تقرير جمل�س الإدارة
�أعزائي امل�ساهمني،
يق��دم جمل���س �إدارة املجموع��ة العربي��ة للت�أم�ين (���ش.م.ب).
(�أري��ج) التقري��ر ال�س��نوي الثام��ن والثالث�ين لل�ش��ركة� ،إىل
جان��ب البيان��ات املالي��ة املوح��دة املدقق��ة لل�س��نة املنتهي��ة يف
 31دي�سمرب .2018
�أداء املجموعة
�ش��هد ع��ام  2018انخفا�ض�� ًا يف �أدائن��ا امل��ايل ،وال��ذي �أدى اىل
ت�س��جيل خ�س��ارة �صافي��ة من�س��وبة للم�س��اهمني قدره��ا 55.3
ملي��ون دوالر �أمريك��ي (� :2017ص��ايف رب��ح  7.2ملي��ون دوالر
�أمريك ـ��ي) .يع��ود �سبـ��ب اخل�س��ارة ب�شك ـ��ل رئي�س��ي �إىل
ا�س��تمرار الأداء ال�ضعي��ف ملحفظ��ة لوي��دز اخلا�ص��ة بن��ا
وخم�ص���ص للخ�س��ائر املحتمل ـ��ة لل�شرك ـ��ة التابع ـ��ة �ضمان ـ��ات
اخللي��ج ذ.م.م ،.يف املقاب��ل ،كان��ت النتيج��ة الفني��ة 1للمحاف��ظ
الأخ��رى غ�ير لوي��دز �إيجابي��ة .كم��ا ت�س��تمر حمفظ��ة
“تكاف��ل ري” ،املتوقف��ة ع��ن العم��ل ،يف عملي��ة ت�س��ويتها
ال�سل�س��ة ،و�س��اهمت �إيجابي�� ًا مببل��غ  3.6ملي��ون دوالر �أمريك��ي
( 1.2 :2017مليون دوالر �أمريكي).
يف �س��بتمرب  ،2018قام��ت �ش��ركة �أي��ه �إم بي�س��ت بتخفي���ض
ت�صني��ف الق��وة املالي��ة لأري��ج �إىل ( B++جي��د) م��ن A-
(ممت��از) ،وت�صني��ف امل�ص��دّر االئتم��اين طوي��ل الأج��ل �إىل
 BBB+م��ن  ،A-كم��ا قام��ت مبراجع��ة توقع��ات ت�صني��ف
امل�ص��دّر االئتم��اين طوي��ل الأج��ل م��ن م�س��تقرة �إىل �س��لبية.
وم��ع ذل��ك ،ظل��ت توقع��ات ت�صني��ف الق��وة املالي��ة ثابت��ة.
كان التخفي���ض مرتبط�� ًا �إىل ح��د كب�ير باملخالف��ات الت��ي مت
اكت�شافها يف ال�شركة التابعة �ضمانات اخلليج (ذ.م.م.).
�س��جلت املجموع��ة �إي��راد �إ�س��تثمار �إجم��ايل مببل��غ  10ملي��ون
دوالر �أمريك��ي ( 22.5 :2017ملي��ون دوالر �أمريك��ي) .تعك���س
النتيجة الركود الكبري يف �أ�سواق اال�ستثمار العاملية.
بلغ��ت الن�س��بة املجمع��ة 2يف نهاي��ة الف�ترة امل�ش��مولة يف تقري��ر
 2018ن�سبة .)٪104.1 :2017( ٪115.2
و�ضع �إعادة الت�أمني لأريج
ظ��ل �س��وق �إع��ادة الت�أم�ين �س��احة للتح��دي يف ع��ام .2018
فرغ��م بق��اء �ش��روط و�أح��كام �إع��ادة الت�أم�ين ثابت��ة ب�ش��كل
�أو ب�آخ��ر خ�لال مو�س��م جتدي��د العق��ود لع��ام ،2018
وا�س��تطاعت �ش��ركات �إع��ادة الت�أم�ين ،يف معظ��م احل��االت،
مقاوم��ة �ضغوط��ات خف���ض الأ�س��عار عل��ى اجلان��ب
 1النتيجة الفنية� :صايف الأق�ساط املكت�سبة ناق�ص ًا املطالبات وتكاليف الإ�ستحواذ
 2الن�سبة املجمعة :جمموع امل�صروفات واخل�سائر على �صايف الأق�ساط املكت�سبة
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االختي��اري ،ا�س��تمر ال�س��وق يف كون��ه تناف�س��ي ًا ،وبقي��ت �أ�س��عار
ومع��دالت الت�أم�ين و�إع��ادة الت�أم�ين عن��د احل��د الأدن��ى م��ن
املقيا�س .وبالأخ�ص يف �أ�سواق منطقة ال�شرق الأو�سط.
ارتف��ع �إجم��ايل الأق�س��اط املكتتب��ة للمجموع��ة �إىل 262.8
ملي��ون دوالر �أمريك��ي ( 225.6 :2017ملي��ون دوالر �أمريك��ي)
�س��اهمت به��ا حمفظ��ة لوي��دز ب�ش��كل �أ�سا�س��ي ،والت��ي زادت
�إىل  125.6ملي��ون دوالر �أمريك��ي ( 88.6 :2017ملي��ون دوالر
�أمريك��ي) .وكان��ت الزي��ادة مدفوع��ة باجله��ود املبذول��ة
لإع��ادة هيكل��ة املحفظ��ة .حي��ث خرجن��ا م��ن نقاب��ة خا�س��رة
نت��ج عنه��ا �أك�ثر م��ن  ٪50م��ن النتائ��ج ال�س��لبية ال�س��ابقة
ملحفظ��ة لوي��دز اخلا�ص��ة بن��ا وقمن��ا بتحوي��ل م�ش��اركتنا
نحو نقابات واعدة ب�شكل �أكرب.
�إن تخفي���ض ت�صنيفن��ا م��ن �أي��ه �إم بي�س��ت و�ض��ع طبق��ة
�إ�ضافي��ة م��ن ال�ضغ��وط عل��ى ال�ش��ركة ،وخف���ض م��ن
قدرتن��ا عل��ى �إكتت��اب الأعم��ال يف �أ�س��واق معين��ة و�/أو م��ن
بع���ض ال�ش��ركات امل�س��ندة �أو م�ؤمن�ين حمددي��ن ،وم��ع
ذل��ك ،بق��ي �إجم��ايل ق�س��ط الت�أم�ين املكتت��ب لأعمالن��ا
الأخ��رى غ�ير لوي��دز خ�لال ع��ام  2018دون تغي�ير تقريب�� ًا
عن��د  137.2ملي��ون دوالر �أمريك��ي 137 :2017( .ملي��ون دوالر
�أمريك��ي) .ارتفع��ت �أق�س��اط الت�أم�ين غ�ير احلي��اة ب�ش��كل
طفي��ف �إىل  118.6ملي��ون دوالر �أمريك��ي (115.9 :2017
ملي��ون دوالر �أمريك��ي) ،يف ح�ين �ش��هدت �أعم��ال الت�أم�ين
عل��ى احلي��اة انخفا�ض�� ًا يف �إجم��ايل �أق�س��اط الت�أم�ين
املكتتب��ة �إىل  18.6ملي��ون دوالر �أمريك��ي ( 21.2 :٢٠١٧ملي��ون
دوالر �أمريكي).
كان��ت النتائ��ج الفني��ة ال�ش��املة للمجموع��ة �س��لبية مبق��دار
 19.4ملي��ون دوالر �أمريك��ي (� :2017إيجابي��ة مبق��دار 5.5
ملي��ون دوالر �أمريك��ي) .يرج��ع الأداء ال�س��لبي ب�ش��كل رئي�س��ي
�إىل حمفظ��ة لوي��دز اخلا�ص��ة بن��ا ،والت��ي �أغلق��ت بنتيج��ة
�س��لبية بلغ��ت  28.3ملي��ون دوالر �أمريك��ي ( :2017خ�س��ارة
 19.6ملي��ون دوالر �أمريك��ي) .متث��ل النتيج��ة مزيج�� ًا م��ن
اخل�س��ائر املن�س��وبة �إىل �س��نوات االكتت��اب ال�س��ابقة ،وبالأخ���ص
عامي  2016و 2017وجزئيا �إىل �إكتتاب عام .2018
حقق��ت النتائ��ج الفني��ة ملحفظ��ة اتفاقي��ة الت�أم�ين غ�ير
احلي��اة حت�س��ن ًا يف �أدائه��ا �إىل  14.5ملي��ون دوالر �أمريك��ي
( 2.8 :2017ملي��ون دوالر �أمريك��ي) .و�أظه��رت حمفظتن��ا
االختياري��ة املتعلق��ة بالت�أم�ين الع��ام ،عل��ى عك���س ال�س��نوات
ال�س��ابقة ،نتيج��ة فني��ة �س��لبية مبق��دار  11.2ملي��ون دوالر
�أمريك��ي ( :2017نتيج��ة �إيجابي��ة مبق��دار  21.2ملي��ون دوالر
�أمريك��ي) .حي��ث ت�أث��رت �أعمالن��ا يف قط��اع ت�أم�ين احلري��ق
والهند�س��ي ب�ش��كل رئي�س��ي ج��راء خ�س��ائر متع��ددة وكب�يرة،
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تقرير جمل�س الإدارة
مث��ل ال�ش��ركة الوطني��ة لل�صناع��ات البرتوكيماوي��ة باململك��ة
العربي��ة ال�س��عودية ب��ـ 5.6ملي��ون دوالر �أمريك��ي ،وجام��ا
�إنرج��ي يف تركي��ا ب��ـ 3.5ملي��ون دوالر �أمريك��ي ،واملطالب��ة
اال�س��تثنائية م��ن �أدن��وك يف الإم��ارات العربي��ة املتح��دة،
حي��ث ازداد االحتياط��ي مببل��غ �إجم��ايل ق��دره  16.8ملي��ون
دوالر �أمريكي (�صايف  5.2مليون دوالر �أمريكي).
ا�س��تمر �أداء �أعم��ال الت�أم�ين عل��ى احلي��اة ب�ش��كل جي��د م��ع
نتيج��ة فني��ة �إيجابي��ة بلغ��ت  5.7ملي��ون دوالر �أمريك��ي
( 1.1 :2017مليون دوالر �أمريكي).

ال�شكر والتقدير
ينته��ز جمل���س الإدارة ه��ذه الفر�ص��ة للإع��راب ع��ن امتنان��ه
ل�صاح��ب اجلالل��ة املل��ك املف��دى ،و�صاح��ب ال�س��مو امللك��ي
رئي���س جمل���س ال��وزراء ،و�صاح��ب ال�س��مو امللك��ي ويل العه��د
عل��ى قيادته��م احلكيم��ة وت�ش��جيعهم لقط��اع الت�أم�ين يف
مملك��ة البحري��ن .كم��ا يق��دم �أع�ض��اء جمل���س الإدارة
�ش��كرهم �أي�ض�� ًا ل�ش��ركاء الأعم��ال والعم�لاء وامل�س��اهمني
وم�ص��رف البحري��ن املرك��زي عل��ى دعمه��م وتعاونه��م
طوال العام.

التوقعات امل�ستقبلية
�إن �أري��ج را�س��خة تاريخي�� ًا يف منطق��ة ال�ش��رق الأو�س��ط
و�ش��مال �إفريقي��ا ،و�أفريقي��ا ،و�ش��به الق��ارة الهندي��ة و�إىل
ح��د م��ا يف جن��وب �ش��رق �آ�س��يا وال�ش��رق الأق�ص��ى .وم��ن
املع��روف �أن �أعم��ال �إع��ادة الت�أم�ين مبني��ة عل��ى الثق��ة،
مم��ا يعن��ي �أنه��ا مبني��ة عل��ى عالق��ات جتاري��ة طويل��ة
الأم��د .لق��د عمل��ت �أري��ج من��ذ بداياته��ا بج��د يف بن��اء
�س��معة جي��دة يف �أ�س��واقها ،وذل��ك م��ن خ�لال ت�أ�سي���س ثقاف��ة
دف��ع املطالب��ات ب�ش��كل �س��ريع وموث��وق ونه��ج عم��ل قري��ب
و�صدي��ق للعمي��ل .نح��ن نعت��زم ا�س��تخدام مكانتن��ا يف ال�س��وق
ب�ش��كل �أك�بر وتركي��ز جهودن��ا وخدماتن��ا الرئي�س��ية يف
الأ�سواق التي نعرفها جيد ًا.
مل يك��ن �أداء �أعمالن��ا املتعلق��ة بلوي��دز مر�ضي�� ًا ب��دون �أي
�ش��ك .ولق��د قام��ت �إدارة �أري��ج ب�إدخ��ال تداب�ير ت�صحيحي��ة
يف �س��نوات االكتت��اب  2018و 2019والت��ي ت�ضمن��ت خف���ض
امل�ش��اركة الإجمالي��ة لأري��ج يف لوي��دز يف ع��ام � .2019إن جمل���س
الإدارة يراق��ب تط��ور ه��ذه املحفظ��ة بال��ذات ع��ن كث��ب� .إن
التح��ول الق��وي وامللح��وظ يف الأداء ه��و اله��دف الأو�ض��ح
لعام .2019
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بالنيابة عن جمل�س االدارة
�سعيد حممد البحار
رئي�س جمل�س الإدارة
 13فرباير 2019

