
املجموعة العربية للت�أمني )�ش.م.ب.(٤

تقرير جمل�س الإدارة

اأعزائي امل�ساهمني،

)�ــس.م.ب.(  للتاأمــني  العربيــة  املجموعــة  اإدارة  جمل�ــس  يقــدم 

اإىل  لل�ســركة،  والثالثــني  الثامــن  ال�ســنوي  التقريــر  )اأريــج( 

يف  املنتهيــة  لل�ســنة  املدققــة  املوحــدة  املاليــة  البيانــات  جانــب 

٣١ دي�سمرب ٢٠١٨.

اأداء املجموعة

اىل  اأدى  والــذي  املــايل،  اأدائنــا  يف  انخفا�ســًا   ٢٠١٨ عــام  �ســهد 

 ٥٥.٣ قدرهــا  للم�ســاهمني  من�ســوبة  �سافيــة  خ�ســارة  ت�ســجيل 

دولر  مليــون   ٧.٢ ربــح  �ســايف   :٢٠١٧( اأمريكــي  دولر  مليــون 

اإىل  رئي�ســي  ب�سكــــل  اخل�ســارة  �سبـــب  يعــود  اأمريكــــي(. 

بنــا  اخلا�ســة  لويــدز  ملحفظــة  ال�سعيــف  الأداء  ا�ســتمرار 

�سمانــــات  التابعــــة  لل�سركــــة  املحتملــــة  للخ�ســائر  وخم�س�ــس 

للمحافــظ   
١

الفنيــة النتيجــة  كانــت  املقابــل،  يف  ذ.م.م.،  اخلليــج 

حمفظــة  ت�ســتمر  كمــا  اإيجابيــة.  لويــدز  غــري  الأخــرى 

ت�ســويتها  عمليــة  يف  العمــل،  عــن  املتوقفــة  ري”،  “تكافــل 
اأمريكــي  دولر  مليــون   ٣.6 مببلــغ  اإيجابيــًا  و�ســاهمت  ال�سل�ســة، 

)٢٠١٧: ١.٢ مليون دولر اأمريكي(.

بتخفي�ــس  بي�ســت  اإم  اأيــه  �ســركة  قامــت   ،٢٠١٨ �ســبتمرب  يف 

 A- مــن  )جيــد(   B++ اإىل  لأريــج  املاليــة  القــوة  ت�سنيــف 

اإىل  الأجــل  طويــل  الئتمــاين  امل�ســّدر  وت�سنيــف  )ممتــاز(، 

ت�سنيــف  توقعــات  مبراجعــة  قامــت  كمــا   ،A- مــن   BBB+

�ســلبية.  اإىل  م�ســتقرة  مــن  الأجــل  طويــل  الئتمــاين  امل�ســّدر 

ثابتــة.  املاليــة  القــوة  ت�سنيــف  توقعــات  ظلــت  ذلــك،  ومــع 

مت  التــي  باملخالفــات  كبــري  حــد  اإىل  مرتبطــًا  التخفي�ــس  كان 

اكت�سافها يف ال�سركة التابعة �سمانات اخلليج )ذ.م.م.(.

مليــون   ١٠ مببلــغ  اإجمــايل  اإ�ســتثمار  اإيــراد  املجموعــة  �ســجلت 

تعك�ــس  اأمريكــي(.  دولر  مليــون   ٢٢.٥  :٢٠١٧( اأمريكــي  دولر 

النتيجة الركود الكبري يف اأ�سواق ال�ستثمار العاملية.

تقريــر  يف  امل�ســمولة  الفــرة  نهايــة  يف   
٢

املجمعــة الن�ســبة  بلغــت 

٢٠١٨ ن�سبة ١١٥.٢٪ )٢٠١٧: ١٠٤.١٪(.

و�سع اإعادة التاأمني لأريج

 .٢٠١٨ عــام  يف  للتحــدي  �ســاحة  التاأمــني  اإعــادة  �ســوق  ظــل 

ب�ســكل  ثابتــة  التاأمــني  اإعــادة  واأحــكام  �ســروط  بقــاء  فرغــم 

 ،٢٠١٨ لعــام  العقــود  جتديــد  مو�ســم  خــالل  باآخــر  اأو 

احلــالت،  معظــم  يف  التاأمــني،  اإعــادة  �ســركات  وا�ســتطاعت 

اجلانــب  علــى  الأ�ســعار  خف�ــس  �سغوطــات  مقاومــة 

١  النتيجة الفنية: �سايف الأق�ساط املكت�سبة ناق�سًا املطالبات وتكاليف الإ�ستحواذ

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

اأ�ســعار  وبقيــت  تناف�ســيًا،  كونــه  يف  ال�ســوق  ا�ســتمر  الختيــاري، 

مــن  الأدنــى  احلــد  عنــد  التاأمــني  واإعــادة  التاأمــني  ومعــدلت 

املقيا�س. وبالأخ�س يف اأ�سواق منطقة ال�سرق الأو�سط.

 ٢6٢.٨ اإىل  للمجموعــة  املكتتبــة  الأق�ســاط  اإجمــايل  ارتفــع 

اأمريكــي(  دولر  مليــون   ٢٢٥.6  :٢٠١٧( اأمريكــي  دولر  مليــون 

زادت  والتــي  اأ�سا�ســي،  ب�ســكل  لويــدز  حمفظــة  بهــا  �ســاهمت 

دولر  مليــون   ٨٨.6  :٢٠١٧( اأمريكــي  دولر  مليــون   ١٢٥.6 اإىل 

املبذولــة  باجلهــود  مدفوعــة  الزيــادة  وكانــت  اأمريكــي(. 

خا�ســرة  نقابــة  مــن  خرجنــا  حيــث  املحفظــة.  هيكلــة  لإعــادة 

ال�ســابقة  ال�ســلبية  النتائــج  مــن   ٪٥٠ مــن  اأكــر  عنهــا  نتــج 

م�ســاركتنا  بتحويــل  وقمنــا  بنــا  اخلا�ســة  لويــدز  ملحفظــة 

نحو نقابات واعدة ب�سكل اأكرب.

طبقــة  و�ســع  بي�ســت  اإم  اأيــه  مــن  ت�سنيفنــا  تخفي�ــس  اإن 

مــن  وخف�ــس  ال�ســركة،  علــى  ال�سغــوط  مــن  اإ�سافيــة 

مــن  و/اأو  معينــة  اأ�ســواق  يف  الأعمــال  اإكتتــاب  علــى  قدرتنــا 

ومــع  حمدديــن،  موؤمنــني  اأو  امل�ســندة  ال�ســركات  بع�ــس 

لأعمالنــا  املكتتــب  التاأمــني  ق�ســط  اإجمــايل  بقــي  ذلــك، 

تقريبــًا  تغيــري  دون   ٢٠١٨ عــام  خــالل  لويــدز  غــري  الأخــرى 

دولر  مليــون   ١٣٧  :٢٠١٧( اأمريكــي.  دولر  مليــون   ١٣٧.٢ عنــد 

ب�ســكل  احليــاة  غــري  التاأمــني  اأق�ســاط  ارتفعــت  اأمريكــي(. 

 ١١٥.٩  :٢٠١٧( اأمريكــي  دولر  مليــون   ١١٨.6 اإىل  طفيــف 

التاأمــني  اأعمــال  �ســهدت  حــني  يف  اأمريكــي(،  دولر  مليــون 

التاأمــني  اأق�ســاط  اإجمــايل  يف  انخفا�ســًا  احليــاة  علــى 

مليــون   ٢١.٢  :٢٠١٧( اأمريكــي  دولر  مليــون   ١٨.6 اإىل  املكتتبــة 

دولر اأمريكي(.

مبقــدار  �ســلبية  للمجموعــة  ال�ســاملة  الفنيــة  النتائــج  كانــت 

 ٥.٥ مبقــدار  اإيجابيــة   :٢٠١٧( اأمريكــي  دولر  مليــون   ١٩.٤

رئي�ســي  ب�ســكل  ال�ســلبي  الأداء  يرجــع  اأمريكــي(.  دولر  مليــون 

بنتيجــة  اأغلقــت  والتــي  بنــا،  اخلا�ســة  لويــدز  حمفظــة  اإىل 

خ�ســارة   :٢٠١٧( اأمريكــي  دولر  مليــون   ٢٨.٣ بلغــت  �ســلبية 

مــن  مزيجــًا  النتيجــة  متثــل  اأمريكــي(.  دولر  مليــون   ١٩.6

وبالأخ�ــس  ال�ســابقة،  الكتتــاب  �ســنوات  اإىل  املن�ســوبة  اخل�ســائر 

عامي ٢٠١6 و٢٠١٧ وجزئيا اإىل اإكتتاب عام ٢٠١٨.

غــري  التاأمــني  اتفاقيــة  ملحفظــة  الفنيــة  النتائــج  حققــت 

اأمريكــي  دولر  مليــون   ١٤.٥ اإىل  اأدائهــا  يف  حت�ســنًا  احليــاة 

حمفظتنــا  واأظهــرت  اأمريكــي(.  دولر  مليــون   ٢.٨  :٢٠١٧(

ال�ســنوات  عك�ــس  علــى  العــام،  بالتاأمــني  املتعلقــة  الختياريــة 

دولر  مليــون   ١١.٢ مبقــدار  �ســلبية  فنيــة  نتيجــة  ال�ســابقة، 

دولر  مليــون   ٢١.٢ مبقــدار  اإيجابيــة  نتيجــة   :٢٠١٧( اأمريكــي 

احلريــق  تاأمــني  قطــاع  يف  اأعمالنــا  تاأثــرت  حيــث  اأمريكــي(. 

وكبــرية،  متعــددة  خ�ســائر  جــراء  رئي�ســي  ب�ســكل  والهند�ســي 



٥التقــريـر ال�سنـوي ٢٠١٨
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باململكــة  البروكيماويــة  لل�سناعــات  الوطنيــة  ال�ســركة  مثــل 

وجامــا  اأمريكــي،  دولر  مليــون  بـــ6.٥  ال�ســعودية  العربيــة 

واملطالبــة  اأمريكــي،  دولر  مليــون  بـــ٣.٥  تركيــا  يف  اإنرجــي 

املتحــدة،  العربيــة  الإمــارات  يف  اأدنــوك  مــن  ال�ســتثنائية 

مليــون   ١6.٨ قــدره  اإجمــايل  مببلــغ  الحتياطــي  ازداد  حيــث 

دولر اأمريكي )�سايف ٥.٢ مليون دولر اأمريكي(.

مــع  جيــد  ب�ســكل  احليــاة  علــى  التاأمــني  اأعمــال  اأداء  ا�ســتمر 

اأمريكــي  دولر  مليــون   ٥.٧ بلغــت  اإيجابيــة  فنيــة  نتيجــة 

)٢٠١٧: ١.١ مليون دولر اأمريكي(.

التوقعات امل�ستقبلية

الأو�ســط  ال�ســرق  منطقــة  يف  تاريخيــًا  را�ســخة  اأريــج  اإن 

واإىل  الهنديــة  القــارة  و�ســبه  واأفريقيــا،  اإفريقيــا،  و�ســمال 

ومــن  الأق�ســى.  وال�ســرق  اآ�ســيا  �ســرق  جنــوب  يف  مــا  حــد 

الثقــة،  علــى  مبنيــة  التاأمــني  اإعــادة  اأعمــال  اأن  املعــروف 

طويلــة  جتاريــة  عالقــات  علــى  مبنيــة  اأنهــا  يعنــي  ممــا 

بنــاء  يف  بجــد  بداياتهــا  منــذ  اأريــج  عملــت  لقــد  الأمــد. 

ثقافــة  تاأ�سي�ــس  خــالل  مــن  وذلــك  اأ�ســواقها،  يف  جيــدة  �ســمعة 

قريــب  عمــل  ونهــج  وموثــوق  �ســريع  ب�ســكل  املطالبــات  دفــع 

ال�ســوق  يف  مكانتنــا  ا�ســتخدام  نعتــزم  نحــن  للعميــل.  و�سديــق 

يف  الرئي�ســية  وخدماتنــا  جهودنــا  وتركيــز  اأكــرب  ب�ســكل 

الأ�سواق التي نعرفها جيدًا.

اأي  بــدون  مر�سيــًا  بلويــدز  املتعلقــة  اأعمالنــا  اأداء  يكــن  مل 

ت�سحيحيــة  تدابــري  باإدخــال  اأريــج  اإدارة  قامــت  ولقــد  �ســك. 

خف�ــس  ت�سمنــت  والتــي  و٢٠١٩   ٢٠١٨ الكتتــاب  �ســنوات  يف 

جمل�ــس  اإن   .٢٠١٩ عــام  يف  لويــدز  يف  لأريــج  الإجماليــة  امل�ســاركة 

اإن  كثــب.  عــن  بالــذات  املحفظــة  هــذه  تطــور  يراقــب  الإدارة 

الأو�ســح  الهــدف  هــو  الأداء  يف  وامللحــوظ  القــوي  التحــول 

لعام ٢٠١٩.

ال�سكر والتقدير

امتنانــه  عــن  لالإعــراب  الفر�ســة  هــذه  الإدارة  جمل�ــس  ينتهــز 

امللكــي  ال�ســمو  و�ساحــب  املفــدى،  امللــك  اجلاللــة  ل�ساحــب 

العهــد  ويل  امللكــي  ال�ســمو  و�ساحــب  الــوزراء،  جمل�ــس  رئي�ــس 

يف  التاأمــني  لقطــاع  وت�ســجيعهم  احلكيمــة  قيادتهــم  علــى 

الإدارة  جمل�ــس  اأع�ســاء  يقــدم  كمــا  البحريــن.  مملكــة 

وامل�ســاهمني  والعمــالء  الأعمــال  ل�ســركاء  اأي�ســًا  �ســكرهم 

وتعاونهــم  دعمهــم  علــى  املركــزي  البحريــن  وم�ســرف 

طوال العام.

بالنيابة عن جمل�س الدارة

�سعيد حممد البحار

رئي�س جمل�س الإدارة

١٣ فرباير ٢٠١٩

تقرير جمل�س الإدارة




