مذكرة إيضاحية حول بند جدول أعمال الجمعية العمومية غير العادية رقم 3
المزمع عقدها بتاريخ 2020/8/13
التوقف عن مزاولة نشاط أعمال إعادة التأمين

هذه المذكرة اإليضاحية مهمة ويجب أن تقرأ مع الدعوة الجتماع الجمعية العامة غير العادية المزمع عقده بتاريخ 2020/8/13
نبذة عن توصية مجلس اإلدارة بوقف األعمال:

قام مجلس اإلدارة (المجلس) بتقييم األداء السابق للمجموعة ووضعها الحالي واالحتماالت المتعلقة بتوقعات المساهمين ،كما
وقرر رفع التوصية التالية للمساهمين:
درس الخيارات المتاحة وفقا ً للخبير االستراتيجي ّ
.1
.2
.3
.4

وقف إكتتاب نشاط أعمال إعادة التأمين،
إعطاء المجلس الصالحية للقيام بتصفية أعمال المحفظة التأمينية القائمة بشكل منظم داخل ّيا ً أو عن طريق تعيين طرف
ثالث لتصفية األعمال بما فيها بيع المحفظة،
مشتر لالستحواذ على المجموعة،
مع قيام الشركة بتصفية األعمال ،بحث إمكانية إيجاد
ٍ
إعطاء المجلس الصالحية التّخاذ جميع التدابير الالزمة لحماية وتعزيز القيمة العائدة للمساهمين.

تقدّم هذه المذكرة اإليضاحية األساس الذي اعتمدت عليه هذه التوصية من المجلس والخطوات المقترحة لتنفيذها:
أ.

في مايو  ،2019في الوقت ا ّلذي أخذ المجلس قرار رفع توصية بوقف اكتتاب أعمال إعادة التأمين  ،درس المجلس
أداء المجموعة خالل الواحد والعشرين سنة السابقة حتى تاريخ  31ديسمبر  2018وتبيّن أن مساهمي المجموعة
المدونة
تكبّدوا مجموع خسائر بلغ  174مليون دوالر أمريكي (المرفق  .)1هذه الخسارة ال تشمل الخسارة المباشرة
ّ
في حصة ملكية المساهمين .إذا تم احتساب هذه الخسارة فإن مجموع الخسارة خالل العشرين سنة المنصرمة يبلغ
 203مليون دوالر أمريكي (المرفق  ،)2وعليه فإن متوسّط عائدات حقوق المساهمين تكون خسارة سنوية بنسبة
.%4.1
إذا تم احتساب نتائج 2019
األداء السابق للمجموعة خالل الواحد والعشرين سنة المنصرمة لغاية  31ديسمبر  2019بيّن أن مساهمي المجموعة
المدونة في حصة ملكية
تكبّدوا خسائر بلغت  156مليون دوالر (المرفق  .)1هذه الخسارة ال تشمل الخسارة المباشرة
ّ
المساهمين .إذا تم احتساب هذه الخسارة فإن مجموع الخسارة خالل العشرين سنة المنصرمة يبلغ  171مليون دوالر
أمريكي (المرفق  ،)2وعليه فإن متوسّط عائدات حقوق المساهمين تكون خسارة سنوية بنسبة .%3.3

ب .إن الخسارة الناتجة عن أعمال إعادة التأمين (نتائج االكتتاب في التأمين قبل إضافة دخل االستثمار) بلغت  471مليون
صص إلعادة
دوالر خالل العشرين سنة المنصرمة لغاية  31ديسمبر  .2018وبعد احتساب دخل االستثمار المخ ّ
التأمين ،فإن مجموع الخسارة في العشرين سنة المنصرمة يبلغ  225مليون دوالر .وعليه تبلغ الخسارة التراكمية
 206مليون دوالر إذا تم احتساب نتائج العام ( .2019المرفق .)3
ت .قيام وكالة التصنيف االئتمانية بخفض تصنيف المجموعة مرتين خالل فترة  9أشهر يجعل من الصعب االكتتاب في
األعمال ذات القيمة أو المخاطر ذات الجودة.

ث .إن محفظة لويدز ،ا ّلتي كانت تساهم بما يقارب نصف المحفظة في غير أعمال التأمين على الحياة (أي التأمينات
العامة) ،تم وقفها بسبب الخسارة الكبيرة منذ إنشائها وحتى  2018والبالغة  49مليون دوالر .بسبب خسارة جزء
كبير من األعمال وبقاء مستوى التكاليف على ما هي عليه ،فإن نسبة تكاليف التشغيل ال يمكن دعمها .يشتمل المرفق
 4على تفاصيل الخسارة منذ اإلنشاء ولغاية .2019
ج .إن أسعار إعادة التأمين تراجعت والسوق األساسية للمجموعة تعاني من تراجع األسعار بسبب زيادة العرض .ويستمر
السوق في العمل بنحو أدنى من المستوى (أي أن األسعار منخفضة جدا ً بما ال يسمح بالعمل بربحية) بما يصعب معه
االكتتاب في أعمال ذات جودة وقيمة.
ح .الخسارة الكبيرة البالغة  55.3مليون دوالر أمريكي في العام  2018بسبب:
 .aخسائر محفظة لويدز البالغة 27.2 :مليون دوالر أمريكي
 .bرصد مبلغ احتياطي لعواقب ا الخسائر في شركة ضمانات الخليج التابعة والعاملة في مجال دعم أعمال إعادة
التأمين 21.5 :مليون دوالر أمريكي
 8 .cمليون دوالر أمريكي خسائر من المجموعة األم.
 2.2 .dمليون دوالر أمريكي خسارة شركة ضمانات الخليج (باإلضافة إلى المبلغ المرصود البالغ  21مليون
دوالر أمريكي)
 .eأرباح بقيمة  3.6مليون دوالر من .TRL
وقد أدى ذلك إلى هالك  %25من رأس المال الصادر للمجموعة م ّما اضطر المجلس إلعادة دراسة االستراتيجية.
خ .عيّن المجلس شركة ضليعة بدراسة وتحليل وإقتراح االستراتيجيات في صناعة التأمين وإعادة التأمين ً ،من أجل القيام
بمراجعة حالة المجموعة وتقييم تفصيلي للشركة واقتراح خيارات استراتيجيةللمجموعة .قام الخبراء بالمراجعة األولى
في أكتوبر  2016ومراجعة أخرى في مايو .2017
وبعد اجتماع المجلس بتاريخ  13مايو ( 2019والّذي تم فيه تقرير التوصية بوقف اكتتاب أعمال إعادة التأمين) ،طلب
المجلس من الخبير تقديم مراجعة محدّثة فقدّم تقريره في سبتمبر  .2019قيّمت الدراسة األوضاع الحالية لسوق إعادة
التأمين عالميا ً وإقليميا ً حيث أعمال المجموعة وأوضح التحدّيات الّتي تواجه المجموعة كالتالي:
 .aتواجه المجموعة صعوبات متصاعدة في استقطاب أعمال عالمية ألنها ال تملك تصنيف " "Aأو رأس المال
الكافي أو المستوى العالمي.
عرض رأسمالها ألسواق ذات مخاطر
 .bتعاني المجموعة أيضا ً من قلة التنويع واالعتماد على أعمال لويدز م ّما ّ
عالية وكوارث عالمية.
 .cضعف في استقطاب خبرات الموظفين فيما يتعلّق باالكتتاب.
بناءا ً على تلك الدراسات والتحديثات الالحقة قدم الخبير الخيارات االستراتيجية المتاحة التالية للمجموعة:

الخيارات
االستراتيجية

سع
خيارات التو ّ

خيارات اإلنعاش

خيارات التوقّف

التوصية

الخيارات المفصّلة
اآلثار المترتبة
 .1التوسّع بشكل طبيعي
 .2التوسّع بتد ّخل (عن طريق
االستحواذ/االندماج)
 .3التوسّع عن طريق الشراكة في
إعادة التأمين
 .4التوسّع في السوق األولي أو
إدارة األصول
 .5إعادة التركيز على األعمال
المربحة
 .6إعادة التركيز على قيمة
الحصة
 .7تصفية األعمال عن طريق
الفريق العامل بالمجموعة مع
االستعانة بأطراف ثالثة
 .8إعادة تأمين المحفظة الكاملة
والمخاطر للمضي قدما ً
 .9تصفية األعمال عن طريق بيع
المحفظة لخبراء
 .10بيع الترخيص أو الشركة
لمعيد تأمين
 .11البيع لمستثمر مالي أو مدير
صندوق
 .12عدم القيام بأي شيء حتى
التدهور الكامل

صرف النظر
صرف النظر

خيارات عالية التكلفة
تتطلّب الحجم وتح ّمل
صرف النظر
مخاطر تنفيذية عالية م ّما
يجعلها غير صالحة
صرف النظر
صرف النظر
صرف النظر

تتط ّلب مرحلة إنعاش مع
توقّعات
المستثمرين ترشح مبدئيا
والجهات الرقابية

صرف النظر
ترشح مبدئيا
يعتمد على الفرص

ضرورة الحصول على
موافقة المساهمين والجهة
يعتمد على الفرص
الرقابية
صرف النظر

صل الخبير إلى طريقين لتصفية أعمال
بعد دراسة الوضع االستراتيجي والسوقي للمجموعة مع توقّعات المساهمين ،تو ّ
الشركة (التصفية ذاتيا ً أو عن طريق بيع المحفظة) باإلضافة إلى فرصة للبيع كخيارات استراتيجية صالحة للمرحلة
المقبلة.

توصية المجلس للمساهمين:
بعد تقييم الخيارات المختلفة بما فيها تلك المقترحة من قبل الخبير وبالنظر الى ما يحافظ على المتبقي من حقوق المساهمين ،يود
مجلس اإلدارة تقديم المقترح التالي للمساهمين لدراسته والموافقة عليه:
.1
.2
.3
.4

وقف اكتتاب أعمال إعادة التأمين،
إعطاء مجلس اإلدارة الصالحية للقيام بتصفية أعمال المحفظة التأمينية القائمة بشكل منظم داخليّا ً أو عن طريق تعيين
طرف ثالث لتصفية األعمال بما فيها بيع المحفظة،
مع قيام الشركة بتصفية األعمال ،بحث إمكانية إيجاد مشتري لالستحواذ على المجموعة،
إعطاء مجلس اإلدارة الصالحية التّخاذ جميع التدابير الالزمة لحماية وتعزيز القيمة العائدة للمساهمين .

إقرار إخالء مسؤولية:
"ال يتحمل مصرف البحرين المركزي أي مسؤولية بخصوص دقة وشمولية المعلومات المذكورة في هذه المذكرة اإليضاحية
ويخلي مسؤوليته صراح ًة عن أية مسؤولية عن أي ضرر ينشأ بأي شكل من األشكال عن االستناد بشكل كلي أو جزئي عن ما
تتضمنه هذه المذكرة .يؤ ّكد أعضاء مجلس إدارة المجموعة العربية للتأمين على ص ّحة المعلومات الواردة في هذه المذكرة ا ّلتي
تم إعدادها بالعناية الالزمة .على حد علم أعضاء مجلس اإلدارة ،ا ّلذين ا ّتخذوا العناية الالزمة للتأكد من ذلك ،فإن جميع
المعلومات الواردة بهذه المذكرة متوافقة مع الحقائق والمعلومات وليس بها أي إغفال من شأنه أن يؤثر على أهمية وكمال هذه
المذكرة .إن ردود المرخص لها على المخالفات المبيّنة في "تقرير التفتيش" يجب أن تُدرس بشكل مستقل من قبل المساهمين
في الجمعية العامة غير العادية في ضوء أي مستندات ثبوتية مقدمة من المرخص لها .ال يتب ّنى المصرف أي نفي أو تأكيد
ّ
ّ
المرخص لها على
المرخص لها .إن اإلجراءات الرقابية الم ّتبعة لدى المصرف يجب أن تؤخذ في االعتبار في ردود
لردود
ً
مالحظات المصرف وأن اإلجراءات المناسبة سوف تُتخذ وفقا لها".

