظروف الأ�سواق 
ُفِر�ست عليهم املناف�سة بقبول تلك  املت�سددة عن ما كانوا يتكبدونه عندما 
الأخطار باأ�سعار اأقل من التكلفة. وهذا اخليار مل يعد قائمًا الآن. فالأ�سعار 
يف اأدنى م�ستوياتها و�سناعة التاأمني بحاجة ما�سة للتغيري. فقد اإنتهت اأيام 
العوائد ذات رقمني. ووفقًا ملوؤ�سر اإعادة التاأمني من ويلي�س للن�سف الأول من 
2015، فقد �سجلت عوائد الأ�سهم للمعيدين 5.1٪ �سمن املوؤ�سر فقط بعد 
ترحيل الإحتياطيات الفائ�سة واإحت�ساب اخل�سائر دون املعدل والناجمة عن 
الكوارث الطبيعية. وبينما ي�ستمر راأ�ض املال يف التدفق اإلى الأ�سواق امل�سبعة 
رغبات  تلبية  كيفية  يف  اأمرها  من  حرية  يف  ال�سركات  باتت  فقد  بالفعل، 
امل�ستثمرين دون تعري�سهم للمزيد من املخاطر املالية، وهذا اأمر �سائع اأي�سًا 

يف القطاع.

ويف الوقت نف�سه، فاإن الأمر كله يدور حول الكفاءة: فراأ�س املال، العمليات، 
اإدارة املخاطر وحتى قنوات التوزيع كلهم باتوا حتت املجهر. وبالتايل فاإنه 
احللول  اأحد  اأنه  على  الإقت�سادي  الت�سغيل  ُيربر  اأن  امل�ستغرب  من  لي�ض 
املمكنة. فقد �سهد العام 2015 اأكرب عدد من عمليات الدمج والإ�ستحواذ يف 
اأي كيو، بلغ حجم عمليات الدمج  ال�سنوات الأخرية. فوفقًا لتقرير كابيتال 
والإ�ستحواذ يف قطاع التاأمني العاملي يف 2015 ما جمموعه 89 مليار دولر 
اأمريكي اأي 770 �سفقة، مقارنة بــ 31 مليار دولر اأمريكي  يف 2014. فما 
الذي يدفع امل�ساهمون ملثل تلك  الإ�ستثمارات الكبرية يف �سوق ُينظر اإليه على 
اأنه “�سلبي” من قبل جميع وكالت الت�سنيف الأربع الكربى؟ وهل هو حقًا 
من الأجدر خلق كيانات كبرية يف الوقت الذي ي�سعى فيه القطاع ككل لتحقيق 
عوائد مر�سية؟ وكما هو �سائد يف كثري من الأحيان، فالكل يعتمد. فبب�ساطة، 
�سراء ح�س�س من الأ�سواق لي�س بفكرة جيدة. ولكن اإن مت ذلك من خالل 
تو�سعه  من  يزيد  اأن  �ساأنه  من  اجلديد  الكيان  فاإن  الدمج،  اأو  الإ�ستحواذ 
اإ�ستكمال  وبهذا ميكن  واخلربة،  املنتجات  ووفرة  اجلغرايف  وتنويعه  العاملي 
نواحي العمل معًا. �سف اإلى ذلك زيادة الكفاءة الت�سغيلية واإ�ستخدام اأمثل 

لراأ�س املال، فت�سبح ال�سورة ُمْكَملة.
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تـقـرير جمـلـ�س الإدارة

خالد جا�سم بن كلبان
رئي�س جمل�س الإدارة

مرتبطًا  بب�ساطة  يكون  لن  ناجح  مل�ستقبل  املفتاح  اأن  يقني  على  اإننا 
بحجم الأق�ساط، ولكن بالقدرة على تطوير اإمكانات الأ�سواق املعنية 

التي مل يتم ا�ستغاللها بالكامل.

“

“
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مل  اإن  واملناطق،  التخ�س�سات  متعددة  اجلديدة  الكيانات  هذه  تكون  عادة 
تكن عاملية. وي�سبح اخلط الفا�سل بني التاأمني واإعادة التاأمني غري وا�سح 
على نحو متزايد. فنحن ن�سهد قوى اإقليمية ت�ستثمر يف لويدز و�سركات عاملية 
ذلك  كل  ولي�ض  اإقت�سادية.  ال�سابق غري  تعترب يف  كانت  مناطق  اإلى  تتغلغل 
لإ�ستبدال  اليائ�س  البحث  جانب  يطغى  فاأحيانًا  العوائد،  على  مبنيًا  دومًا 
الأق�ساط املفقودة. وهذا قد ي�ساعد على تف�سري جناح مراكز التاأمني واإعادة 
التاأمني يف دبي اأو �سنغافورة اأو �سنغهاي، حتى واإن كان العديد ي�سعى جاهدًا 
اإلى عمليات مربحة. فتحقيق كفاءات  لتدوير الإ�ستثمارات الإقليمية هناك 
ت�سغيلية بحاجة اإلى قدرات عالية، وهذا بدوره يتطلب خلق حيز اأعمال كبري 
رخي�سة  اأموال  روؤو�ض  تواجدت  طاملا  الأق�ساط  اإ�ستهداف  �سيتوا�سل  ولهذا 

وتغيبت اخل�سائر الكارثية العالية.

وهكذا كان احلال يف العام 2015. فاإنخف�ست ن�سبة اخل�سائر العاملية املوؤمنة 
بحوايل 48٪ عن متو�سطها على مدى 10 �سنوات1  - اأي ال�سنة الرابعة على 
التوايل من الرتاجع بعد اخل�سائر ذات الرقم القيا�سي والناجمة عن كوارث 
البديلة  الأموال  روؤو�س  م�ستثمري  اإلى جذب  التهاوي  هذا  اأدى  وقد   .2011
اأمريكي يف  دولر  مليار   68 البالغة  اإلى متويالتهم  التقديرات  ت�سري  الذين 
�سكل  يف  و�سمانات  م�ستقات  بديلة،  �سمان  اأغطية  للكوارث،  �سندات  هيئة 
اأ�سول2  - اأي 13٪ اأكرث مما كانت عليه يف العام املن�سرم. وجاءت غالبية 
روؤو�س الأموال البديلة من �سناديق التقاعد التي ت�ستهدف اإ�ستثمارات ذات 
اأو  الفائدة  اأ�سعار  الأ�سواق،  بحركة  مرتبطة  غري  قطاعات  يف  طويل  مدى 
الأموال  روؤو�س  تلك  توظيف  ي�ستلزم  املقابلة،  اجلهة  ويف  الئتمان.  خماطر 

اجلديدة مما يف�سر ملاذا ظلت اأ�سعار التاأمني تناف�سية على مدى العام.

وكما اأفاد الو�سيط العاملي ويلي�س يف تقريره، فقد اإنخف�ست معدلت تاأمني 
املمتلكات العامة ما بني -3٪ اإلى -15٪ خالل الإثني ع�سر �سهر املا�سية3. 
لفرتة  ولكن  القائم،  املد  وراء  ال�سري  من  املت�سررة  التاأمني  فروع  ومتكنت 
ال�سركات  فتتناف�س  العاملي،  الإقت�ساد  كبري  حد  اإلى  ذلك  وي�سبه  وجيزة. 
لريادة  العمالء  لرغبات  والإ�ستجابة  والتحديث  التكييف  على  القدرة  ذات 
الو�ساطة  �سركة  يف  التنفيذيني  امل�سوؤولني  كبار  اأحد  قال  وكما  امل�ستقبل. 
العاملية غاي كاربنرت: “ومع اإ�ستمرار �سركات اإعادة التاأمني يف تقييم كيفية 
التناف�س يف اأ�سواق مفعمة بفائ�س يف الطاقات الإكتتابية، برزت بيئة اإبتكارية 
الإ�سرتاتيجية  تلك  تتطلب  ولكن  ك�سرورة”.  والتكييف  لالإ�ستجابة  وقدرة 
اإلتزامًا جتاه امل�ساهمني يف متويل التغريات على م�ستوى ال�سركات يف حني 
اأن الأ�سواق ل متد يد العون. وميكن اأن يتطور هذا الأمر ب�سكل �سلبي، خا�سة 

بالن�سبة لل�سركات ال�سغرية.

خ�سم  يف  وجودها  اإثبات  اإلى  النا�سئة  الأ�سواق  ت�سعى  نف�سه،  الوقت  ويف 
الأزمة الإقت�سادية، ل �سيما اإذا كانت تعتمد فقط على نوع واحد من املوارد 
الرخي�سة،  الأموال  خالل  من  الطلب  لرفع  اجلهود  نفذت  فقد  الطبيعية. 
كما اأنه من ال�سعب الرتاجع حيث اأن احلكومات حتاول رفع �سقف املديونية 
قبل  عام،   13 منذ  امل�ستويات  اأدنى  اإلى  النفط  اأ�سعار  هوت  فقد  العامة. 
الدخول يف  العامل، على  النفط يف  اأكرب منتجي  اأحد  اإيران وهي  تو�سك  اأن 
ال�سوق. وتبدو الدول املنتجة للنفط غري م�ستعدة وغري قادرة على اإ�ستبدال 
م�سادر الدخل ال�سابقة باإيرادات بديلة. فقد اإ�ستثمر الفائ�س ال�سابق ب�سكل 
رئي�سي يف البنية التحتية، وعدد قليل من ال�سناعات املدعومة والإ�ستهالك 
اخلا�س. ومع ذلك، قد ف�سلت هذه اإلى حد كبري يف خلق �سناعات م�ستدامة 
التعاون  جمل�س  دول  ت�سهد  اأن  املتوقع  ومن  النفط.  عوائد  اإلى  اللجوء  دون 
اخلليجي على وجه اخل�سو�س تغيريًا كبريًا من تخفي�س يف امليزانيات، بداية 
من تطبيق نظام ال�سرائب وخف�س يف الإنفاق العام. ويف حني يظل القطاع 
ال�سباب،  البطالة بني  ن�سبة  القطاعات وتزداد  اأكرب  الأرجح من  العام على 
ولكن لي�س كل القطاع العام �سيئًا، ل �سيما ونحن ن�سهد حتوًل تدريجيًا من 
ممولة  اإجتماعية  �سبكة  فاإن�ساء  اخلا�ض.  القطاع  اإلى  احلكومية  اخلدمات 
املتداولة علنًا   هو  الثابت  الدخل  اأدوات  اإلى جنب مع تطوير  بالكامل جنبًا 
نهاية  يف  العمل  فر�س  من  املزيد  اإيجاد  اإلى  يوؤدي  قد  جديد  لعهد  اإ�سراق 
املطاف، وتقدمي خيارات جديدة للم�ستثمرين ورمبا يحل حمل القطاع العام 
لقطاع  فقط  لي�س  هائلة  فر�س  توفري  �ساأنه  من  وهذا  مف�سلة.  عمل  كجهة 

ال�سناعة لدينا، ولكن لإقت�ساد املنطقة و�سكانها ب�سكل اأعم.

موقف اأريج

راأ�س  ليلة  بدبي  العنوان  فندق  وحريق  نيبال،  يف  كبريان  زلزالن  اإ�ستهلك 
عوائد  كل  الأق�سى  ال�سرق  من  احلجم  متو�سطة  وخ�سائر  امليالدية  ال�سنة 
الإتفاقيات املرتقبة يف 2015. اأما الإكتتاب الإختياري فقد اأبلى بالءًا اأف�سل 
وكذلك حمفظة الأعمال يف �سركة لويدز، يف حني اإ�ستمرت تاأمينات احلياة 
مليون   13.2 املجمل  يف  املجموعة  �سجلت  فقد  ال�سابق.  كالعام  قوي  باأداء 
دولر اأمريكي من العوائد الفنية )2014: 16.1 مليون دولر اأمريكي(، اأي 

اأقل بن�سبة 18٪ على اأ�سا�س �سنوي.

التي  ال�سنة   ،2015 عن   ٪30 بن�سبة  املكتتبة  الأق�ساط  اإجمايل  واإنخف�ض 
�سهدت نهاية اإتفاقية �سدارة كبرية ل�سالح اإحدى جممعات لويدز، واأق�ساط 
واإنخفا�س يف عدد من عمالت  اآخرين،  لويدز وعمالء  �سوق  اأقل عامة من 

ال�سوق الرئي�سة مقابل الدولر الأمريكي.

امل�سدر: تقرير حتليلي لإيون بنفيلد    .1

امل�سدر: تقرير حتليلي لإيون بنفيلد   .2
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تتبع ال�سركة اإلى حد كبري اأ�سواق املنطقة يف املنتجات والتغطيات وال�سروط. 
واملناف�سني.  العمالء  تواجه  التي  الأ�سواق  اإلى ظروف  اأريج  تخ�سع  وباملثل، 
وقد متت اإدارة الأعمال يف اأريج يف ظل اأ�سواق متناف�سة على مدى ال�سنوات 
تتبعنا  اإذا  الواقع،  ويف  الأفق.  يف  نهاية  توجد  ل  اأنه  ويبدو  املا�سية،  الع�سر 
الهاج�س اأن دورة الأ�سواق قد تكون �سيئًا من املا�سي، فنحن بحاجة اإلى اإيجاد 

طرق بديلة لإدارة ال�سركة ب�سكل مربح يف هذه البيئة املليئة بالتحديات.

بالن�سبة للجزء الأكرب، فقد اأجنزت اأريج ذلك ولكن يف ظل ظروف الت�سغيل 
معها.  والتكيف  واحدة  وترية  على  للحفاظ  بحاجة  ال�سركة  فاإن  املتغرية، 
ت�سبح  فعندما  للبدء.  الأمثل  املكان  هي  الداخلية  الكلفة  تكون  ما  وعادة 
بداأت   ،2011 يف  البديل.  لي�س  باملوارد  فالتبديد  ال�سغط،  حتت  الهوام�س 
ال�سركة يف تقلي�س العمليات واليوم ي�سعد ال�سركة القول اأن م�ستوى الإنفاق 
قد عاد اإلى ما كان عليه يف 2007. فقد اإنخف�ست العمالة منذ ذلك احلني 
بن�سبة 40٪. واليوم، تعترب اأريج موؤ�س�سة ذات كفاءة عمالية منا�سبة ولكن يف 
نف�س الوقت مدركة اأن اأكرث املوارد قيمة هي راأ�س املال الب�سري. وذلك هو 
الأكرث �سعوبة يف الإ�ستبدال ل�سناعة قائمة على املعرفة مثل اإعادة التاأمني.

وقف  خالل  من  اأداءها  بت�سحيح  املجموعة  تقوم  ذلك،  اإلى  وبالإ�سافة 
الأن�سطة التي ل ت�سيف قيمة للم�ساهمني. ففي 2015 قامت ال�سركة مبراجعة 
�سبكة الأعمال يف اخلارج مما اأدى اإلى عدد من الإجراءات الالحقة. فبعد 
اأدركت  التكافلي،  التاأمني  اإعادة  لأعمال  املجموعة  ريادة  من  �سنوات  ع�سر 
ال�سركة اأن �سوق اإعادة التكافل قد اأخفق يف الإيفاء بوعوده. فبينما اإرتفعت 
اأق�ساط التاأمني، مل ترتفع الأربـاح باملثـل. ومتكن فقط عدد قليل من ال�سركات 
العاملـة يف هـذا املجـال من ت�سـديـد الفـائ�س اإلى امل�ساركني فـيـهـا. ومن اأجل 
حماية راأ�س املال من املزيد من اخل�سائر، توقفت تكافل ري، التي متتلك بها 
اأريج ح�سة 54٪، من قبول اأعمـال جديدة. وعلى قدم امل�ساواة، ولو اإختلفت 
اأثرت  فقد  ولبوان.  �سنغافورة  فـرع  اإغـالق  �سـدد  يف  فال�سركـة  الأ�سبـاب، 
العوائد املنخف�سة والزيادة الرقابية يف املنطقة والنفقات الت�سغيلية املرتفعة 
يف اإنخفا�س الأرباح. واإنطالقا من التجربة املا�سية، فال�سركة على ثقة من 
اأن التدابري املذكورة اأعاله لديها القدرة لرفع العوائد على حقوق امل�ساهمني.

النظرة امل�ستقبلية

لي�س الأمر حقيقة باخلفي اأن اإنخفا�س اأ�سعار النفط واإرتفاع اأ�سعار الفائدة 
من  عجل  قد  النا�سئة  الأ�سواق  اإقت�سادات  ب�ساأن  واملخاوف  الدولر  وقوة 
التوقعات الإقت�سادية العاملية. فالدول امل�سدرة للنفط، كانت الأكرث ت�سررًا 
وخ�سو�سًا عندما اأيقنت احلكومات اأن الفائ�ض ال�سابق قد اإ�ْسُتِبَدل بفجوات 
مت  حيث  اأ�سد  كانت  فال�سدمة  لل�سعوب،  بالن�سبة  اأما  امليزانية.  يف  كبرية 
اإ�ستبدال امليزات ال�سخية بنظم �سرائب جديدة واإرتفاع يف معدلت البطالة 

يف ظل بيئة اإ�ستثمارية متقهقرة.

ب�سبب  طفيفًا  التاأثري  �سي�سبح  اخلليجي،  التعاون  جمل�س  دول  ففي 
�سوف  ال�سيادية  ال�سناديق  اأكرب  حتى  ولكن  العالية.  النقدية  الإحتياطيات 
لوحظ  فقد  وبالفعل  الإنفاق.  وترية  تعديل  يتم  مل  واإذا  ب�سرعة،  ت�ستنزف 
اجلديد،  الواقع  يحدد  وكما  والإ�ستهالك.  الدعم  وخف�س  امل�ساريع،  تاأجيل 
�ستحظى تلك الدول القادرة على تفعيل الإبداع والإبتكار يف ت�سغيل الأعمال 

التجارية امل�ستدامة يف ظل بيئة �سعبة على الرثوات الإقت�سادية.

وتنطبق املقولة اأي�سا بالن�سبة ل�سناعة التاأمني يف املنطقة، والتي تعتمد اإلى 
املحفوفة  الأ�سول  فئات  وعوائد  امل�سندة  ال�سركات  عمولت  على  كبري  حد 
ال�سعودية،  العربية  اململكة  يف  التاأمني  مراقبو  طالب  فعندما  باملخاطر. 
الأرباح  بداأت  املتاأخرة،  للحوادث  الإحتياطيات  بتعزيز  املثال،  �سبيل  على 
يف الإنخفا�س. وتتوقع ال�سركة اإ�ستمرار هذا الإجتاه فكما يبدو ت�ستعد دولة 
الإمارات العربية املتحدة لو�سع �سركات التاأمني املحلية يف ظل نظام تنظيمي 
اأكرث �سرامة، وخا�سة يف فروع التاأمني ال�سحي واملركبات. واإن كان هذا من 
�ساأنه اأن ي�سع نهاية لبع�س ال�سركات ويبقى اأن ننتظر التكهنات. ولكن يزال 
هناك اأمل يف اأن قطاع التاأمني �سيتقدم يف نهاية املطاف من تداول املخاطر 

اإلى الإكتتاب الفعال – الذي يفيد حتمًا معيدو التاأمني.

املدى  على  الأو�سط  بال�سرق  التاأمني  �سناعة  يف  الأق�ساط  لنظرة  وبالن�سبة 
الق�سري فهي “منوًا متوا�سعًا اأو ركودًا”4 يف حني ت�ستمر ال�سركة يف توفري 
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مع  لالإتفاقيات  املمنوحة  الت�سهيالت  اأظهرت  وقد  بديلة.  دخل  م�سادر 
اإكتتاب  يف  ال�سركة  رغبة  زيادة  اإلى  اأدى  مما  للعوائد  اإنخفا�سًا  العمالء 
املايل  دبي  مركز  يف  تواجد  لها  ليكون  اأريج  وت�سعى  الإختيارية.  الأعمال 
تقدمي  من  رغبتها  ال�سركة يف  نف�سه، جددت  الوقت  ويف  العاملي يف 2016. 
بع�س منتجات لويدز لالأ�سواق املحلية وخارجها. ومن خالل اإتفاقيات ثنائية 
مع بع�س جممعات لويدز يف �سوق لندن تعتزم ال�سركة تقدمي خدمة رائدة 
لالأ�سواق للتعريف بلويدز ذات الت�سنيف “- A” الآمن للعمالء. وعالوة على 
يف  امل�ساركة  زيادة  �ساأنها  من  جديدة  اإتفاقيات  بعقد  ال�سركة  قامت  ذلك، 
اإلى العاملية، مع طرح منتجات جديدة ومزيد  اأماًل يف الو�سول  �سوق لويدز 

من التنوع يف املحفظة.

ويف  امل�ستقبل.  يف  للنمو  رئي�سًا  جماًل  ال�سخ�سي  التاأمني  فرع  اأريج  تعترب 
عندما  متزايد  ب�سكل  الإنخراط  اإلى  بحاجة  اخلا�ض  القطاع  اأن  اإعتقادنا 
اأعباء  من  تتحمله  كانت  ما  حتمل  ت�ستطيع  تعد  مل  اأنها  احلكومات  توقن 
عن �سعوبها يف ال�سابق. وت�سعى �سركات التاأمني لبناء خربتها الداخلية يف 
التاأمني ال�سحي وال�سيخوخة والعجز والتعليم وتغيري �سلوك امل�ستهلك وذلك 
عدد قليل مما تطمح له يف امل�ستقبل. واأريج على اأهبة الإ�ستعداد للم�ساعدة 
مع فريق مهيئ من املكتتبني يعمل بالفعل على اإيجاد حلول متخ�س�سة. وبدًل 
من الإعتماد على منتجات �سائعة ت�سبح خا�سعة لقواعد املناف�سة ال�سديدة، 
فنحن على اإعتقاد اأن القطاع لبد له من تقدمي املزيد من احللول املبتكرة 
لعمالءه. واإننا على يقني اأن املفتاح مل�ستقبل ناجح لن يكون بب�ساطة مرتبطًا 
بحجم الأق�ساط، ولكن بالقدرة على تطوير اإمكانات الأ�سواق املعنية التي مل 

يتم ا�ستغاللها بالكامل.

وقد يبدو عام 2016 وكاأنه مليئًا بتحديات جمة، ولكنه يب�سر بخلق العديد 
من الفر�س اجلديدة.

�سكر وتقدير

والإمتنان  ال�سكر  لالإعراب عن  الفر�سة  الإدارة هذه  اأع�ساء جمل�س  ينتهز 
ملك  خليفة،  اآل  عي�سى  بن  حمد  امللك  اجلاللة  �ساحب  ح�سرة  مقام  اإلى 
مملكة البحرين املفدى، واإلى �ساحب ال�سمو امللكي الأمري خليفة بن �سلمان 
اآل خليفة، رئي�س الوزراء املوقر، واإلى �ساحب ال�سمو امللكي الأمري �سلمان بن 
حمد اآل خليفة، ويل العهد الأمني القائد العام لقوة دفاع البحرين والنائب 
الأول لرئي�س جمل�س الوزراء على الإدارة الر�سيدة والت�سجيع الدائم لقطاع 
التاأمني يف مملكة البحرين. كما يتقدم اأع�ساء جمل�س الإدارة بالتعبري عن 
وامل�ساهمني  والعمالء  الأعمال  ل�سركاء  تقديرهم  وخال�س  اإمتنانهم  �سادق 
منهم  ال�سركة  مل�سته  الذي  والتعاون  الوثيق  دعمهم  على  الرقابية  واجلهات 
طوال العام. وختامًا يرغب املجل�س يف التعبري عن تقديره اخلا�س واإمتنانه 
لفريق الإدارة التنفيذية عامة بال�سركة واإلى جميع املوظفني على جهودهم 

القيمة وتفانيهم يف العمل.

نيابة عن جمل�س الإدارة

خالد جا�سم بن كلبان
رئي�س جمل�س الإدارة
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