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�أداء املجموعة
بالرغم من �إرتفاع م�ستوى خ�سائر الكوارث الطبيعية يف عام  2017واحلريق
الكبري يف "م�صفاة �أدنوك"بدولة الإمارات العربية املتحدة ،فقد وا�صلت
�أريج حتقيق نتائج �صافية �إيجابية يف عام  2017بلغت  7.2مليون دوالر
�أمريكي من�سوبة �إلى م�ساهمي ال�شركة ( 9.2 :2016مليون دوالر �أمريكي)
مدعوم ًة بنتائج فنية �إيجابية وعوائد �إ�ستثمارية �أف�ضل.
وبالإ�ضافة �إلى ذلك ،يف  22نوفمرب � ،2017أكدت وكالة الت�صنيف �إيه� .أم.
ب�ست ت�صنيف القوة الإئتمانية للمجموعة العربية للت�أمني (A-ممتاز)،
والت�صنيف الإئتماين طويل املدى ‘ ’a-وظلت النظرة امل�ستقبلية للت�صنيفني
م�ستقرة .و�أ�شارت الوكالة يف بيانها ال�صحفي �أن "الت�صنيفان يعك�سان مركز
"�أريج" املايل ال�صلب ،و�أدائها الت�شغيلي املالئم ،وحمفظة �أعمالها املعتدلة
و�إدارتها املالئمة للمخاطر".
�إنخف�ض �إجمايل الأق�ساط املكتتبة خالل العام لي�صل الى  225.6مليون
دوالر �أمريكي ( 245.4 :2016مليون دوالر �أمريكي) عاك�س ًا بذلك �سيا�سة
الإكتتاب الإنتقائية وعدم الرغبة يف �إتباع ممار�سات ال�سوق املميز بالليونة
الزائدة� ،إ�ضافة �إلى الت�أثري ال�سلبي لأ�سعار حتويل العمالت والت�سعري دون
امل�ستوى املنا�سب للإتفاقيات �إلى جانب تعديل الناجت عن �إعادة تقييم
الأق�ساط من حمفظة لويدز.
وبلغ دخل الإ�ستثمار خالل العام  22.3مليون دوالر �أمريكي (19.3 :2016
مليون دوالر �أمريكي) عاك�س ًا التوزيع الإ�سرتاتيجي املالئم للمحفظة.

الأ�سواق
الو�ضع الإقت�صادي
بعد عام من الهزات ال�سيا�سية� ،أنتجت  2017ح�صتها من الأحداث العاملية
الهامة .وكانت �أبرزها:

اجلملة .ف�ألغت الواليات املتحدة م�شاركتها يف ال�شراكة عرب املحيط الهادئ
و�إن�سحبت من �إتفاقية املناخ بباري�س .كما بات نهج الإدارة جتاه الدول
"الغري ودية" للواليات املتحدة �أكرث �صرامة.
وكانت الإنتخابات الرئا�سية يف فرن�سا والت�صويت للبوند�ستاغ الأملاين،
خا�صة بعد فوز غري متوقع من �أن�صار تخارج بريطانيا من الإحتاد الأوروبي
يف اململكة املتحدة� ،أهم الأحداث ال�سيا�سية يف �أوروبا ،ولقد مت �إرتقاب
النتائج ب�شدة .وكانت نتائج كل منهما ل�صالح الإحتاد الأوروبي وقل�صت
بذلك املخاوف الناجتة عن ازدياد �شعبية التيار اليميني.
مع ذلك ،وا�صلت اململكة املتحدة طريقها نحو التخارج من الإحتاد الأوروبي
مرتكزة على املادة  50من معاهدة ل�شبونة .ولدى بريطانيا الآن مهلة لغاية
مار�س  2019للتفاو�ض على �شروط �إن�سحابها وقد يكون خروج بريطانيا من
الإحتاد الأوروبي "قا�سي ًا" ،وذلك تبع ًا للإ�ضطرابات املحتملة مع الإحتاد
الأوروبي.
ومن �أبرز الأحداث يف العامل العربي بيعة ال�سمو امللكي الأمري حممد بن
�سلمان ،كويل عهد اململكة العربية ال�سعودية والذي يهدف بربناجمه "ر�ؤية
� "2030إلى حتديث �إقت�صاد اململكة وجمتمعها و�إعداد البلد مل�ستقبل ما بعد
النفط بتحويل اململكة �إلى مركز �إ�ستثماري مميز وتعزيز القطاع اخلا�ص.
بالإ�ضافة �إلى الت�صدي للف�ساد الذي بدوره ميثل �أي�ض ًا مو�ضوع ًا حموري ًا يف
جدول �أعماله الطموح .ومن التطورات الأخرى التوترات املتزايدة مع قطر
ال�شقيقة التي لها ت�أثري على التجارة وحركة ر�أ�س املال والأفراد.
وال زالت احلروب الأهلية القائمة يف �سوريا  ،العراق  ،ليبيا واليمن قائمة
بجانب كونها كوارث �إن�سانية متثل حتدي ًا كبري ًا للمنطقة ب�أكملها� ،إقت�صادي ًا
و�إجتماعي ًا.
�إن �إتفاق منظمة �أوبك ومنتجي الدول غري الأع�ضاء يف املنظمة بقيادة
رو�سيا على متديد تخفي�ضات �إنتاج النفط حتى نهاية عام � ،2018إلى جانب
التوترات اجلغرافية يف ال�شرق الأو�سط �ساهم يف دعم �أ�سعار النفط اخلام
والذي �إرتفع حوايل  ٪20بني �أغ�سط�س  2017ومنت�صف دي�سمرب 2017
�إلى �أكرث من  60دوالر ًا للربميل .و�أدت الزيادة يف �أ�سعار الوقود �إلى �إرتفاع
الت�ضخم الرئي�سي يف الإقت�صادات املتقدمة� ،إال �أن الت�ضخم يف الأجور
والأ�سعار الأ�سا�سية ظل حمدود ًا .بينما يف الأ�سواق النا�شئة� ،سجل الت�ضخم
الرئي�سي والت�ضخم الأ�سا�سي �إرتفاع ًا طفيف ًا يف الأ�شهر الأخرية بعد تراجعه
يف �أوائل عام .2017

�شهد العامل حفل تن�صيب الرئي�س اخلام�س والأربعني للواليات املتحدة
الأمريكية الذي ب�شر بتغيري جذري يف ال�سيا�سة ور�ؤية جديدة للبيت الأبي�ض.
و�أ�صبح ال�شعار الأ�سمى للإدارة اجلديدة هو "�أمريكا �أو ًال" بكامل حموى
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�سيبقى تركيزنا على �إبقاء حمفظة متوازنة ،مع
الإ�ستفادة من الفر�ص املتوفرة يف ال�سوق بطريقة
حذرة و�إنتهازية“ .

“

�سعيد حممد البحار
رئي�س جمل�س الإدارة
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وبعد ع�شر �سنوات من الأزمة املالية لعام  ،2008ت�سارع النمو الإقت�صادي
العاملي و�سجلت �أ�سواق الأ�سهم يف جميع �أنحاء العامل م�ستويات قيا�سية.
وقدر �صندوق النقد الدويل يف تقريره الأخري عن �آفاق الإقت�صاد العاملي
(يناير  )2018الناجت العاملي الإجمايل بن�سبة  ٪3.7يف عام  ،2017وهو
�أعلى بن�سبة  ٪0.5مما كان عليه يف عام  .2016و�شهدت �أي�ض ًا نحو 120
دولة والذي ميثل �إجمايل �إقت�صاداتها ثالثة �أرباع �إجمايل الناجت املحلي
العاملي منو ًا �سنوي ًا فوق املتوقع يف العام .2017
وقد �إنتع�ش النمو يف معظم �إقت�صادات الأ�سواق النا�شئة والإقت�صادات
النامية امل�صدرة لل�سلع الأولية يف عام  ،2017ب�إ�ستثناء ملحوظ يف ال�شرق
الأو�سط و�شمال �أفريقيا ،ويرجع ذلك يف الأ�سا�س �إلى تخفي�ض �إنتاج النفط.
ومن املتوقع �أن ينمو معدل منو الأ�سواق النا�شئة بن�سبة  ٪4.7يف عام 2017
(  )٪4.4 : 2016مقابل منو بن�سبة  )٪1.7 :2016( ٪2.3يف الإقت�صادات
املتقدمة .و�ستبقى ال�صني على ر�أ�س القائمة مع منو متوقع بن�سبة ٪6.8
( .)٪6.7 :2016ومن املتوقع �أي�ض ًا معدل منو عايل يف الهند بن�سبة ٪6.7
ولكن منخف�ض ًا بقلة عن  2016والذي بلغ .٪7.1
وقد �إنكم�ش النمو يف منطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفریقیا بن�سبة ٪2.5
ب�سبب ت�أثری التوترات ال�سیا�سیة واملخاوف الأمنیة امل�ستمرة .وواحدة من
�أهم �أ�سواق �أريج الرئي�سة التي من املتوقع �أن يكون م�ستوى منوها �أقل من
عام  2016هي اململكة العربية ال�سعودية ،حيث يتوقع منو بن�سبة ٪0.7-
(.)٪1.7 :2016
ومن املتوقع �أن يرتفع النمو يف �أفريقيا جنوب ال�صحراء الكربى �إلى ٪2.7
مقابل  ٪1.4يف عام .2016
ويف الوالیات املتحدة الأمریكیة ،مت ت�صعيد توقعات النمو حیث زادت،
نظر ًا لتح�سن الن�شاط الإقت�صادي عما كان متوقع ًا �أ�ص ًال لعام  ،2017حيث
�إرتفع الطلب اخلارجي املتوقع بالإ�ضافة للأثر الإقت�صادي الإجمايل املتوقع
للإ�صالح ال�ضريبي ،وال �سيما التخفي�ضات ال�ضريبية والبدل امل�ؤقت لتمويل
م�صاريف الإ�ستثمار ب�صفة كاملة .ويقدر النمو الإقت�صادي لعام 2017
بن�سبة  ٪2.3مقابل  ٪1.5يف عام .2016
وبعد تخارج بريطانيا من الإحتاد الأوروبي �ضعف �إقت�صادها .فقد �إنخف�ض
�سعر اجلنيه الإ�سرتليني ،و�إرتفع الت�ضخم .ونتيجة لذلك ،تقل�صت الأجور
وتراجعت الإ�ستثمارات .والتوقعات العامة للمملكة املتحدة يف عام  2017هي
.)٪1.9 :2016( ٪1.9

الت�أمني و�إعادة الت�أمني
�سيظل عام  2017بارز ًا يف ذاكرة قطاع �إعادة الت�أمني .فوفق ًا مليونخ ري،

ت�سببت الكوارث الطبيعية يف عام  2017خ�سائر ًا قيا�سية للت�أمني و�إعادة
الت�أمني ،حيث بلغ �إجمايل خ�سائر القطاع الت�أميني  135مليار دوالر �أمريكي
(متثل  ٪41من اخل�سائر الإقت�صادية لعام  2017البالغة  330مليار دوالر
�أمريكي) .ووفق ًا لتقرير �إيه� .أم .ب�ست الذي �صدر يف �أوائل عام  ،2018يقدر
�أن ح�صة �سوق لويدز من هذه اخل�سائر ت�صل �إلى  4.8مليار دوالر �أمريكي،
مت�صدرة قائمة �شركات الت�أمني و�إعادة الت�أمني التي تغطي هذه الكوارث.
كما قدرت �سوي�س ري م�ؤخر ًا خ�سائر الكوارث الطبيعية امل�ؤمن عليها لعام
 2017عند نف�س امل�ستوى �أي بـ  131مليار دوالر �أمريكي .والواقع �أن 2017
هو ثاين عام �أكرث وطئ ًا للكوارث الطبيعية كخ�سائر �إقت�صادية بعد عام 2011
عندما كلف زلزال توهوكو وت�سونامي خ�سائر ًا �إقت�صادية لل�سنة بلغت 345
مليار دوالر �أمريكي ب�سعر الدوالر اليوم.
وكان امل�صدر الرئي�سي للخ�سائر يف عام  2017ثالثة �أعا�صري �أطل�سية يف
الربع الثالث ،هاريف� ،إرما ،وماريا ،والتي ت�شري التقديرات �إلى �أنها ت�سببت
يف خ�سائر �إقت�صادية قدرها  200مليار دوالر �أمريكي وخ�سائر م�ؤمن عليها
بلغت نحو 80مليار دوالر �أمريكي .وبالإ�ضافة �إلى ذلك ،من املتوقع �أن ت�ؤدي
تكاليف العوا�صف ال�شديدة الأخرى بجانب احلرائق الربية يف كاليفورنيا
(وهي �أكرب خ�سارة حرائق للغابات يف تاريخ الواليات املتحدة) �إلى خ�سائر
م�ؤمن عليها تقدر بنحو  8مليارات دوالر �أمريكي.
ووفق ًا لبيانات �سوي�س ري ،من املتوقع �أن ت�صل الن�سبة املجمعة ل�شركات
الت�أمني على املمتلكات واحلوادث يف الواليات املتحدة �إلى  ٪109يف عام
� ،2017أي �أعلى بن�سبة  ٪ 8مقارنة بعام  .2016وتقدر الن�سبة املجمعة
ل�شركات �إعادة الت�أمني دون احلياة بن�سبة  ،٪115ويرجع ذلك ب�شكل �أ�سا�س
�إلى خ�سائر الأعا�صري� ،إلى جانب عدد من الكوارث الطبيعية الأخرى ،مبا
يف ذلك �إع�صار "ديبي" يف �أ�سرتاليا والزالزل يف املك�سيك وحرائق الغابات
يف كاليفورنيا وجنوب �أوروبا .ونتيجة لذلك ،فمن املتوقع �أن ترتاجع ربحية
�صناعة الت�أمني العاملية الإجمالية للعام ب�أكمله �إلى حوايل .٪4-
وتقدر "�إيون بنفيلد" �أن الطاقة الإ�ستعابية لإعادة الت�أمني العاملية زادت
لت�صل �إلى  600مليار دوالر �أمريكي يف � 30سبتمرب  .2017وي�شمل هذا الرقم
�إعادة الت�أمني التقليدي وكذلك ر�أ�س املال البديل .وت�شري التقديرات �إلى �أن
�أقل من ثلث خ�سائر عام  2017ت�سند �إلى �سوق �إعادة الت�أمني اخلا�صة ،وهو
ما ميثل عبئ ًا ميكن �إدارته ب�شكل جيد مقارنة بر�أ�س املال املتاح .ومت �إ�ستيعاب
اخل�سائر يف عام  2017دون امل�سا�س بتوافر القدرة على �إعادة الت�أمني ،وذلك
نظر ًا �إلى �أن �شركات الت�أمني املبا�شرة قد �إحتفظت مبزيد من املخاطر ،كما
مت �إ�سناد املزيد من املخاطر الكارثية لأ�سواق ر�أ�س املال والذي ي�ؤكد �أن
�شركات �إعادة الت�أمني التقليدية كانت لديها م�ستوى ر�أ�س مال منا�سب .ومن
ناحية �أخرى� ،إرتفع الطلب العاملي على �إعادة الت�أمني ب�شكل متوا�ضع خالل
عام  2017نتيجة لتح�سن الإقت�صاد ،و �إنت�شار منظومات ر�أ�س املال القائمة
على املخاطر ،واملجاالت النا�شئة يف نقل املخاطر.
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و�أدى توافر ر�أ�س املال والتغيري التنظيمي �أي�ض ًا �إلى �إن�شاء �شركات �إعادة
ت�أمني جديدة يف �أ�سواق �سريعة النمو وواعدة مثل ال�صني والهند.

خالل جتديد �إتفاقيات  2018ملحفظة لويدز و�أخذت التدابريالت�صحيحية
مما �أدى �إلى الإن�سحاب الكامل من النقابة الأ�سو�أ �أداء ًا.

وبح�سب �آخر تقرير �صادر عن �شركة براي�س ووترهاو�س كوبرز "ر�ؤى �صفقات
الت�أمني الأمريكية ن�صف ال�سنة  ،"2017ف�إن ن�شاط الإندماج والإ�ستحواذ يف
قطاع الت�أمني قد زاد �أكرث من ثالثة �أ�ضعاف �إلى  10مليارات دوالر �أمريكي
يف الن�صف الأول من عام  2017مقارنة بـ  2.9مليار دوالر �أمريكي يف نف�س
الفرتة من العام املا�ضي.

و�أظهرت حمفظتنا الإختيارية دون احلياة ،كما يف ال�سنوات ال�سابقة� ،أداء ًا
جيد ًا بقيمة  21.2مليون دوالر �أمريكي ( 11 :2016مليون دوالر �أمريكي).

�إن �سوق �إعادة الت�أمني يتكيف ب�إ�ستمرار مع بيئة املخاطر ال�سيا�سية
املتغرية ب�شكل متوا�صل ،وخا�صة يف ظل املناخ احلايل املتمثل يف زيادة
عدم الإ�ستقرار ال�سيا�سي العاملي .وعندما يقرتن ذلك بالتطور ال�سريع
للتكنولوجيات اجلديدة والبيانات ال�ضخمة والتحليالت التنب�ؤية� ،ستواجه
�شركات الت�أمني حتديات ج ّمة يف ال�سنوات املقبلة من �أجل احلفاظ على
مكانتها و�سد الثغرات يف التغطيات املقدمة.
ويف منطقتنا ،ال يزال �أقوى حمرك للطلب على الت�أمني و�إعادة الت�أمني هو
الت�أمني ال�صحي والذي يعترب �أ�سرع الفروع الت�أمينية منو ًا .ويعزى ذلك �إلى
�إ�ستحداث متطلبات جديدة للت�أمني ال�صحي الإلزامي والذي ي�ستمر يف
التطور.
وبقيت املنطقة جاذبة ل�شركات الت�أمني و�إعادة الت�أمني العاملية ،نظر ًا
للإنخفا�ض الن�سبي يف تعر�ضها للكوارث الطبيعية (ب�إ�ستثناء تركيا و�إيران
واجلزائر).
و�إجما ًال� ،إرتفعت �أ�سعار �إعادة الت�أمني يف املنتجات والأقاليم الأكرث ت�ضرر ًا
من اخل�سائر الأخرية ،ولكن لي�س �إلى امل�ستوى املتوقع نظر ًا لوفرة ر�أ�س املال
اجلديد الذي �إجنذب للقطاع.

موقف �أريج
بالرغم من ظروف الأ�سواق املليئة بالتحديات ،واحلريق الكبري يف "م�صفاة
�أدنوك" بدولة الإمارات العربية املتحدة والذي يقدر حالي ًا بنحو  1.2مليار
دوالر �أمريكي مما يجعله واحد من �أكرب اخل�سائر يف منطقة ال�شرق الأو�سط،
فقد ظلت النتائج الفنية العامة للمجموعة �إيجابية حيث بلغت  5.5مليون
دوالر �أمريكي ( 14.7 :2016مليون دوالر �أمريكي) .وقد �سجلت حمفظة
لويدز عوائد �سلبية بلغت  19.6مليون دوالر �أمريكي ( :2016خ�سارة 4.6
مليون دوالر �أمريكي) ،وذلك ب�سبب اخل�سائر الكبرية امل�سجلة من معظم
نقابات لويدز ،والتي ت�أثرت يف املقابل بخ�سائر �أعا�صري الواليات املتحدة
يف عام  .2017وبعد الأخذ بعني الإعتبار �إمكانيات حت�سن �شروط الإكتتاب
والت�سعري خا�صة يف �سوق ت�أمني الواليات املتحدة ،قامت ال�شركة ب�إعادة النظر
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وقد حققت �أعمال احلياة نتائج جيد ًة مقارنة بالعام ال�سابق ،حيث بلغت
النتائج الفنية  1.1مليون دوالر �أمريكي ( :2016خ�سارة  2.5مليون دوالر
�أمريكي) .
�أما حمفظة تكافل ري والتي هي حتت الت�سوية ،فت�سري ب�سال�سة وقد �أثر ذلك
�إيجابي ًا على نتائج ال�شركة الأم حيث �ساهمت ب�صايف �أرباح بلغ  1.2مليون
دوالر �أمريكي ( 1.2 :2016مليون دوالر �أمريكي).
و�إنخف�ض �إجمايل الأق�ساط املكتتبة لل�شركة خالل العام بن�سبة ،٪8.1
عاك�س ًا الت�أثري ال�سلبي لأ�سعار حتويل العمالت وعدم التجديد الطوعي لبع�ض
الإتفاقيات ذات الأداء ال�ضعيف خا�صة يف منطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال
�أفريقيا �إلى جانب التعديل الناجت عن �إعادة تقييم الأق�ساط ملحفظة لويدز.
بالإ�ضافة �إلى ذلك� ،إنخف�ض دخل الأق�ساط بعد �إغالق ال�شركة التابعة
تكافل ري وفرعي �سنغافورة والبوان.
�إن �إرتقاء الت�صنيف الإئتماين لأريج �إلى ""A-من هيئة الت�صنيف �إيه.
�إم .ب�ست يف �أواخر دي�سمرب  2016كان مت�أخر ًا جد ًا ليكون له �أي ت�أثري على
حمفظة الإتفاقيات لعام  .2017وكان ت�أثري ذلك �أكرث جلي ًا على �أعمالنا
الإختيارية حيث متكنا من زيادة �أق�ساط الت�أمني خالل عام  2017بـ 9.5
مليون دوالر �أمريكي� ،أي ما ميثل منو ًا بن�سبة .٪41.4
كما وا�صلت ال�شركة تقلي�ص نفقاتها الت�شغيلية ،حيث مت تخفي�ض ن�سبة
امل�صروفات ب ـ  ٪12.7باملقارنة مع العام املا�ضي.
ويف ظل ظروف ال�سوق ال�صعبة احلالية ،نوا�صل اجلهود للبحث عن منتجات
وفر�ص جديدة لو�ضع حلول بديلة متكننا من مواجهة التحديات املطروحة
للحفاظ على الربحية.
وقد �إرتفع دخل الإ�ستثمار بن�سبة  ٪15.5يف عام  2017مقارنة بالعام ال�سابق
لي�صل �إلى  22.3مليون دوالر �أمريكي ( 19.3 :2016مليون دوالر �أمريكي)،
معزز ًا بالأداء الإيجابي لأ�سواق الأ�سهم .وقد �ساهمت �إ�سرتاتيجيتنا
الإ�ستثمارية املحكمة بقدر كبري من الربح الإجمايل للمجموعة.

التقرير ال�سنوي 2017

تـقـرير جمـلـ�س الإدارة
النظرة امل�ستقبلية
من املتوقع �أن يتح�سن الأداء الإقت�صادي العاملي .وي�ؤكد هذا التنب�ؤ حت�سن
�أن�شطة الت�صنيع العاملية ،و�أداء التجارة العاملية القوي ،وظروف التمويل
املالئمة على نطاق وا�سع ،وثبات �أ�سعار ال�سلع الأ�سا�سية يف ظل الإنتعا�ش
الذي ي�ستهدفه الإ�ستثمار يف الإقت�صادات املتقدمة.
وقد قدر التحديث الذي �أجراه �صندوق النقد الدويل م�ؤخر ًا �أن الناجت
العاملي املتوقع �سيبلغ  ٪3.9لعام  .2018ومن املتوقع �أن تنمو الأ�سواق
النا�شئة والبلدان النامية بن�سبة  ٪4.9يف نف�س الفرتة .وذكر التقرير �أن
الإنتعا�ش العاملي الدوري الوا�سع النطاق يجري تنفيذه بف�ضل �إنتعا�ش
الإ�ستثمار والتجارة يف ظل ظروف التمويل الآمنة وال�سيا�سات العامة املي�سرة
عموم ًا وحت�سني الثقة والأثر املرتتب على �إنهيار �أ�سعار ال�سلع الأ�سا�سية يف
ال�سابق .ومن املتوقع �أن ي�ستمر النمو العاملي على مدى العامني املقبلني  -بل
وي�سرع �إلى حد ما يف الأ�سواق النا�شئة والإقت�صادات النامية بف�ضل �إنتعا�ش
م�صدري ال�سلع الأ�سا�سية.
ويف عام � ،2018إ�ستحدثت اململكة العربية ال�سعودية ودولة الإمارات العربية
املتحدة �ضريبة القيمة امل�ضافة ،ومن املتوقع �أن حتذو بلدان جمل�س التعاون
اخلليجي الأخرى حذوها خالل  2019/2018والتي قد تكون له �إ�صداء
ت�ضخم يف املنطقة.
وبعد عام حافل بالتحديات �أدى �إلى �إرتفاع خ�سائر �شركات �إعادة الت�أمني
من الكوارث الطبيعية ب�شكل تاريخي والتي بالأ�صل كانت مت�أثرة مبعدالت
منخف�ضة من عوائد الإ�ستثمار ،فمن املتوقع �أن يطل عام  2018ببيئة
ت�شغيلية �أف�ضل نتيجة لإ�ستعادة معدالت التبادل التجاري بالإ�ضافة �إلى منو
�إقت�صادي �أقوى.
�إن توقعات �شركات ت�أمني لويدز لعام � 2018إيجابية ،حيث ت�شري جتديدات
يناير ببداية واعدة بعد عدة �سنوات من �إنخفا�ض الأ�سعار .و�شهد فرع ت�أمني
املمتلكات املبا�شر والإختياري �أعلى ن�سب �إرتفاع يف الأ�سعار .وقد لوحظ
معظم التح�سن يف �أ�سعارالأعمال بالواليات املتحدة التي ت�أثرت باخل�سائر
حيث �إرتفعت املعدالت بن�سبة  ٪10على الأقل ،مع �إرتفاع بع�ض الن�سب لت�صل
�إلى  .٪25وبالن�سبة للفرتة املتبقية من عام  ،2018فمن املتوقع �أن يكون
الت�سعري قوي ًا بالرغم من �إرتفاع م�ستوى ر�أ�س املال املتاح يف القطاع .ويرجع
ذلك جزئيا �إلى �أن الكثري من التجديدات القادمة �ستكون مرتبطة باملناطق
الأمريكية املعر�ضة للأعا�صري التي ت�أثرت بخ�سائر كبرية يف عام .12017

ومن املتوقع �أن یرتفع منو الأق�ساط والربحیة الإكتتابية يف عامي  2018و
 ،2019مدفوع ًا بزيادة الطلب على الت�أمني دون احلياة .و�سي�أتي هذا النمو
يف الغالب من الأ�سواق النا�شئة ،حيث يتوقع �أن ي�صل النمو �إلى  ٪6و  ٪7يف
 2018و  2019على التوايل بالقيمة احلقيقية .وبالن�سبة للأ�سواق املتقدمة،
فمن املتوقع �أن ت�ؤدي التح�سينات املتوا�ضعة يف الظروف الكلية وت�سارع
الت�ضخم �إلى تخفي�ض النمو احلقيقي .ومن حيث القيمة الرمزية ،من
املتوقع �أن ي�سرع منو الأق�ساط ب�شكل طفيف ،مدفوعا بالن�شاط الإقت�صادي
والزيادات املعتدلة يف الأ�سعار.2
و�سوف تعتمد زيادات الأ�سعار خالل عام  2018على اخل�سائر الكارثية خالل
عام  .2017وميكن ل�شركات الت�أمني التي ت�أثرت بالكوارث الكبرية �أن تتوقع
�أن يفر�ض عليها زيادات جمزية يف الأ�سعار ،وال �سيما تلك التي يف املناطق
التي كانت �أ�شد ت�ضرر ًا مثل الواليات املتحدة الأمريكية ومنطقة البحر
الكاريبي .وهناك �إجماع عام على �أن �شركات الت�أمني هذه �ست�شهد �إرتفاع ًا
يف الأ�سعار ي�صل �إلى  .٪30-20وعلى العك�س من ذلك ،من املتوقع �أن تظل
معدالت الأ�سعار ل�شركات الت�أمني التي مل تت�أثر�أعمالها بهذه اخل�سائر ثابتة .3
ويعترب التعر�ض خل�سائر �أخرى كبرية وتغريات غري متوقعة يف �أ�سعار الفائدة
والتطورات التي ت�ؤدي �إلى تغريات يف هيكل ال�سوق من �أهم التحديات
امل�ستقبلية.
ومن بني الق�ضايا التي يجب مراعاتها التي�سري الكمي ،والتقدم يف مفاو�ضات
"تخارج بريطانيا من الإحتاد الأوروبي" ،وت�أثري الإ�صالح ال�ضريبي
الأمريكي ،و�إحتمال مزيد من الإندماجات يف القطاع وتف�شي احلماية.4
يف �أريج� ،سيبقى تركيزنا على �إبقاء حمفظة متوازنة ،مع الإ�ستفادة من
الفر�ص املتوفرة يف ال�سوق بطريقة حذرة و�إنتهازية .ويف الوقت نف�سه،
�سنوا�صل تطبيق مناذج تقنية لكفاءة ر�أ�س املال للت�أكد من �أن م�ستوى
خماطر الأعمال ال يزال عند امل�ستويات املنا�سبة.
وبعد ت�أ�سي�س �شركة �أريج لإدارة �أعمال الت�أمني مبركز دبي املايل العاملي
خالل عام  ،2017نعتزم �أن يكون م�صدر دخلها من الر�سوم املجتباة دون
قبول املخاطر ،فالهدف من �إن�شائها هو تنويع م�صادر الدخل للمجموعة دون
�أن ي�ؤثر عملها على ر�أ�س مال �أريج.

 1امل�صدر :حمللون �أ�سواق ر�أ�س املال من بنك كندا امللكي
� 2سوي�س ري�" :إ�ستعرا�ض الت�أمني العاملي  2017والتوقعات "19/2018
 3امل�صدر :غي كاربنرت  /ويلي�س ري
� 4أيون بنفيلد" :نظرة �سوق �إعادة الت�أمني ،يناير "2018
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املجـمـوعة العـربية للت ـ�أمني (�ش.م.ب).

متا�شي ًا مع النية املذكورة ،ن�سعى لإبرام �إتفاقيات �إكتتاب مع عدد من
نقابات لويدز .والهدف من ذلك هو الإكتتاب بالنيابة عنهم يف املنتجات
املتخ�ص�صة التي ال توفرها حالي ًا �أريج �أو التي ميكن �أن تخلق �آثار ًا ت�آزرية
لكال الطرفني .وتواجد �شركة �أريج لإدارة �أعمال الت�أمني مبركز دبي املايل
العاملي من �ش�أنه �أن ي�ضفي بالت�أكيد قيمة يف هذا ال�صدد.
ويعد مركز دبي املايل العاملي يف حد ذاته لي�س فقط مركز ًا هام ًا لإعادة
الت�أمني باملنطقة ،بل �أي�ض ًا للأعمال النابعة من �أفريقيا .ويتواجد به الغالبية
العظمى من و�سطاء �إعادة الت�أمني الرواد ،ب�شكل �أو ب�آخر .وي�سيطر ه�ؤالء
ال�سما�سرة �إلى حد كبري على توزيع �أف�ضل الأعمال �أداء ًا ،والذي هو من
�ش�أنه �أن ي�سهل �إقتناء �شركة �أريج لإدارة �أعمال الت�أمني على تلك الأعمال.
�إن ت�أكيد ت�صنيف املجموعة على قوتها املالية ' 'A-من هيئة �إيه� .إم .ب�ست
�سوف ميكن ال�شركة من �إقتناء املزيد من الأعمال حيث �أن ت�صنيف ""A
ُيعد �إما �شرط ًا م�سبق ًا ،ب�سبب نظم املالءة املالية على �أ�سا�س املخاطر �أو
ب�سبب توجيهات �إدارية من ال�شركات .وينطبق ذلك على �سبيل املثال على
م�شاركتنا يف الأعمال الإختيارية التي متثل الأعمال امل�ستهدفة لنا �أو يف
العديد من �أ�سواق ال�شرق الأق�صى.
و يف عام  ،2017و�سعت �أريج حمفظتها لت�شمل ت�أمني الأفراد ك�أداة لتنويع
الأعمال ،والذي يتمتع بنمو �أق�ساط لإعادة الت�أمني ذي رقمني .وقد متكنت
ال�شركة من خالل �شراكتها مع �شركة رائدة يف تقنية ت�أمني الأفراد من
تقدمي حل متكامل �إلى �أحد عمالئها ،مما مكنها بدورها من توفري منتج
ت�أميني عرب التجارة الإلكرتونية .وب�إ�ستخدام هذه التقنيات ،فمن الأ�سهل
طرح �أو �إذا لزم الأمر �إعادة ت�صميم املنتجات ،ف�ض ًال عن تعزيز البيع ب�أكرث
فعالية مبا �أن امل�شرتين يقومون ب�إن�شاء بيانات الت�أمني على الإنرتنت والتي
ميكن �إ�ستعمالها بطريقة ذكية يف الت�سويق .وعالوة على ذلك ،من خالل
�إ�ستخدام هذه التنمية الرقمية ،تقوم �أريج حالي ًا مبناق�شات مع �شركاء
حمتملني لتو�سيع تواجدها يف �أ�سواق �أكرث تنوع ًا.
وبالرغم من ظروف ال�صناعة احلالية ،ال تزال �أريج واثقة من �أنها جمهزة
جتهيز ًا جيد ًا للتعامل مع التحديات القائمة� .إن حمفظتي �إعادة الت�أمني
والإ�ستثمار لدينا متنوعة مبا فيه الكفاية ،كما �أن �إدارة املخاطر لدينا يقظة.
ونحن ن�ؤمن �أنه ب�إمكاننا �أن نحول التقلبات �إلى �أعمال مربحة خالل دورات
الأ�سواق ب�إ�ستخدام القوة املالية لدينا ،وتواجدنا بالأ�سواق وعالقاتنا ب�شتى
الأطراف.
و�سيظل تركيزنا الرئي�سي على حماية حاملي وثائق الت�أمني ور�أ�س مال
امل�ساهمني ،مع توفري عوائد معقولة على حقوق امل�ساهمني.
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�شكر وتقدير
ينتهز �أع�ضاء جمل�س الإدارة هذه الفر�صة للإعراب عن ال�شكر والإمتنان
�إلى مقام ح�ضرة �صاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�سى �آل خليفة ،ملك
مملكة البحرين املفدى ،و�إلى �صاحب ال�سمو امللكي الأمري خليفة بن �سلمان
�آل خليفة ،رئي�س الوزراء املوقر ،و�إلى �صاحب ال�سمو امللكي الأمري �سلمان بن
حمد �آل خليفة ،ويل العهد الأمني القائد العام لقوة دفاع البحرين والنائب
الأول لرئي�س جمل�س الوزراء على الإدارة الر�شيدة والت�شجيع الدائم لقطاع
الت�أمني يف مملكة البحرين .كما يتقدم �أع�ضاء جمل�س الإدارة بالتعبري عن
�صادق �إمتنانهم وخال�ص تقديرهم ل�شركاء الأعمال والعمالء وامل�ساهمني
واجلهات الرقابية على دعمهم الوثيق والتعاون الذي مل�سته ال�شركة منهم
طوال العام .وختام ًا يرغب املجل�س يف التعبري عن تقديره اخلا�ص و�إمتنانه
لفريق الإدارة التنفيذية و�إلى جميع املوظفني على جهودهم القيمة وتفانيهم
يف العمل.
نيابة عن جمل�س الإدارة

�سعيد حممد البحار
رئي�س جمل�س الإدارة
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