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2016 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 ال�ساد�س والثالثني لل�سركة والبيانات املالية املوحدة لل�سنة 

املالية 2016.

اأداء املجموعة

بيئة  ظل  يف  ال�سركة  ل�سالح  جدًا  �سارة  باأنباء  �ستاره   2016 العام  اأ�سدل 
يف  ال�سيا�سية  لالإ�سطرابات  اإ�ستمرارًا  وت�سهد  جمة  بتحديات  مليئة  اأعمال 
 'A-' اإلى  املجموعة  ت�سنيف  اإرتقى  فقد  لأريج.  الرئي�سة  الأ�سواق  من  عدد 
اإلى )-a( من هيئة الت�سنيف  )ممتاز( والت�سنيف الإئتماين طويل املدى 
الن�سرة  ورد يف  وكل ذلك كما  ب�ست مع نظرة م�ستقبلية م�ستقرة.  اإم.  اإيه. 
اإتخاذ  على  ال�سركة  قدرة  “ليعك�س  املو�سوع،  بهذا  اخلا�سة  ال�سحفية 
وتعظيم  ال�سعيف  الأداء  ذات  الأعمال  من  للتخارج  اإ�سرتاتيجية  قرارات 

منوذج اأعمالها الأخرى لتحقيق عوائد م�ستقبلية اأف�سل”.

اأمريكي  دولر  مليون  بلغت 9.2  �سافية  اأرباحًا  املجموعة يف 2016  �سجلت 
)2015: خ�سارة 4.4 مليون دولر اأمريكي(. كما �سجلت مكا�سب من نتائج 
دولر  مليون   0.8 ربح   :2015( اأمريكي  دولر  مليون   8.3 بلغت  الإكتتاب 
اإلى ٪96.8  للمجموعة فقد حت�سنت لت�سل  الن�سبة املجمعة  اأما  اأمريكي(. 

مقارنة بـ106.6٪ يف 2015.

اأمريكي  دولر  مليون   245.4 �إلى  لي�صل  �ملكتتبة  �لأق�صاط  �إجمايل  �إرتفع 
دخل  جمموع  وبلغ  اأمريكي(  دولر  مليون   220.4  :2015( العام  خالل 
الإ�ستثمار 19.3 مليون دولر اأمريكي )2015: 14.3 مليون دولر اأمريكي(.

 الأ�سواق

الو�سع الإقت�سادي

للعام  الأخبار  الكربى على عناوين  ال�سيا�سية  الأحداث  العديد من  هيمنت 
اإنتخابات  بالتاأكيد  اأبرزها  ومن  كبري.  قلق  حالة  يف  العامل  وبات   2016
الرئا�سة الأمريكية واإ�ستفتاء اململكة املتحدة للخروج من الإحتاد الأوروبي. 
غري  التدفق  على  املرتتبة  الآثار  باإدارة  اأوروبا  قارة  يف  ال�سا�سة  واإن�سغل 
امل�سبوق لالجئني وطالبي اللجوء ال�سيا�سي القادمون يف الأ�سا�س من منطقة 

ال�سرق الأو�سط.

ول تز�ل �حلروب �ملدمرة يف �صوريا و�لعر�ق وليبيا و�ليمن و�لتي متثل حو�يل 
ثلث �سكان منطقة ال�سرق الأو�سط، توؤثر اأي�سًا على جميع البلدان املجاورة 

على نطاق اأو�سع بكثري منه يف اأوروبا.

وتاأثر �لإقت�صاد �لعاملي حلد كبري مب�صتوى تاريخي منخف�ض لأ�صعار �لفائدة، 
وتدين اأ�سعار النفط وتباطوؤ النمو يف التجارة العاملية.

وقد قدر �صندوق �لنقد �لدويل يف تقريره �لأخري عن �آفاق �لإقت�صاد �لعاملي 
)يناير 2017( �لناجت �لإجمايل �لعاملي بـ3.1٪ يف 2016 )2015: ٪3.2(. 
ومن املتوقع اأن تنمو الأ�سواق النا�سئة والدول النامية بن�سبة 4.1٪ يف عام 
بن�سبة ٪1.8 )2015: ٪2.1(  بنف�س م�ستوى 2015 مقابل منو  اأي   ،2016
القائمة مع منو  راأ�س  ال�سني على  املتقدمة. و�ستظل  الدول  اإقت�ساديات  يف 
متوقع قدره 6.7٪ )2015: 6.9٪(، بينما من املتوقع اأي�سًا اأن معدل النمو 
يظل عاليًا يف الهند بـ 6.6٪، ولكن عند م�ستوى اأقل من 2015 الذي �سجل 

معدل ٪7.6.

تاأثر النمو يف منطقة ال�سرق الأو�سط ب�سبب تقهقر اأ�سعار النفط لفرتة طويلة 
وال�سراعات طويلة الأمد واملخاوف الأمنية امل�ستمرة.

وبالتحديد  الرئي�سة  اأريج  اأ�سواق  من  اإثنني  اأداء  ينخف�س  اأن  املتوقع  ومن 
 ٪1.4 بن�سبة  اأي  متدين  م�ستوى  عند  وتركيا  ال�سعودية  العربية  اململكة 
)2015: 4.1٪( و2.9٪ )2015: 4٪( على �لتو�يل. وعالوة على ذلك، فمن 
اإلى ٪1.4  الكربى  ال�سحراء  اأفريقيا جنوب  الأداء يف  ينخف�س  اأن  املتوقع 

مقابل 3.4٪ يف عام 2015.

اإنتخاب  فاإن  الأولية،  املخاوف  عك�س  وعلى  الأمريكية  املتحدة  الوليات  يف 
وخا�سة  املالية،  الأ�سواق  النطاق يف  وا�سع  اإرتفاعًا  اأثار  قد  ترامب  الرئي�س 
تنظيمية  واإ�سالحات  ال�سرائب،  يف  تخفي�س  توقعت  التي  الأ�سهم  اأ�سواق 
لقطاع �لعمال وزيادة يف �لإنفاق �حلكومي. فاإرتفعت قيمة �لدولر �لأمريكي 

ب�سكل حاد، كما اإرتفعت عوائد ال�سندات يف �ستى املجالت.

باململكة  املحلي  الطلب  �ساد  الأوروبي،  الإحتاد  من  بريطانيا  خروج  فعقب 
املتحدة اإلى اأداء قوي ن�سبيًا يف الربع الثالث من 2016. فبلغ موؤ�سر النظرة 
ومع   .)٪2.2  :2015(  ٪2 املتحدة  للمملكة   2016 يف  ال�ساملة  امل�ستقبلية 
ذلك، فاإن تاأثري خروج بريطانيا من الإحتاد الأوروبي على املوؤ�س�سات املالية، 
واأ�سواق التاأمني واإعادة التاأمني يف اأوروبا مل تتبلور بعد. وكان التاأثري املبا�سر 
ملحوظًا للجنيه ال�سرتليني اأمام الدولر الأمريكي حيث اإنخف�س مبا يقارب 

من 16٪ من قيمته.



4

املجـمـوعة العـربية للتــاأمني )�س.م.ب.(

تـقـرير جمـلـ�س الإدارة

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

باإ�صتخد�م  وذلك  باأريج،  �لت�صغيلية  �لكفاءة  على  �لرتكيز  �صيظل 
املالية، وتواجدها بالأ�سواق وعالقاتها ب�ستى الأطراف لتوفري  قوتها 

منتجات جديدة وخدمات وخربات للعمالء.

“

“
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التاأمني واإعادة التاأمني

الإقت�سادية  البيئة  بهذه  مبا�سرة  التاأمني  واإعادة  التاأمني  �سناعة  تاأثرت 
الإنخفا�س  فاإن  وبالأخ�س،  والإقليمي.  العاملي  الطابع  ذات  وال�سيا�سية 
يجتذب  يز�ل  ل  عمالقة  تاأمني  حو�دث  غياب  ظل  يف  �لفائدة  �أ�صعار  يف 

م�ستثمرين، ولكن على نطاٍق منخف�س.

�سركات  تاأ�سي�س  اإلى  اأي�سًا  الرقابية  واملتغريات  املال  راأ�س  وفرة  توؤدي  كما 
اإعادة تاأمني جديدة يف اأ�سواق نامية وواعدة مثل ال�سني والهند.

ومن املتوقع اأن ت�سل قدرة اإ�ستيعاب لويدز لالأعمال - لأول مرة - عند 30 
مليار جنيه ا�سرتليني. وهذا ميثل زيادة بن�سبة 10٪ عن م�ستويات 2016، 
ويعزى هذ� ب�صكل كبري �إلى �إنخفا�ض قيمة �جلنيه �ل�صرتليني مقابل �لدولر 
عقب اإعالن خروج بريطانيا من الإحتاد الأوروبي حيث اأن اأكرث من 50٪ من 

دخل �أق�صاط لويدز هي بالدولر �لأمريكي.

يزيد  مبا  �لآن  �لتاأمني  لإعادة  �لعاملية  �لإ�صتيعاب  قدرة  بنفيلد  �إيون  وتقدر 
4.4٪ عن العام  عن 590 مليار دولر �أمريكي، �أي بزيادة قدرها �أكرث من 
املن�سرم. وي�سمل هذا الرقم اأعمال اإعادة التاأمني التقليدي اإ�سافة للبدائل 

�مل�صتحدثة �لتي يتز�يد �لطلب عليها كو�صائل جمدية لنقل �لأخطار.

النمو  كان  ب�سكل عام،  التاأمني يف عام 2016  اإعادة  الطلب على  زاد  بينما 
حمدودًا تبعًا للمنطقة اجليوغرافية وفروع الأعمال. ولذلك فمن املتوقع اأن 
ت�صبح هذه �لقدرة �ملجمعة كافية لتلبية �لطلب �ملتز�يد على �إعادة �لتاأمني.

كما �أن �إ�صتمر�ر تركيز �ل�صلطات �لرقابية على عمليات �إد�رة �ملخاطر �ملالية 
�إعادة  وكذلك زيادة معايري كفاية ر�أ�ض �ملال من �صاأنها تعزيز �لطلب على 
هيئات  تقييمات  بني  الفجوة  تتقل�س  وبهذا  القريب،  امل�ستقبل  يف  التاأمني 

الت�سنيف ومتطلبات راأ�س املال التنظيمية.

اأ�سواق التاأمني  ت�سارعت وترية عمليات الإندماج والإ�ستحواذ  لل�سركات يف 
واإعادة التاأمني املتخ�س�سة يف الربع الأخري من 2016. ومن �ملتوقع �ملزيد 

من عمليات الإندماج يف 2017، يف ظل �ملناخ �حلايل لالأ�صو�ق.

ووفقًا لتحليل ميونيخ ري الأخري، فقد عانت 2016 من خ�سائر ناجمة عن 
اأعلى م�ستوى من  اأمريكي، وهو  كوارث طبيعية عاملية بلغت 50 مليار دولر 

عدة  يف  خ�سائر  وقعت  فقد   .2015 عن   ٪50 قدرها  وبزيادة  �صنو�ت،  �أربع 
هائاًل  ي�سبب �سررًا  اأي حادث ج�سيم  يربز  امل�سببات ومل  واإختلفت  مناطق 
تاأثري�ت  حمليًا  �إنح�صر  وقد  �حلالية.  �لعاملية  �لأ�صعار  م�صتوى  على  يوؤثر 

جتديدات عقود التاأمني.

�ل�صيا�صي �ملتز�يد �لذي ي�صهده �لعامل، ت�صعى �صركات  ومع عدم �لإ�صتقر�ر 
يف  ال�سيا�سية  للمخاطر  املتطورة  الطبيعة  مع  التكيف  اإلى  التاأمني  اإعادة 
ت�صتمر  ذلك،  �إلى  وبالإ�صافة  �حلالية.  �لتغطيات  يف  �لثغر�ت  ل�صد  حماولة 
تقدمي  من  التنبوؤية  والتحليالت  الكبرية  والبيانات  اجلديدة،  التقنيات 

حتديات وفر�س بالن�سبة ل�سركات التاأمني يف ال�سنوات املقبلة.

ويف منطقتنا، تبواأ التاأمني ال�سحي مكانته لي�سبح اأ�سرع الأعمال منوًا تبعًا 
ملا يغذيه تطبيق �لتاأمني �ل�صحي �لإلز�مي �جلديد. هذ� و�صيظل هذ� �لفرع 

من اأهم مقومات الطلب يف التاأمني واإعادة التاأمني.

�ملحلي  �لناجت  من  �أ�صرع  بوترية  �لتاأمني  �إعادة  قطاع  ينمو  �أن  �ملتوقع  ومن 
منو  �لى  وُينظر  �أفريقيا.  و�صمال  �لأو�صط  �ل�صرق  منطقة  لدول  �لإجمايل 
اأ�سواق التاأمني القوي يف املنطقة باأنها مدفوعة يف املقام الأول نتيجة لربامج 
و�إنخفا�ض  �لتاأمني  ل�صركات  �صر�مة  �أكرث  رقابية  ت�صريعات  تليها  �إلز�مية 
و�جلز�ئر(،  و�إير�ن  تركيا  )باإ�صتثناء  �لطبيعية  للكو�رث  �لتعر�ض  ن�صبي يف 

مما يجعل هذه املنطقة جاذبة ل�سركات التاأمني واإعادة التاأمني العاملية.

والتباطوؤ  ال�سيا�سي  الإ�ستقرار  عدم  حالة  اإ�ستمرار  من  الرغم  وعلى 
�لإقت�صادي يف �أعقاب هبوط �أ�صعار �لنفط يف �ملنطقة، فاإن �لتدخل �لرقابي 
عقب بع�س من اخل�سائر اجل�سيمة للممتلكات من �ساأنه تخفيف ال�سغط على 

�أ�صعار �إعادة �لتاأمني و�ل�صروط و�لأحكام.

موقف اأريج

بالرغم من ظروف الأ�سواق املليئة بالتحديات، فاإن اخل�سائر الناجمة عن 
العنوان  فندق  خ�سارة  يف  وزيادة  املتحدة  العربية  الإمارات  يف  الفي�سانات 
اأمريكي  للمجموعة 14.7 مليون دولر  ال�ساملة  الفنية  النتائج  بلغت  بدبي، 
على   ٪11.4 قدرها  بزيادة  �أي  �أمريكي(  دولر  مليون   13.2  :2015(
تاأمينات غري �حلياة من م�صتوى  �إتفاقيات  وتعدلت هو�م�ض  �صنوي.  �أ�صا�ض 
لإتفاقيات  مب�ساركة  اأمريكي  دولر  مليون   6.2 اإلى   2015 لعام  يذكر  ل 
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تاأمينات ال�سحي بلغت 1.2 مليون دولر اأمريكي )2015: 0.1 مليون دولر 
اأمريكي(. اأما حمفظة لويدز، فقد �سجلت عوائد �سلبية ب�سبب م�ساركة اإثنني 
�لنقابات  فاإن هذه  �لطويل  �ملدى  �لعهد، ولكن وعلى  �لنقابات �حلديثة  من 
اإيجابية لأنه من الطبيعي لتلك النقابات  اأكرث  على الأرجح �ست�سجل عوائد 
اأن تخ�س�س اإحتياطيات كبرية لل�سنوات الأولى لأعمالها. واأظهرت املحفظة 
�لإختيارية من غري �حلياة، كما يف �ل�صنو�ت �ل�صابقة، �أد�ًء جيدً� بلغ 11.0 
مليون دولر اأمريكي )2015: 8.2 مليون دولر اأمريكي(، وخا�سة يف فروع 

تاأمني املمتلكات والتاأمني الهند�سي.

من  عقد  يف  كبرية  �أحادية  خل�صارة  نتيجة  �حلياة  تاأمينات  �أعمال  تاأثرت 
�لئتمانية  �حلياة  تاأمينات  بر�مج  بع�ض  لنتائج  وتدهور  �حلياة  تاأمينات 
ملحفظة  �سلبية  فنية  نتيجة  ت�سجيل  اإلى  اأدى  الذي  الأمر  لأريج،  الكبرية 
التدابري  اإتخاذ  مت  وقد  اأمريكي.  دولر  مليون  بـ2.5  �حلياة  تاأمينات 

الت�سحيحية لذلك.

اأما حمفظة تكافل ري والتي هي حتت الت�سوية ، فت�سري ب�سال�سة اأي�سًا وقد 
اأثر ذلك اإيجابيًا على نتائج ال�سركة الأم.

ب�سكل  مدعومًا   ،2016 يف   ٪11.3 بن�صبة  �ملكتتبة  �لأق�صاط  �إجمايل  �إرتفع 
ب�سكل  ت�ساعفت  والتي  لويدز  اأ�سواق  املحفظة يف  تنوع  اإ�ستمرار  رئي�سي من 
اأكرب خالل الأ�سهر الـ12 �ملا�صية. �أدت تلك �لزيادة �إلى �لتعوي�ض بحد كبري 
�لتي  �لأعمال  وفروع  �لرئي�صة  �لأ�صو�ق  من  �لأق�صاط  حجم  �إنخفا�ض  عن 
ت�سهد تناف�سًا من الأ�سواق وتداعيات �سيا�سية تعيق فر�س النمو. بالإ�سافة 
ري  تكافل  �لتابعة  �ل�صركة  �إغالق  بعد  �لأق�صاط  دخل  �إنخف�ض  ذلك،  �إلى 

وفرعي �سنغافورة ولبوان.

كما متكنت �ل�صركة �أي�صًا من تقلي�ض نفقاتها �لت�صغيلية، حيث مت تخفي�ض 
ن�سبة امل�سروفات بـ10.5 ن�سبة مئوية باملقارنة مع العام املا�سي.

ومن اأهم التطورات لأريج على مدى ال�سنوات العديدة املا�سية اإعالن هيئة 
'''''-A'. وقد جاء هذا  اإلى  اإرتقاء الت�سنيف الئتماين  اإم ب�ست  اإيه  الت�سنيف 

الإرتقاء مع نهاية دي�سمرب بحيث لن يوؤثر على حمفظة اأعمال 2016.
ال�سركة  تخ�سع  جديدة،  وفر�س  منتجات  لتحديد  اجلهود  تتوا�سل  بينما 
ذلك،  ومع  �سوية.  واملناف�سني  العمالء  تواجه  التي  الأ�سواق  ظروف  لنف�س 
املطروحة  التحديات  بديلة ملواجهة  البحث عن حلول  فال�سركة عازمة على 

للحفاظ على الربحية.
اأف�سل.  �سجلت عوائد الإ�ستثمار يف 2016 باملقارنة مع العام ال�سابق نتائج 
فبالن�سبة مل�ستثمر غالبًا يف جمالت الدخل الثابت كاأريج، ظلت البيئة مليئة 
ولل�صركات  �حلكومية  و�ل�صند�ت  �ملال  �أ�صو�ق  �أ�صعار  فو��صلت  بالتحديات. 

ال�سركة  تنتهجها  التي  الإ�سرتاتيجية  واأكدت  مثيل.  له  ي�سبق  مل  اإنخفا�سًا 
الربح  يف  كبري  بقدر  �ساهم  والذي  الإ�ستثمار  دخل  �سمان  حمكم  ب�سكل 

�لإجمايل للمجموعة.

ويف �سوء النتائج الإيجابية التي حتققت خالل العام وبالرغم من الظروف 
املت�سددة لالأعمال، ي�سر جمل�س الإدارة رفع تو�سية بتوزيع اأرباح بن�سبة ٪5 

تخ�صع ملو�فقة م�صرف �لبحرين �ملركزي.

النظرة امل�ستقبلية

عقب الأداء الإقت�سادي العام ال�سعيف يف 2016، فمن املتوقع حت�سن اأداء 
الأ�سواق النا�سئة واإقت�ساديات الدول النامية على وجه اخل�سو�س يف 2017 
وما بعده. هذا على الرغم من ال�سكوك املحيطة بتداعيات الإدارة الأمريكية 

اجلديدة.

تبدو النظرة امل�ستقبلية العاملية لالإقت�ساد اإيجابية. واأظهر التحديث الأخري 
لـ2017،   ٪3.4 �ملتوقع  �لإجمايل  �لعاملي  �لناجت  �أن  �لدويل  �لنقد  ل�صندوق 
اأما الأ�سواق النا�سئة والدول املتقدمة فمن املتوقع اأن تنمو بن�سبة 4.5٪ يف 
نف�س الفرتة ومن توقعات النظرة امل�ستقبلية العاملية لالإقت�ساد ثبات اأ�سعار 
اأوبك واملنتجني الآخرين يف ال�سيطرة على  اإتفاق اأع�ساء  النفط يف اأعقاب 
عملية �لعر�ض. و�صوف تنتع�ض �لإقت�صاديات �لإقليمية �لتي ل تز�ل مربوطة 
�إلى حد كبري بعائد�ت �لنفط ب�صبب �لإرتفاع �ملتز�يد يف �أ�صعاره. ووفقًا ل�صلة 
اأوبك املرجعية، فقد اإرتفعت اأ�سعار النفط باإطراد من فرباير 2016 ولو من 

اأدنى قيمة لها خالل 10 اأعوام.

�لتوقعات  تز�ل  ل  �ملتفائلة،  �لإقت�صادية  �لتوقعات  هذه  من  �لرغم  وعلى 
للمخاطر  نظرًا  بتحديات  حتفو  العاملية  التاأمني  اإعادة  ل�سناعة  بالن�سبة 
�ل�صيا�صية �حلالية وزيادة �لعر�ض يف �لقدر�ت. فبينما تتقدم �صركات �لتاأمني 
الإقت�ساد  يف  كبرية  تغيريات  ت�سور  ال�سعب  فمن  بحذر،  التاأمني  واإعادة 
تخفي�س  ومع  ذلك،  ومع  العام.  التاأمني  اإعادة  قدرة  كبري يف  تخفي�س  واأي 
هوام�س الربحية يف اإعادة التاأمني، فاإنه من غري املحتمل اأن ي�سمح بتخفي�س 
اأ�سعار التاأمني يف امل�ستقبل. ومن املرجح جدًا اأن تعدل ممار�سات قبول  يف 

املخاطر و�سوابط الإكتتاب ل�سمان الربحية واملحافظة عليها.
�أ�صبحت �جلهات �لرقابية �لإقليمية على بينة ب�صكل متز�يد باملخاطر �ملالية 
�لناجمة عن �صيا�صة �لإكتتاب �حلايل وممار�صات �لإحتياطيات، ومن �ملتوقع 
�أن تو�جه �صركات �لتاأمني و�إعادة �لتاأمني تدقيقًا متز�يدً� قد يجربهم على 

اإ�ستعرا�س كفاءة راأ�س املال امل�ستوظف.
اأن م�ستوى  للتاأكد من  املال  راأ�س  اأريج، تطبق مناذج تقنية عن كفاءة  ففي 

خماطر �لأعمال ل يز�ل دون م�صتويات منا�صبة.

تـقـرير جمـلـ�س الإدارة
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ومتا�صيًا مع �لأهد�ف بزيادة تنويع حمفظة �لأعمال لتحقيق �أد�ء �أف�صل من 
اأريج  �سركة  اإن�ساء  من  النهائية  املرحلة  يف  فال�سركة  الإختيارية،  الأعمال 

لإد�رة �أعمال �لتاأمني مبركز دبي �ملايل �لعاملي.

ويعد مركز دبي �ملايل �لعاملي يف حد ذ�ته لي�ض فقط مركزً� لإعادة �لتاأمني 
الغالبية  به  ويوجد  اأفريقيا.  من  النابعة  الأعمال  ل�سائر  بل  باملنطقة،  هامًا 
باآخر. وي�سيطر هوؤلء  اأو  ب�سكل  الرواد،  التاأمني  اإعادة  العظمى من و�سطاء 
ال�سما�سرة اإلى حد كبري على توزيع اأف�سل الأعمال اأداءًا، والذي هو من ِ�ساأنه 

اأن ي�سهل اإقتناء اأريج على تلك الأعمال.

�ملدى  على  مركزها،  دعم  �إلى  �جلديدة  �ل�صركة  خالل  من  �أريج  ت�صعى 
املتو�سط، ك�سركة جاذبة لإدارة اأعمال التاأمني. و�سيتم توفري منتجات لويدز 

املتخ�س�سة للعمالء عرب هذه القناة لتحقيق املنفعة املتبادلة للجميع.

�إن �إرتقاء �لت�صنيف �حلديث للمجموعة يف قوتها �ملالية �إلى  ''''''-A ')ممتاز( 
من هيئة �إيه �إم ب�صت ل ميثل فقط حجر �لز�وية على رغم �أهميته و�صروريته 
�أي�صا  لكنه  �لعاملي،  �ملايل  دبي  مركز  يف  �مل�صتقبلية  باخلطط  يتعلق  فيما 
لي�صت  �ل�صابق  و�لتي كانت يف  �لأعمال  �إقتناء �ملزيد من  �ل�صركة من  ميكن 
�ل�صلطات  قبل  �لت�صنيف من  �لأدنى من  متطلبات �حلد  ب�صبب  �ملتناول  يف 
 A فئة  الت�سنيف من  ي�سود  الآ�سيوية، حيث  الأ�سواق  �سيما يف  ل  الرقابية، 

ك�صرٍط م�صبق.

تعترب اأريج فرع تاأمني الأفراد جماًل رئي�سًا للنمو لتنويع الأعمال بعيدًا عن 
التاأمني التجاري. ويف الآونة الأخرية، برز جمال “التعطيل الرقمي”و�ساع يف 
العديد من املقالت، وكثريًا ما ي�ست�سهد على اأنه يكمن اأكرب حتدي ل�سناعة 
�سلوكيات  تغري يف منط  اإلى  رادع  بدون  التقنيات  اأدى منو  فقد  التاأمني. 

امل�ستهلك بل يكيفيه اإدراكه باإحتياجاته. فقد كان قطاع التاأمني بطيئ ن�سبيًا 
و�ُسِجلت  لتقاطها  اإ مت  التي  البيانات  توظيف  اإمكانيات  على  الرد  يف 

�لظاهرة يف  تفاعل هذه  �لآن مدى  ن�صهد  فاإننا  ولهذ�  �أنظمة �حلا�صوب  يف 
ت�سميم املنتجات، والتوزيع، والت�سعري، وحتى الإكتتاب. ويف 2016، اأبرمت 
اأريج اإتفاقية �سراكة مع �سركة تقنيات رائدة يف فرع تاأمني الأفراد من اأجل 
حلول  من  متكاملة  �سل�سلة  مع  التقليدي  التاأمني  اإعادة  خدمات  اإ�ستحداث 
و�لتاأمني  �حلياة  تاأمني  ت�صمني  �إلى  �ل�صركة  ت�صعى  كما  �لتقنيات.  توزيع 
�ل�صحي �إلى هذ� �ملزيج، وبالتايل �لعمل نحو “من�سة واحدة” لتقدمي حلول 

منافع لكل من الأفراد وال�سركات.

�صيظل �لرتكيز على �لكفاءة �لت�صغيلية باأريج، وذلك باإ�صتخد�م قوتها �ملالية، 
جديدة  منتجات  لتوفري  الأطراف  ب�ستى  وعالقاتها  بالأ�سواق  وتواجدها 
للنمو  البحث عن جمالت  اإلى  ال�سركة  وت�سعى  للعمالء.  وخدمات وخربات 
مل يتم اإكت�سافها اإلى حد كبري. وتوؤمن ال�سركة باأن اأهم واأول واجب هو توليد 

قيمة م�سافة ل�سركاء الأعمال  وامل�ساهمني.

�سكر وتقدير

و�لإمتنان  �ل�صكر  لالإعر�ب عن  �لفر�صة  �لإد�رة هذه  �أع�صاء جمل�ض  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 �آل خليفة، ويل �لعهد �لأمني �لقائد �لعام لقوة دفاع �لبحرين و�لنائب 
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 املتقاعد 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

13 فرباير 2017 
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