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الئحة المحتويات
عن ال�رشكة

الئحة بفروع ال�رشكة
روؤية، ر�سالة واأهداف ال�رشكة

ال�رشكات التابعة او ال�سقيقة
جمل�س االإدارة

االإدارة العامة )املكتب الرئي�سي(
وكاالت تاأمينات احلياة / وكاالت التاأمينات العامة/ فرق املبيعات

تقرير جمل�س االدارة عن ال�سنة املالية الثانية 
وال�سبعني الأعمال ال�رشكة

١- املّلخ�ص التنفيذي

٢- نظرة عامة على عمليات ال�رشكة

١- عمليات التاأمني

١-١ نظرة �ساملة على التاأمينات العامة
١-٢ عمليات التاأمني على احلياة

٢- عمليات الإ�ستثمار

٢-١ عمليات االإ�ستثمار -  االأق�سام العامة
٢-٢ عمليات االإ�ستثمار - ق�سم التاأمني على احلياة

3- امل�ؤ�رشات املالية

3-١ فروع التاأمني العامة
3-٢ فرع احلياة

4- اأم�ر اأخرى

4-١ اإ�ساءة على عملّيات اأخرى

3- ح�كمة ال�رشكات واإدارة املخاطر وراأ�ص املال
١- ح�كمة ال�رشكات

٢- اإدارة املخاطر وراأ�ص املال يف املجم�ع

١- اإدارة راأ�س املال
٢- اإدارة املخاطر

البيانات املالّية املوحدة و تقرير مدقق احل�سابات
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عن الشركة
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رؤيـــــة،
رسالـــــة

واهداف الشركة
روؤية ال�رشكة

الئحة بفروع ال�رشكة
روؤية، ر�سالة واأهداف ال�رشكة

ال�رشكات التابعة او ال�سقيقة
جمل�س االإدارة

االإدارة العامة )املكتب الرئي�سي(
وكاالت تاأمينات احلياة / وكاالت التاأمينات العامة/ فرق املبيعات

تقرير جمل�س االدارة عن ال�سنة املالية الثانية 
وال�سبعني الأعمال ال�رشكة

١- املّلخ�ص التنفيذي

٢- نظرة عامة على عمليات ال�رشكة

١- عمليات التاأمني

١-١ نظرة �ساملة على التاأمينات العامة
١-٢ عمليات التاأمني على احلياة

٢- عمليات الإ�ستثمار

٢-١ عمليات االإ�ستثمار - دوائر التاأمني العامة
٢-٢ عمليات االإ�ستثمار - دائرة التاأمني على احلياة

3- امل�ؤ�رشات املالية

3-١ فروع التاأمني العامة
3-٢ فرع احلياة

4- اأم�ر اأخرى

4-١ اإ�ساءة على عملّيات اأخرى

3- ح�كمة ال�رشكات واإدارة املخاطر وراأ�ص املال
١- ح�كمة ال�رشكات

٢- اإدارة املخاطر وراأ�ص املال يف املجم�ع

١- اإدارة راأ�س املال
٢- اإدارة املخاطر

البيانات املالّية املوحدة و تقرير مدقق احل�سابات
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التقرير ال�سنوي ٢٠١7

املغلق��ة  املالي��ة  لل�س��نة  احل�س��ابات  وبيان��ات  االإدارة  جمل���س  تقري��ر 
بتاري��خ 3١ كان��ون االأول / دي�س��مرب ٢0١7 الت��ي متّ تقدميه��ا اإل��ى جمعي��ة 

امل�س��اهمني العمومّي��ة ال�س��نويّة الثالث��ة وال�س��بعني.

املكتب الرئيي�سي

مبنى ال�رشكة - �سارع فيني�سيا - بريوت لبنان
تلفون:  3٦3٦١١ / 3٦3٦١0-١-٩٦١

٩٦١-3-3١43٥0/ 3١43٥١
تلفك�س: 3٦3٦٥٩ / 3-3٦٥١3٩-٩٦١

�س.ب: ١١-٢١7٢ بريوت - لبنان
arabia@arabiainsurance.com  :الربيد االألكرتوين

www.arabiainsurance.com :املوقع االألكرتوين

الئحة بفروع ال�رشكة

االدارةالوكيل املحليالفرعالبلد

عني املري�سةلبنان
حممد احل�سن - مدير اإقليمي - لبنان

نزيه زيدان - مدير تطوير االأعمال
برنار جعلوكي - مدير املبيعات

اإ�سماعيل الريفي

اأالن اجلر
غ�سان مراد

ال�سيد حممد جالل
ال�سيد حممد عبد الرحمان البحر

طرابل�س
�ستورة

الكويت
حممد عثمان )نائب مدير(موؤ�س�سة عيل بن عليالدوحة

دبي
ال�سارقة
اأبو ظبي

العني

ال�سيد ا�سماعيل ابراهيم عبد الله حممد احلمادي
ال�سيخ خالد القا�سمي
ال�سيد اأحمد بن غنوم

ال�سيد �سعيد �سلطان �ساملي بن حرمل الظاهري

�سريج فلوطي - مدير اإقليمي 
 �سيف اأبو كوره
 �سيف اأبو كوره

 عالء احل�سن 
 عالء احل�سن

حممد م�سطفى

املنامة
الكويت

قطر

البحرين

االمارات
العربية
املتحدة
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الشركات التابعة
او الشقيقة  

العربية �س. م. ل. )�رشكة قاب�سة(

املكتب الرئي�سي:  مبنى ال�رشكة - �سارع فيني�سيا - بريوت لبنان
تلفون:  ١ / 3٦3٦١0-١-٩٦١  ١ /3-3١43٥0-٩٦١

تلفك�س: 3٦٢٩7٥-١-٩٦١
�س.ب:   ١١-٢١7٢ بريوت - لبنان

arabia@arabiainsurance.com  :الربيد االألكرتوين

�رشكة العربية العاملية �س. م. ل. )مقفلة(

املكتب الرئي�سي: برج البحرين - �سارع اخلليفة - البحرين
تلفك�س: ٢١4١١0  ١7  ٩73

�س.ب: 43٢ ١١ املنطقة الدبلوما�سية - املنامة - البحرين

�رشكة التاأمني العربية التعاونية

املكتب الرئي�سي: بن تامي �سنرت �سارع امللك عبد العزيز
اململكة العربية ال�سعودية
تلفون: ٢١٥33٦0 ١١ ٩٦٦

تلفك�س:  ٢١٥3١٩7 ١١ ٩٦٦
�س.ب: ٢8٦٥٥٥  ١١3٢3 الريا�س - اململكة العربية ال�سعودية

customerservice@aicc.com.sa  :الربيد االألكرتوين
www.aicc.com.sa :املوقع االألكرتوين

فروع ال�رشكة يف اململكة العربية ال�سعودية:

الريا�س - املكتب الرئي�سي
جدة - الفرع اأالأول
جدة - الفرع الثاين

مكة
الطائف

خمي�س م�سيط
الدمام

الهفوف

�رشكة التاأمني  العربية  �سورية �س. م. م.

املكت��ب الرئي�س��ي:  اأب��و رّمان��ة، حديق��ة ال�س��بكي،  �س��ارع هوغ��و 
�س��ايف  - �س��ورية

تلفون:  ٦٦٢774٥ ١١ ٩٦3
تلفك�س: ٦٦٢77٥0 ١١ ٩٦3

�س.ب:  ٢480١ دم�سق - �سورية
info@arabiasyria.com  :الربيد االألكرتوين
www.arabiasyria.com :املوقع االألكرتوين

�رشكة العربية العاملية �س. م. ل. )مقفلة(

املكتب الرئي�سي: برج البحرين - �سارع اخلليفة - البحرين
تلفك�س: ٢١4١١0  ١7  ٩73

�س.ب: 43٢ ١١ املنطقة الدبلوما�سية - املنامة - البحرين

فروع ال�رشكة يف �سوريا:

دم�سق - املكتب الرئي�سي
دم�سق - الفرع

حلب
حم�س

الالذقية
طرطو�س

حماه
�سويداء
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�رشكة التاأمني  العربية  االردن م. ع. م.

املكت��ب الرئي�س��ي:  مبن��ى 3 - مبن��ى التاأم��ني العربي��ة - �س��ارع 
عب��د احلمي��د   ���رشف - ال�سمي�س��اين - اململك��ة االردني��ة الها�س��مية 

تلف��ون: ٥٦30٥30 ٦ ٩٦٢
تلفك�س: ٥٦٢٢303 ٦ ٩٦٢

�س.ب: 3١ ٢00عّمان)١١١١8( اململكة اأالأردنية الها�سمية
 info@aicj.jo  :الربيد االألكرتوين

www.aicj.jo :املوقع االألكرتوين

فروع ال�رشكة يف االردن:

عّمان - املكتب الرئي�سي
عّمان - فرع

اربيد

�رشكة امل�رشق لال�ست�سمار  املايل  �س. م. ل. 

املكتب الرئي�سي: مبنى �رشكة التاأمني العربية -١3١ 
�سارع فيني�سيا

تلفون: ١ / 3٦3٦١0-١-٩٦١ 
تلفك�س: 3٦٢٩7٥-١-٩٦١

�س.ب: ٢١7٢١١ بريوت - لبنان
arabia@arabiainsurance.com  :الربيد االألكرتوين

�رشكة التاأمني العربية  فالكون �س. ع. م.
)ابتداءً من ١ يناير 7 ٢٠١(

املكتب الرئي�سي: القرم / بو�رش / حمافظة م�سقط - 
�سلطنة عمان

تلفون:  ٦٦0٩00 ٢4 ٩٦8
تلفك�س: ٥٦٦47٦0 ٢4 ٩٦8

�س.ب:  ٢٢7٩روي، )١١٢( �سلطنة ُعمان
info@afic.com  :الربيد االألكرتوين
www.afic.com :املوقع االألكرتوين

فروع ال�رشكة يف �سلطنة ُعمان:

م�سقط -  املكتب الرئي�سي
ال�سيب
�ساللة

نزوى
�ُسحار

روي

UPI (SERVICES) LIMITED

املكتب الرئي�سي:  3، كري�سانثو - �سارع ميلونا
تلفك�س:  ٥340734

�س.ب:  ٦٢٥3  330٥ ليمي�سو�س - قري�س
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إالدارة العامة مجلس إالدارة
)المكتب الرئيسي( 

جمل�س االإدارة )ابتداءً من ٢٠١٦/٥/٢7(
ال�سيد وهبه عبدالله متاري )الرئي�س(

ال�سيد هاين عطاالله فريج )نائب الرئي�س( 
البنك العربي �س. م. ع. )ممثالً بال�سيد ريا�س كمال( 

ال�سيد ندمي بارودي
د. كرمة الفاهوم احل�سن

ال�سيد ندمي غنطو�س
لل�سيد ال�سيد مارون

جلان جمل�س االإدارة )ابتداءً من ٢٠١٦/٥/٢7(
جلنة اال�ستثمار

ال�سيد وهبه عبدالله متاري / رئي�س اللجنة
ال�سيد هاين عطاالله فريج

ال�سيد ريا�س كمال
ال�سيد ندمي غنطو�س

جلنة حتويل اأال�سهم
ال�سيد وهبه عبدالله متاري / رئي�س اللجنة

ال�سيد هاين عطاالله فريج
ال�سيد ندمي بارودي

جلنة الرت�سيحات واملكافاآت واالمور اال�سرتاتيجية 
ل�سيد وهبه عبدالله متاري / رئي�س اللجنة

ال�سيد هاين عطاالله فريج
ال�سيد ندمي بارودي

جلنة التدقيق
ال�سيد ندمي بارودي / رئي�س اللجنة

ال�سيد د. كرمة الفاهوم احل�سن
ال�سيد مارون كريلل�س

جلنة املخاطر واالمتثال
ال�سيد مارون كريلل�س / رئي�س اللجنة

ال�سيد ندمي غنطو�س
ال�سيد طارق ال�سليمان
ال�سيد �سامر ابو جوده

املدير العام
ال�سيد �سامر اأبو جوده

نائب املدير العام
ال�سيد ه�سام بّراج - التاأمني

املدراء
ال�سيد مروان مقداد موارد ب�رشيّة

ال�سيد وائل الب�ساط عمليات التاأمني
ال�سيد ب�سام �سمعان التاأمني على حياة

ال�سيد اأنطوان اأبو في�سل التاأمني على غري حياة
ال�سيد حممد احل�سن املدير االإقليمي - لبنان

ال�سيد فادي �سما�س املدير االإقليمي - دول اخلليج العربي
 

امل�ست�سار املايل
ال�سيد ندمي عواد

امل�ست�سار القانونية
الدكتور �سالح الدين الدباغ

االأن�سة غري�س دورو

مدققوا احل�سابات
ديلويت اأند تو�س
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وكاالت تأمينات 
الحياة ووكاالت 

التأمينات العامة 
وفرق المبيعات

وكاالت تاأمينات احلياة
وكالة �سيدرز / فردان - لبنان  باإدارة ال�سيد ريا�س �سقري

وكالة اإليت / اأال�رشفية  - لبنان  باإدارة ال�سيد اأنطوان زخيا
وكالة اإنرت بروك / بريوت - لبنان  باإدارة ال�سيد اإيلي بخعازي
وكالة يونريي�سك / بريوت - لبنان  باإدارة ال�سيد غالب دمج

فرق املبيعات
لبنان باإدارة ال�سيد ب�سام �سمعان

دبي/ال�سارقة - دولة االمارات العربية املتحدة
باإدارة ال�سيدة كارول ابو خليل

العني ابو ظيي - دولة االمارات العربية املتحدة
باإدارة ال�سيد ح�سن اخلطيب

وكاالت التاأمينات العامة
وكالة بعلبك/ بعلبك - لبنان باإدارة ال�سيدة اميمة حيدر يون�س

وكالة جب جنني- لبنان باإدارة ال�سيد جوزف ابي فار�س
وكالة الكورا / الكورا - لبنان باإدارة ال�سيد نظام جنار

وكالة مار اليا�س / بريوت - لبنان باإدارة ال�سيد عمر �سهاب
وكالة الرياق / اأبلح - لبنان باإدارة ال�سيد داين جورج �سليبا
وكالة فردان / فردان - لبنان باإدارة ال�سيد با�سم اأبو �ساهر

وكالة زحلة / زحلة - لبنان باإدارة ال�سيدة لينا حاروق
وكالة غايت واي انرتنا�سونال ا�سوران�س/ دولة االمارت العربية املتحدة 

باإدارة ال�سيد جورج اأ�سقر
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تقرير مجلس 
االدارة عن السنة 

المالية الثانية 
والسبعون 

ألعمال الشركة
١ - المّلخص التنفيذي
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كلمة
رئيس مجلس اإلدارة

اجلمعية العمومية الثانية وال�سبعني 0٦/٢0١8/0٦

ح�رشات امل�ساهمني الكرام،

نرح��ب بك��م يف ���رشكتكم، وي���رشنا اأن نق��ّدم لك��م بالنياب��ة ع��ن جمل���س 
املالي��ة  والبيان��ات  ال�س��نوي  التقري��ر  العربي��ة،  التاأم��ني  جمموع��ة  اإدارة 
اإل��ى  باالإ�ساف��ة   ،٢0١7 االأول  كان��ون   3١ املنتهي��ة يف  لل�س��نة  املجمع��ة 

وال�رشوري��ة. الالزم��ة  والتحالي��ل  االإي�ساح��ات 

الع��ام ٢0١7 و�س��جلت  العامل��ي يف  النم��و االقت�س��ادي  وت��رية  ت�س��ارعت 
اأ�س��واق االأ�س��هم يف جمي��ع اأنح��اء الع��امل ارتفاع��اً قيا�س��ياً. فق��د ق��در 
كان��ون  العاملي��ة يف  االقت�سادي��ة  توقعات��ه  ال��دويل يف  النق��د  �سن��دوق 
الث��اين ٢0١8 زي��ادة اإجمالي��ة يف الن��اجت العامل��ي بن�س��بة 3.7 ٪ لع��ام ٢0١7 ، 
اأي بن�س��بة تف��وق 0.٥ ٪ ع��ن الع��ام ٢0١٦. اإال اأن النم��و يف منطق��ة ال���رشق 
االأو�س��ط و�س��مال اأفريقي��ا كان بطيئ��اً ومل يتج��اوز ن�سب�����ة ٢.٥ ٪ ب�س��بب 
تاأث��ري التوت��رات ال�سيا�س��ية اجلغرافي��ة واملخ��اوف االأمني��ة امل�س��تمرة. ويف 
مناط��ق تواج��د ال���رشكة، يبق��ى التاأم��ني ال�سح��ي االإلزام��ي ال��ذي تعم��ل 
عل��ى ا�س��تحداثه معظ��م البل��دان اق��وى حم��رك للتاأم��ني. اأم��ا ا�س��واق 
التاأم��ني يف منطق��ة ب��الد ال�س��ام فق��د �س��هدت يف الع��ام ٢0١7 من��واً 
متوا�سع��اً ن�س��بياً )3٪ يف لبن��ان و ١.٩٪ يف االأردن(. م��ن ناحي��ة اأخ��رى، تظه��ر 
بيان��ات النتائ��ج االأولي��ة اأن اإجم��ايل اإي��رادات ���رشكات التاأم��ني املدرج��ة يف 
دول��ة االإم��ارات ارتف��ع بن�س��بة ١٦ يف املائ��ة يف ع��ام ٢0١7 ، وذل��ك نتيج��ة 

فر���س التاأم��ني ال�سح��ي االإلزام��ي والتاأم��ني املوح��د لل�س��يارات.

ب��داأت ���رشكة التاأم��ني العربي��ة خ��الل الع��ام ٢0١7 جتن��ي ثم��ار القي��ادة 
والتغي��ريات التنظيمي��ة الت��ي با���رشتها يف بداي��ة الع��ام ٢0١٦. وق��د كان 
الرتكي��ز يف الع��ام ٢0١7 عل��ى ا�س��تعادة الربحي��ة م��ن خ��الل اعم��ال تاأم��ني 
ال�س��يارات واعم��ال التاأم��ني ال�سح��ي الل��ذان ي�س��كالن مع��اً ن�س��بة ٪7٢ 
م��ن اإجم��ايل اق�س��اط التاأمين��ات العام��ة، كم��ا ج��رى الب��دء يف اإع��ادة 
هيكل��ة ف��رع تاأمين��ات احلي��اة، ال��ذي يُعت��رب املح��رك الرئي�س��ي لربحي��ة 
ال���رشكة. اأم��ا يف �س��لطنة ُعم��ان، فق��د اأجن��زت بنج��اح يف الرب��ع الث��اين 
م��ن ع��ام ٢0١7 عملي��ة الدم��ج ب��ني ف��روع ال���رشكة و���رشكة فالك��ون 
للتاأم��ني لت�سب��ح ���رشكة التام��ني العربي��ة فالك��ون )AFIC( والت��ي تع��د 
الي��وم واح��دة م��ن ال���رشكات الرائ��دة يف قط��اع التاأم��ني يف �س��لطنة 
عم��ان. وق��د بل��غ �س��ايف الرب��ح املجم��ع ل���رشكة التاأم��ني العربي��ة يف 
الع��ام ٢0١7 �س��تة ملي��ارات ل��رية لبناني��ة اأي م��ا يع��ادل 4 ملي��ون دوالر 
اأمريك��ي، وكان��ت ه��ذه النتائ��ج متما�س��ية م��ع املوازن��ة املعتم��دة )مقارن��ة 
باخل�س��ائر ال�سافي��ة الت��ي بلغ��ت ٢ ملي��ار ل��رية لبناني��ة اي م��ا يع��ادل  3.١ 

ملي��ون دوالر اأمريك��ي يف ع��ام ٢0١٦(.

وق��د �س��هدت اإجم��ايل اأق�س��اط التاأم��ني املكتتب��ة يف ع��ام ٢0١7 ارتفاع��اً 
بل��غ ٩،7٪ )اذ ارتفع��ت االق�س��اط م��ن ٢73 ملي��ار ل��رية لبناني��ة اأي م��ا يع��ادل 

١8١ ملي��ون دوالر اأمريك��ي يف ع��ام ٢0١٦ اإل��ى 300 ملي��ار ل��رية لبناني��ة اأي 
م��ا يع��ادل ١٩٩ ملي��ون دوالر امريك��ي يف ع��ام ٢0١7 (، ويع��ود ذل��ك باالإجم��ال 
اإل��ى دم��ج اعم��ال ���رشكة AFIC الت��ي بلغ��ت يف الع��ام ٢0١7 م��ا يع��ادل 
٦٦.7 ملي��ار ل��رية لبناني��ة اأي م��ا يع��ادل 44.3 ملي��ون دوالر، مقارن��ة باإنت��اج 
يع��ادل ٢٢.4 ملي��ون دوالر اي م��ا يع��ادل 33.8 ملي��ار ل��رية لبناني��ة الأعم��ال 
ف��روع ���رشكة التاأم��ني العربي��ة يف �س��لطنة عم��ان يف الع��ام ٢0١٦. وق��د 
ارتفع��ت حق��وق امل�س��اهمني املوح��دة م��ن ١3٦ ملي��ار ل��رية لبناني��ة اي م��ا 
يع��ادل ٩0.١ ملي��ون دوالر يف ع��ام ٢0١٦  اإل��ى ١74 ملي��ار ل��رية لبناني��ة 
مب��ا يع��ادل ١١٥.4 ملي��ون دوالر اأمريك��ي يف ع��ام ٢0١7، وكان ذل��ك ناجت��اً 
ب�س��كل اأ�سا�س��ي م��ن االأرب��اح ودم��ج نتائ��ج ���رشكة AFIC �سم��ن امليزاني��ة 
املوح��دة وزي��ادة قيم��ة اأالأ�س��هم يف ���رشكة التاأم��ني العربي��ة التعاوني��ة 

AICC ال���رشكة التابع��ة يف اململك��ة العربي��ة ال�س��عودية.

بلغ��ت النتائ��ج الفني��ة لل���رشكة يف قط��اع التاأمين��ات العام��ة ١3.٩ ملي��ار 
ل��رية لبناني��ة اأي م��ا يع��ادل 8.7 ملي��ون دوالر باملقارن��ة م��ع ٢،7 ملي��ار ل��رية 
لبناني��ة اأي م��ا يع��ادل ٩.3 ملي��ون دوالر يف ع��ام ٢0١٦. واأظه��ر اإجم��ايل 
اإنت��اج التاأمين��ات العام��ة من��واً �س��نوياً بل��غ ٩.٥٪ يف ع��ام ٢0١7، اأي بقيم��ة 

٢٥٦ ملي��ار ل��رية لبناني��ة م��ا يع��ادل ١70 ملي��ون دوالر اأمريك��ي

ومتك��ن فرع��ا تاأم��ني ال�س��يارات والتاأم��ني ال�سح��ي م��ن قل��ب التوجه��ات 
الت��ي كان��ت تظه��ر خ�س��ائر تقني��ة �سافي��ة يف الع��ام ٢0١٦ ال��ى حتقي��ق 
ارب��اح تقني��ة �سافي��ة يف الع��ام ٢0١7. وق��د حق��ق ف��رع تاأم��ني ال�س��يارات 
يف نهاي��ة الع��ام ارباح��اً تقني��ة �سافي��ة )بع��د تنزي��ل امل�ساري��ف العام��ة 
واالإداري��ة( بلغ��ت 7.٩ ملي��ار ل��رية لبناني��ة اأي م��ا يع��ادل ٥.3 ملي��ون دوالر 
اأمريك��ي بينم��ا �س��جل ف��رع التاأم��ني ال�سح��ي  ربح��اً تقني��اً �سافي��اً )بع��د 
تنزي��ل امل�ساري��ف العام��ة واالإداري��ة( مببل��غ 33٢ ملي��ون ل��رية لبناني��ة م��ا 

يع��ادل 0.٢ ملي��ون دوالر اأمريك��ي.

فق��د  واحل��وادث  املمتل��كات  تاأمين��ات  اي  االأخ��رى،  التاأم��ني  ف��روع  اأم��ا 
حّقق��ت اأرباح��اً تقني��ة �سافي��ة )بع��د تنزي��ل امل�ساري��ف العام��ة واالإداري��ة(  
بقيم��ة ٥.٦ ملي��ار ل��رية لبناني��ة اأي م��ا يع��ادل 3.7 ملي��ون دوالر اأمريك��ي. 
وق��د متكن��ت ال���رشكة م��ن معاجل��ة نتائ��ج االكتت��اب ال�س��لبية امل�س��تمرة 
يف ف��رع تاأم��ني ال�س��يارات لتحويله��ا ال��ى نتائ��ج ايجابي��ة م��ن خ��الل 
مراجع��ة اإ�س��رتاتيجيتها وتطوي��ر اإر�س��ادات جدي��دة لالكتت��اب والت�س��عري، 
وفر���س املزي��د م��ن الرقاب��ة يف اإدارة املطالب��ات. وكان تاأث��ري ه��ذه االإج��راءات 
ملحوظ��اً يف الع��ام ٢0١7 يف كّل م��ن دول��ة االإم��ارات ومملك��ة البحري��ن، 
علم��اً اأن تطبي��ق ه��ذه االج��راءات عل��ى كاف��ة ف��روع ال���رشكة م��ن املق��رر 
اجن��ازه يف الع��ام ٢0١8. اأم��ا فيم��ا يتعل��ق بف��رع التاأم��ني ال�سح��ي، ف��اإن 
ق��رار تغي��ري ا�س��رتاتيجية وهيكل��ة معاه��دات اإع��ادة التاأم��ني م��ن خط��ة 
فائ���س اخل�س��ارة اإل��ى اخلط��ة الن�س��بية �س��اهم اإل��ى ح��د كب��ري يف حت�س��ني 
الربحي��ة يف ه��ذا الن��وع م��ن التاأم��ني وذل��ك ب��دءاً م��ن الع��ام املا�س��ي.

اأم��ا م��ن ناحي��ة التاأم��ني عل��ى احلي��اة، فق��د حق��ق ه��ذا الن��وع م��ن 
التاأم��ني اأرباًح��ا اأك��رب مم��ا كان��ت علي��ه يف الع��ام ٢0١٦ والت��ي كان��ت تبل��غ 
٢ ملي��ار ل��رية لبناني��ة  اأي م��ا يع��ادل ١.4 ملي��ون دوالر اأمريك��ي، وو�سل��ت 
اإل��ى 3 ملي��ار ل��رية لبناني��ة م��ا يع��ادل ٢ ملي��ون دوالر اأمريك��ي يف ع��ام 
٢0١7. وارتفع��ت قيم��ة االأق�س��اط املكتتب��ة بن�س��بة ١١.04٪ م��ن 3٩ ملي��ار 
ل��رية لبناني��ة م��ا يع��ادل ٢٦ ملي��ون دوالر اأمريك��ي اإل��ى 43.4 ملي��ار ل��رية 
لبناني��ة م��ا يع��ادل  ٢8.٩ ملي��ون دوالر اأمريك��ي، وذل��ك ادى ال��ى زي��ادة االرب��اح 
بالتزام��ن م��ع زي��ادة عم��والت اإع��ادة التاأم��ني نتيج��ة انخفا���س املطالب��ات.
وعل��ى �سعي��د اال�س��تثمارات، حقق��ت ال���رشكة يف الع��ام ٢0١7 ارباح��اً م��ن 
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اال�س��تثمارات يف ف��روع التاأمين��ات العام��ة بلغ��ت 8.٩ ملي��ار ل��رية لبناني��ة 
اأي م��ا يع��ادل ٥.٩ ملي��ون دوالر اأمريك��ي )ع��ام ٢0١٦ كان��ت االأرب��اح 7.٦ 
ملي��ار ل��رية لبناني��ة اي م��ا يع��ادل 4.4 ملي��ون دوالر امريك��ي(، يف ح��ني 
بلغ��ت االأ�س��ول امل�س��تثمرة يف ف��روع التاأمين��ات العام��ة ٢73 ملي��ار ل��رية 
لبناني��ة اأي م��ا يع��ادل ١8١ ملي��ون دوالر اأمريك��ي ) يف الع��ام ٢0١٦ كان��ت 

٢43 ملي��ار ل��رية لبناني��ة تع��ادل ١٦١ ملي��ون دوالر امريك��ي(. 

وق��د ارتفع��ت ارب��اح ا�س��تثمارات ف��رع التاأم��ني عل��ى احلي��اة يف الع��ام 
٢0١7 لت�س��ل اإل��ى ٢.٦ ملي��ار ل��رية لبناني��ة اأي م��ا يع��ادل ١.7٢ ملي��ون دوالر 
اأمريك��ي )مقارن��ة م��ع ارب��اح الع��ام ٢0١٦ الت��ي كان��ت ٢.٢7 ملي��ار ل��رية 
لبناني��ة اأو ١.٥ ملي��ون دوالر اأمريك��ي(، يف ح��ني بلغ��ت االأ�س��ول امل�س��تثمرة 
يف ف��رع تاأمين��ات احلي��اة )با�س��تثناء �سنادي��ق اال�س��تثمار( 7١.4 ملي��ار ل��رية 
لبناني��ة اأي م��ا يع��ادل 47.4 ملي��ون دوالر اأمريك��ي )يف الع��ام ٢0١٦ كان��ت 

43.7 ملي��ار ل��رية لبناني��ة اي ٢٩.١٥ ملي��ون دوالر امريك��ي(.

اأم��ا نتائ��ج ���رشكاتنا التابع��ة واأو�س��اع اأ�س��واق التاأم��ني اخلا�س��ة ب��كل 
منه��ا فتتلخ���س عل��ى الوج��ه االآت��ي:

- ���رشكة التاأم��ني العربي��ة – االأردن )AICJ(: بالرغ��م م��ن �سع��ف البيئ��ة 
االقت�سادي��ة املحيط��ة الت��ي توؤث��ر عل��ى قط��اع التاأم��ني االأردين، فق��د بل��غ 
مع��دل النم��و لل���رشكة ٩.4٪ مقاب��ل من��و ال�س��وق ال��ذي بل��غ ن�س��بة ٪ 
١.٩، وكان ه��ذا النم��و نتيج��ة تط��ور اعم��ال تاأم��ني ال�س��يارات ال�س��امل 
والتاأم��ني ال�سح��ي. وحقق��ت ال���رشكة اأرباح��ا �سافي��ة بلغ��ت 4٥١ األ��ف 
دين��ار اأردين، اأي م��ا يع��ادل ٦3٥ األ��ف دوالر امريك��ي،  بحي��ث �س��جلت االرب��اح 
انخفا�س��اً بقيم��ة ١70 األ��ف دين��ار اأردين، اأي م��ا يع��ادل ٢3٩ األ��ف دوالر 
اأمريك��ي ع��ن ع��ام ٢0١٦، ويرج��ع ذل��ك باالإجم��ال اإل��ى خ�س��ارة يف اأح��د 
القيم��ة يف ف��رع  ملطالب��ة مرتفع��ة  وتبع��اً  احلي��اة،  تامين��ات  ح�س��ابات 

تاأم��ني املمتل��كات، وتراج��ع الربحي��ة يف ف��رع تاأم��ني ال�س��يارات.

- ���رشكة التاأم��ني العربي��ة – �س��وريا )AICS(: تابع��ت ال���رشكة اعماله��ا 
اأق�س��اط  ارتفع��ت  بالرغ��م م��ن ال�رشاع��ات امل�س��تمرة يف �س��وريا. وق��د 
التاأم��ني بن�س��بة ١٦٪ م��ن 88٢ ملي��ون ل��رية �س��ورية اإل��ى ١0٢3 ملي��ون 
ل��رية �س��ورية، ولك��ن ب�س��بب تده��ور �س��عر ���رشف الل��رية ال�س��ورية ارتفع��ت 
قيم��ة االأق�س��اط بال��دوالر االأمريك��ي فق��ط م��ن ١.٩ ملي��ون دوالر اأمريك��ي 
يف الع��ام ٢0١٦ اإل��ى ٢ ملي��ون دوالر اأمريك��ي يف الع��ام ٢0١7. وق��د ارتفع��ت 
االأرب��اح م��ن ١٥١ ملي��ون ل��رية �س��ورية تع��ادل 3٢٦ ال��ف دوالر امريك��ي يف 
الع��ام ٢0١٦ اإل��ى ٢٦٢.8 ملي��ون ل��رية �س��ورية اأي م��ا يع��ادل ٥١٦ األ��ف دوالر 

اأمريك��ي يف ع��ام ٢0١7.
   

- ���رشكة التاأم��ني العربي��ة فالك��ون )AFIC( �س��لطنة عم��ان: ج��رى مبا���رشة 
جتمي��ع اعم��ال ه��ذه ال���رشكة م��ع اعم��ال ���رشكة التام��ني العربي��ة ب��دًءا 
م��ن الف�س��ل الث��اين م��ن ع��ام ٢0١7 ، اإذ ان��ه خ��الل الف�س��ل االأول م��ن 
الع��ام ٢0١7 كان��ت ���رشكة التاأم��ني العربي��ة ال ت��زال تعم��ل م��ن خ��الل 
فروعه��ا يف �س��لطنة ُعم��ان وول��دت اإجم��ايل اق�س��اط بقيم��ة ٢.١ ملي��ون 
ري��ال عم��اين اأي م��ا يع��ادل ٥.٦ ملي��ون دوالر واأرباح��اً �سافي��ة بقيم��ة ١٥٥ 
األ��ف ري��ال عم��اين تع��ادل 403 اآالف دوالر امريك��ي. ام��ا فيم��ا خ���سّ الف��رتة 
املتبقي��ة م��ن ال�س��نة ف��اإن الكيان��ات املندجم��ة )���رشكة التاأم��ني العربي��ة 
و���رشكة فالك��ون( حقق��ت ١4.٩ ملي��ون ري��ال عم��اين اأي م��ا يع��ادل 38.7 
ملي��ون دوالر اأمريك��ي يف اإجم��ايل االأق�س��اط، منه��ا 84٪ ن��اجت ع��ن ان��واع 
التاأمين��ات العام��ة. ام��ا �س��ايف االأرب��اح فق��د بلغ��ت خ��الل نف���س الف��رتة 
84٦ ال��ف ري��ال عم��اين اأي م��ا يع��ادل ٢.٢ ملي��ون دوالر اأمريك��ي لي�س��ل 
اإجم��ايل اأرب��اح ال���رشكة يف عم��ان يف ع��ام ٢0١7 م��ا يع��ادل ٢.٦ ملي��ون 

دوالر اأمريك��ي.

نظرة )توقعات( م�ستقبلية
تبن��ت ���رشكة التاأم��ني العربي��ة ب�س��كل كام��ل مب��ادئ وروح خط��ة التح��ول 
نح��و التمي��ز لع��ام ٢0٢0 )GTE2020( الت��ي اأطلقته��ا يف منت�س��ف ع��ام 
، ال  ال���رشكة مع��امل ا�سا�س��ية ومهم��ة يف ع��ام ٢0١7  اإذ ع��ربت   .٢0١٦
�س��يما م��ن حي��ث اإع��ادة التنظي��م الداخل��ي ، وق��د انعك���س ذل��ك ب�س��كل 

اإيجاب��ي عل��ى نتائ��ج ال���رشكة.

يف ع��ام ٢0١8 ، �س��وف تتاب��ع ال���رشكة تنفي��ذ من��وذج العم��ل الت�س��غيلي 
اجلدي��د للمجموع��ة. و�س��تكون االأولوي��ة حتقي��ق ا�س��تقرار يف نتائ��ج تاأم��ني 
ال�س��يارات م��ع الرتكي��ز عل��ى النم��و املرب��ح. كذل��ك �س��تقوم ال���رشكة 
باإط��الق منتج��ات جدي��دة يف جم��ال التاأم��ني ال�سح��ي الخ��رتاق جمي��ع 
اأال�س��واق املتواج��دة فيه��ا م��ن خ��الل تق��دمي مقرتح��ات جدي��دة. كم��ا 
�س��تعمل ���رشكة التاأم��ني العربي��ة عل��ى تطوي��ر اأعم��ال تاأمين��ات املمتل��كات 
واملتو�س��طة  ال�سغ��رية  املوؤ�س�س��ات  ا�س��تهداف  خ��الل  م��ن  احل��وادث  و 
احلج��م و�س��وف ت�س��تفيد ال���رشكة م��ن انت�س��ارها اجلغ��رايف يف املنطق��ة 
للح�س��ول عل��ى االأعم��ال م��ن املجموع��ات االإقليمي��ة. كم��ا �س��وف يت��م 
جتدي��د قن��وات التوزي��ع ومن��وذج املبيع��ات م��ن خ��الل زي��ادة �س��بكة ال��وكالء 
واملندوب��ني يف كاف��ة اماك��ن تواج��د ال���رشكة، وم��ن خ��الل تعزي��ز وتو�س��يع 
العالق��ات م��ع الو�س��طاء الذي��ن ميتلك��ون حمافًظ��ا تتنا�س��ب م��ع توجه��ات 

ال���رشكة االكتتابي��ة واالأ�س��واق امل�س��تهدفة.

كذل��ك خ��الل ه��ذا الع��ام، �س��نتابع اإع��ادة الهيكل��ة الرئي�س��ية لق�س��م 
تاأم��ني احلي��اة الت��ي بداأناه��ا يف اأواخ��ر ع��ام ٢0١7 م��ن اأج��ل اإن�س��اء وظائ��ف 
اأ�سا�س��ية يف اأق�س��ام االكتت��اب والعملي��ات يف االإم��ارات العربي��ة املتح��دة 
لنك��ون اأق��رب اإل��ى قن��وات التوزي��ع م��ن اج��ل خدم��ة عمالئن��ا ب�س��كل 

اأف�س��ل.

ام��ا عل��ى ال�سعي��د تقني��ة املعلوم��ات، تق��وم ال���رشكة باإع��ادة تقيي��م 
احتياجاته��ا واملن�س��ة التكنولوجي��ة املطلوب��ة لدع��م ا�س��رتاتيجيتها ومتكنه��ا 
م��ن تق��دمي مي��زة تناف�س��ية يف ه��ذه البيئ��ة االقت�سادي��ة والتنظيمي��ة 
نظ��ام  وتطبي��ق  ���رشاء  العملي��ة  ه��ذه  ع��ن  ينت��ج  �س��وف  ال�سعب��ة. 

اأ�سا�س��ي جدي��د لتكنولوجي��ا املعلوم��ات.

كم��ا �س��نوا�سل تطوي��ر مواردن��ا الب���رشية عل��ى كاف��ة امل�س��تويات، مم��ا 
و���رشكاتها  االم  ال���رشكة  يف  العم��الء«  »مركزي��ة  ثقاف��ة  دائم��ا  يحف��ز 

والتابع��ة. ال�س��قيقة 

و�س��كرنا لعمالئن��ا عل��ى والئه��م  امتنانن��ا  نب��دي  اآخ��راً،  ولي���س  اأخ��رياً 
ودعمه��م املتوا�س��ل، كم��ا ن�س��كر م�س��اهمي ال���رشكة لثقته��م الالحم��دودة 
بال���رشكة، ون�س��كر اي�س��اً اع�س��اء جمل���س االإدارة واالإدارة واملوظف��ني عل��ى 
تفانيه��م وعمله��م اجل��اد وال��دوؤوب. مع��اً �سنوؤ�س���س مل�س��تقبل اأف�س��ل 

لل���رشكة.

ودمتم حمرتمني،

وهبه عبدالله متاري 
رئي�س جمل�س االإدارة
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تقرير مجلس 
االدارة عن السنة 

المالية الثانية 
والسبعون 

ألعمال الشركة
٢ - نظرة عامة على 

عمليات الشركة 
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١ . عمليات التأمين
١.١ نظرة عامة حول التاأمني على غري احلياة  

املقّدمة
كانت ا�سرتاتيجية ال�رشكة يف العام ٢0١7 تتمّثل يف العمل على اإعادة الربحية اإلى االأن�سطة التجارية جميعها.

واله��دف وا�س��ٌح اأال وه��و حماي��ة نتائ��ج االكتت��اب، وق��د متّ تنفي��ذ اال�س��رتاتيجية املن�س��ودة ع��رب تطوي��ر »معي��ار االإدارة الفني��ة يف االأعم��ال التجاري��ة 
اخلا�ّس��ة بالتاأم��ني عل��ى غ��ري احلي��اة« ا�س��تنادًا اإل��ى الركائ��ز التالي��ة:

ح��ّددت ال���رشكة اأي�ًس��ا رغبته��ا يف املخاط��رة بح�س��ب االأن�س��طة التجاري��ة وا�س��تمّدت عر���س القيم��ة م��ن التوجيه��ات واملب��ادئ احل��ذرة الت��ي يخ�س��ع 
له��ا والت��ي تتواف��ق م��ع اأف�س��ل املمار�س��ات.

نتائج االكتتاب يف العام ٢0١7 باملقارنة مع العام ٢0١٦
يف الواق��ع، اأ�س��فرت اال�س��رتاتيجية الفنّي��ة املعتم��دة يف التاأم��ني عل��ى غ��ري احلي��اة ع��ن حت��ّول وا�س��ح يف نتائ��ج االكتت��اب عل��ى م�س��توى جمي��ع الف��روع 

عل��ى النح��و الت��ايل:

االكتتاب

- التوجيهات املتعّلقة 
   باالإكتتاب

- اإ�سرتاتيجية الت�سعري
- اإدارة املحافظ

- االإيداع االختياري
- اإدارة املخاطر والوقاية   

   من اخل�سارة

اإعادة التاأمني

- اال�سرتاتيجيات 
  والتوجيهات املتعّلقة 

  باإعادة التاأمني
- تعزيز فعالّية اتفاقية 

  اإعادة التاأمني
- اأعمال املحا�سبة 

  املتعّلقة باإعادة التاأمني
- الكوارث التي يت�سّبب 

  بها االإن�سان
- مراقبة درجة التعّر�س

اإدارة املطالبات

- اال�سرتاتيجّية املتعّلقة 
  باملطالبات

- حت�سني التكاليف 
  املتعّلقة باملطالبات
- اال�ستعادة واالإنقاذ

- اإدارة �سوؤون البائعني

تطوير املنتج

- حلول جديدة
- جتديد اخلدمات واملنتجات 

  القائمة
- املعلومات املتعّلقة 

  بال�سوق 
- التخطيط

االكتوارية

- الت�سعري 
- احتياطات التاأمني 

- التحليل املايل واإعداد 
  التقارير

- التحليل التقني

الن�شاط التجاري

التاأمني على املركبات
التاأمني الطبي 

التاأمني على االأمالك و�سّد االإ�سابات
املجموع

نتائج االكتتاب للعام 2016 )بالدوالر االأمريكي(

)263 ,2,329(

)1,901,254(

946,937 ,4

716,421

نتائج االكتتاب للعام 201٧ )بالدوالر االأمريكي( 

2,144,209

)180,295(

3,917,503

5,881,417
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العنا�رص 

االإعداد

االأدوار وامل�سوؤوليات 

االكتتاب

حدود ال�سالحية

الت�سعري

املطالبات 

مالحظات خا�سة يف ما يتعّلق 
بالتاأمني الطبي 

اإعادة التاأمني

العمليات 

منوذج العمل

• فريق الفرع املحلي:
الفريق التقني: �سامنو االكتتاب ومهند�سو املخاطر

فريق العمليات: الفريق الذي يتولّى معاجلة املطالبات واإدارتها
• فريق الفرع الرئي�سي:

امل�سوؤول عن اأن�سطة التاأمني: و�سع ا�سرتاتيجية االكتتاب.
امل�سوؤول عن املطالبات: و�سع اال�سرتاتيجية اخلا�سة باملطالبات

�سامنو االكتتاب االإقليميون: �سلطة االكتتاب العليا
املطالبات االإقليمية: ال�سلطة العليا التي تُعنى باملطالبات

ن من قادة فرق ماهرين، والتمّيز يف �سمان االكتتاب ومعرفة ال�سوق، ويتولّى  فريق الفرع املحلي: مُمََكّ
م�سوؤولية رئي�سية تتمّثل باقرتاح حلول تاأمينّية جديدة ودعم تطوير االأعمال �سمن حدودٍ معّينة 

لل�سالحيات ووفًقا للتوجيهات املتعّلقة باالكتتاب.
فريق املكتب الرئي�سي: يُعنى بالدعم الفني واإدارة املحافظ، ويتولّى م�سوؤولية رئي�سّية تتمّثل بعمليات 

االكتتاب واملطالبات باحلد االأعلى، واالإيداع االختياري، وو�سع اال�سرتاتيجيات، والتوجيهات، واإجراء 
مراجعة �سمان اجلودة واالمتثال

التوجيهات املتعّلقة باالكتتاب مع القواعد واملبادئ ذات ال�سلة، ونطاق التغطية، واالأقاليم، وفئات 
املخاطر.

قائمة اال�ستبعاد
يتم حتديد احلد االأق�سى ل�سالحية االكتتاب لكل فئة من فئات املخاطر بناًء على اإجمايل التغطية 

ال�سمانّية )GUE( واأي اعتبار يتعّلق باأي اكتتاب خا�س لتغطية خطر حمّدد واملتطلبات املتعّلقة 
بان�سغاالت خا�سة واأدوات الت�سعري وجتديد املنتجات

منوذج �سالحية االكتتاب بح�سب الن�ساط التاأميني التجاري، وم�ستوى فئة االإكتتاب
بيان �سالحية االكتتاب من قبل الفرد املعني، اإ�سافًة اإلى خطابات ال�سهادة.

احلّد االأدنى للت�سنيف لكّل ن�ساط تاأميني جتاري بح�سب الفئة. ومكّونات التكلفة االأخرى مبا يف ذلك امل�ساريف 
االإدارية وتكلفة راأ�س املال وتكاليف اإعادة التاأمني واال�ستحواذ وجميع الر�سوم واخلدمات املحلية االأخرى
و�سع اإر�سادات واإجراءات الإدارة املطالبات مبا يف ذلك اإدارة �سوؤون البائعني )حت�سني التكلفة مع مقّدمي 

اخلدمات، واإعادة حتديد �سبكة مقدمي اخلدمات، والتوجيه واال�سرتداد(
حتديد بيان وا�سح ب�ساأن ال�سالحيات املتعّلقة باملطالبات واإجراءات املوافقة اإعادة هند�سة عملية 

املطالبات وو�سع �سوابط للّتحّقق من �سحة االإطار املُعتمد، و�سمان اجلودة ملراقبة جودة العمل الذي 
يقّدمه مزود اخلدمة وكذلك امتثال فريق املطالبات للتوجيهات الداخلية

وتنفيذ عملية الت�سوية الأول مّرة واأكملت عملية التحّقق االكتواري وذلك  لتاأكيد االأحكام التقنّية 
وكفاية ممار�سة الت�سعري. وو�سع توجيهات تتعّلق باالكتتاب واالأطر املنا�سبة للم�ساعدة يف توفري مناخ 
�سّحي لالأعمال التجارية باال�ستناد اإلى منهجيات تقنية حذرة واإعادة النظر يف برنامج اإعادة التاأمني 

بعد جتديد منتجاتنا الطبية يف جميع االأ�سواق واإعادة هيكلة العالقة مع الطرف االإداري الثالث يف ما 
يتعّلق باملطالبات والتفاو�س على اتفاقية اإقليمية واحدة لدعم منوذج اأرابيا التجاري

متّ حت�سني اإعادة التاأمني واإعادة الهيكلة للتجديد يف العام ٢0١8، وذلك بغية اتخاذ الرتتيبات الالزمة  
للو�سول اإلى اأف�سل برنامج الإعادة التاأمني من اأجل دعم خطة اأعمال ال�رشكة ملدة الثالث  �سنوات 

القادمة.
اأقيمت �رشاكة طويلة االأجل مع R + V Versicherung AG، وهي �رشكة رائدة قوية، باعتماد الربامج 

ASL وال�رشوط املرجّوة. يتّم االإيداع اخلا�س باالأعمال االختياريّة مع �سمانات اإعادة تاأمني مقبولة مدرجة يف
االإجراءات املنّقحة واتّفاق م�ستوى اخلدمات والوقت املحّدد للت�سليم ل�سيانة البوابة االإلكرتونية وذلك 

الأمتتة ودفق عملية االإ�سدار واملبادئ التوجيهية ملهند�س املخاطر واآلية املتابعة

عنا�رش اإعادة الهيكلة الرئي�سية املحّققة يف خالل العام ٢0١7 
يتّم تف�سيل عنا�رش اإعادة الهيكلة الرئي�سية املحّققة يف خالل العام ٢0١7 على النحو التايل:

يف الواقع، اأ�سفرت اال�سرتاتيجية الفنّية املعتمدة يف التاأمني على غري احلياة عن حتّول وا�سح يف نتائج االكتتاب على م�ستوى جميع الفروع على النحو التايل:
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١.٢ عمليات التاأمني على احلياة 
االأردن )�رشكة التاأمني العربية - االأردن(

بل��غ اإجم��ايل اأق�س��اط التاأم��ني عل��ى احلي��اة يف ���رشكة التاأم��ني العربي��ة 
- االأردن ٢،٢8٥،4٢٦ دين��ارًا اأردنيً��ا يف الع��ام ٢0١7 مقاب��ل ٢،0٩٩،434 دين��ارًا 

اأردنيً��ا يف الع��ام ٢0١٦، م�س��ّجاًل زي��ادة بن�س��بة 8،8٦ ٪. 
وبلغ��ت اخل�س��ائر التقنّي��ة ١08،٥٦0 دين��ارًا اأردنيً��ا يف الع��ام ٢0١7، مقاب��ل 
رب��ح بقيم��ة 7،038 دين��ارًا اأردنيً��ا يف الع��ام ٢0١٦، م��ع انخفا���س بن�س��بة 

١٦7٢٪ ب�س��بب االإحتياط��ي التقن��ي االإ�س��ايف.
و�س��تقوم عملي��ات التاأم��ني عل��ى احلي��اة يف ���رشكة التاأم��ني العربي��ة - االأردن 
بتعزي��ز قن��وات التوزي��ع اخلا�س��ة به��ا، م��ا �س��يوؤثّر اإيجابً��ا عل��ى االإنتاجّي��ة 

والربحّي��ة.

لبنان واخلليج )�رشكة التاأمني العربية(
حاف��ظ اإجم��ايل االأق�س��اط املكتتب��ة يف التاأم��ني عل��ى احلي��اة يف ���رشكة 
التاأم��ني العربي��ة )لبن��ان واخللي��ج( عل��ى من��ّوه ليبل��غ 33.٢٢ ملي��ار ل��رية 
لبنانّي��ة )٢٢.04 ملي��ون دوالر اأمريك��ي(، م��ع رب��ٍح بل��غ جمموع��ه ٢.4١ ملي��ون 

دوالر اأمريك��ي يف الع��ام ٢0١7.  
بل��غ اإجم��ايل االأق�س��اط املكتتب��ة للتاأم��ني اجلماع��ي عل��ى احلي��اة ٢،١٩ 

ملي��ار ل��رية لبناني��ة )١،4٥ ملي��ون دوالر اأمريك��ي( يف الع��ام ٢0١7. 
وق��د حّقق��ت منتجاتن��ا املرتبط��ة بالوح��دات اال�س��تثمارية - جمموع��ة 
»اأرابي��ا اليف�س��تايل« - الت��ي جتم��ع ب�س��كل فع��ال ب��ني احلماي��ة واال�س��تثمار 
احل�س��ة االأك��رب م��ن االإنت��اج وبلغ��ت 4.١٥ ملي��ون دوالر اأمريك��ي )االأق�س��اط 

املكتتب��ة لل�س��نة االأول��ى(. 

18.00 $

18.00 $

18.00 $

18.00 $

18.00 $

18.00 $

18.00 $

18.00 $

18.00 $

18.00 $

2011

4.44$
3.77$

4.38$

6.10$

7.79$

5.27$
4.15$

10.23$

12.52$

15.15$
15.60$

8.66$
9.33$

8.84$

2012 2013 2014 2015 2016 2017

First Year unit-linked Renewal Unit-Linked

% % % %

 لبنان ١0٪

االإمارات العربّية املتحدة 78 ٪  

كويت ٢٪
البحرين ٢٪

بلدان اأخرى ٪8 

45

40

35

30

25

20

15

10

5

0
3.86 4.19 5.09 6.16 7.92

9.59 12.06
17.39

18.06
23.68

26.07
26.74 27.94

33.59
39.32

34.54
33.22

توزيع اأق�ساط ال�سنة االأولى 
املكتتبة يف العام ٢0١7

التوزيع اجلغرايف ملجموع االأق�ساط 
املكتتبة يف العام ٢0١7

االأق�ساط املرتبطة بالوحدات اال�ستثمارية - )مليون دوالر اأمريكي(

التوزيع اجلغرايف الأق�ساط التاأمني على احلياة املكتتبة يف العام ٢0١7

ر�سم بياين تاريخي الإنتاج التاأمني على احلياة 

اإجمايل االإنتاج )مليار لرية لبنانية( 

اأق�ساط ال�سنة االأولى املرتبطة بالوحدات اال�ستثمارية
اأق�ساط التجديد املرتبطة بالوحدات اال�ستثمارية

لبنان
االإمارات العربّية املتحدة

البحرين
الكويت

بلدان اأخرى

املجموع

األف لرية لبنانّية  األف لرية لبنانّية  األف لرية لبنانّية  األف لرية لبنانّية 

٢0١٦
جمموع االأق�ساط

٢0١7
جمموع االأق�ساط

٢0١7
اأق�ساط التجديد

٢0١7
اأق�ساط ال�سنة االأولى

624,820
6,907,095

209,678
221,177

908,605

2,631,640
18,930,238

402,634
380,724

2,004,435

3,256,459
25,837,333

612,312
601,901

2,913,040

3,086,501 
26,166,641        

1,103,746 
567,461 

3,617,602

7%
78%
2%
2%
10%

11%
78%
2%
2%
8%

10%
78%
2%
2%
9%

9%
76%
3%
2%
10%

 8,871,375100%100%100%100% 24,349,67133,221,04634,541,952

االأق�ساط العاديّة ٪7١

تاأمني جماعي 
ومفتوح ٢٥٪ 

اأق�ساط اإ�سافية ٪4
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٢.١  عملّيات اإال�ستثمار - دوائر التاأمني العامة
دون  )م��ن  امل�س��تثمرة  العربّي��ة  ���رشكة  موج��ودات  قيم��ة  ارتفع��ت 
احت�س��اب املمتل��كات والتجهي��زات( بن�س��بة 40٪ م��ن الع��ام ٢0١٦ اإل��ى 
الع��ام ٢0١7. ويع��ود ذل��ك ب�س��ورة رئي�س��ّية اإل��ى متوي��ل حي��ازة ���رشكة 
التاأم��ني العربي��ة فالك��ون )AFIC( يف عم��ان، فيم��ا جن��د اأّن االإي��رادات 
املتزاي��دة م��ن املوج��ودات امل�ساف��ة تتاأت��ى م��ن الرب��ح غ��ري املحّق��ق 
عل��ى اأ�س��هم ���رشكة التاأم��ني العربي��ة التعاوني��ة  )AFIC( يف اململك��ة 

العربي��ة ال�س��عوديّة.

نقد يف ال�سندوق ولدى امل�سارف
امل�ستحّق للم�سارف

ا�ستثمارات يف اأوراق مالية بالقيمة العادلة من خالل االأرباح اأو اخل�سائر 
ا�ستثمارات يف اأوراق مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال�سامل 

ا�ستثمارات يف اأوراق مالية بالكلفة املطفاأة
جمموع املوجودات امل�ستثمرة 

فوائد على الودائع لدى امل�سارف
نفقات الفوائد على االقرتا�س امل�رشيف وال�سحب على املك�سوف

�سايف اأرباح اال�ستثمارات يف االأوراق املالية
انخفا�س قيمة اال�ستثمارات يف االأوراق املالية بالكلفة املطفاأة

�سايف خ�سائر فروقات ال�رشف االأجنبية
جمموع االإيرادات من اال�ستثمارات 

نقد يف ال�سندوق ولدى امل�سارف
امل�ستحّق للم�سارف

ا�ستثمارات يف اأوراق مالية بالقيمة العادلة من خالل االأرباح اأو اخل�سائر 
ا�ستثمارات يف اأوراق مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال�سامل 

ا�ستثمارات يف اأوراق مالية بالكلفة املطفاأة
جمموع املوجودات امل�ستثمرة 

فوائد على الودائع لدى امل�سارف
الفوائد واإيرادات اأن�سبة االأرباح 

�سايف اأرباح اال�ستثمارات يف االأوراق املالية
انخفا�س قيمة اال�ستثمارات يف االأوراق املالية بالكلفة املطفاأة

�سايف خ�سائر فروقات ال�رشف االأجنبية
جمموع االإيرادات من اال�ستثمارات 

٢.٢  عملّيات اإال�ستثمار - دوائر التاأمني على احلياة
ارتفع��ت قيم��ة موج��ودات ���رشكة العربّي��ة امل�س��تثمرة يف ف��رع التاأم��ني 
بالوح��دات  املرتبط��ة  عل��ى احلي��اة )م��ن دون احت�س��اب اال�س��تثمارات 
اال�س��تثمارية، واملمتل��كات والتجهي��زات( بن�س��بة ٥0٪ اأي�ًس��ا ب�س��بب 
دم��ج ���رشكة التاأم��ني العربي��ة فالك��ون )AFIC( يف عم��ان بع��د اإب��رام 
 ٪١3 بن�س��بة  امل�س��تثمر  االإي��راد  زاد جمم��وع  فيم��ا  احلي��ازة،  �سفق��ة 

ب�س��بب الزي��ادة الكب��رية يف االأوراق املالي��ة الت��ي تنت��ج االإي��رادات.

٢ . عملّيات إالستثمار

2017 2018

 208,219,949 
 (28,910,248)
 10,424,132 
 72,388,213 
 11,297,323 
 273,421,386 
 6,408,258 
 (970,596)
 2,898,376 
 (62,205)
 (880,453)
 7,393,380 

 183,515,478 
 (13,192,306)
 9,159,615 
 51,607,729 
 11,507,057 
 242,599,589 
 3,869,486 
 (229,061)
 2,703,480 
 (143,374)
 (1,085,054)
 6,760,096 

2017 2018

 46,856,269 
 (1,532,342)
 3,623,144 
 9,487,416 
 13,378,456 
 71,812,943 
 1,115,124 
 1,482,360 
 5,553 
 (37,688)
 5,201 
 2,570,550 

 33,195,774 
 (1,825,870)
 3,206,759 
 1,308,587 
 11,041,185 
 46,926,435 
 670,689 
 1,769,769 
 (6,374)
 (143,374)
 (25,479)
 2,265,231 

 بالرية البنانّية  بالرية البنانّية 
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2017
2016

USD Thousand 
511,558 

 386,527 

Total Assets

Percentage 32 % increase

2017
2016

USD Thousand 
 115,366 
 90,122 

Total Equity

Percentage 28 % increase

2017
2016

USD Thousand 
  123,656 
 128,281 

Net Written Premium

Percentage -4 % decrease

2017
2016

USD Thousand 
  4,024 

 (1,302)

Net Profit

Percentage 409 % increase
2017
2016

ROE
3.9%

-1.4%

EPS 
0.20

-0.07

Profitability Metrics

2017
2016

USD Thousand 
 198,945 
 181,244 

Gross Written Premium

Percentage  % increase

3 . مجموع 
الموجودات

ارتفع��ت ال�س��يولة النقديّ��ة واال�س��تثمارات بقيم��ة ٥٦.٦ ملي��ون دوالر 
اأمريك��ي ويع��ود ذل��ك ب�س��ورة رئي�س��ّية اإل��ى حي��ازة ���رشكة التاأم��ني 
العربي��ة فالك��ون )AFIC( يف عم��ان )يف الرب��ع الث��اين م��ن الع��ام ٢0١7( 
م��ع تاأث��ريٍ بل��غ حوال��ى 47،8 ملي��ون دوالر اأمريك��ي، واإل��ى زي��ادة يف قيم��ة 
حمفظ��ة التاأم��ني عل��ى احلي��اة املرتبط��ة بالوح��دات اال�س��تثمارية بحوال��ى 
٩،4 ملي��ون دوالر اأمريك��ي )تطوي��ر اأعم��ال التاأم��ني عل��ى احلي��اة خا�س��ة يف 
جمل���س التع��اون اخلليج��ي(، وزي��ادة يف قيم��ة ا�س��تثماراتنا اال�س��رتاتيجية 
وب�س��كل خا���س يف ���رشكة التاأم��ني العربي��ة التعاوني��ة )AFIC( يف اململك��ة 

العربي��ة ال�س��عوديّة بحوال��ى ٥،4 ملي��ون دوالر اأمريك��ي.

اإجمايل االأق�ساط املكتتبة   
ارتف��ع اإنت��اج ف��رع التاأم��ني الع��ام بقيم��ة ١4،7٥ ملي��ون دوالر اأمريك��ي 
م��ن الع��ام ٢0١٦ اإل��ى الع��ام ٢0١7، ويع��ود ذل��ك ب�س��ورة رئي�س��ّية اإل��ى 
حي��ازة ���رشكة التاأم��ني العربي��ة فالك��ون )AFIC(، وزي��ادة يف االأعم��ال 
املتعلق��ة ب�س��كل مبا���رش بالتاأم��ني البح��ري يف لبن��ان، باالإ�ساف��ة اإل��ى 
تراج��ع اأعم��ال التاأم��ني عل��ى املركب��ات يف قط��ر والكوي��ت والبحري��ن 
بع��د اأعم��ال تنظي��ف املحفظ��ة وتطبي��ق ا�س��رتاتيجية جدي��دة. وم��ن 
جه��ة اأخ��رى، ارتفع��ت اأق�س��اط التاأم��ني عل��ى احلي��اة ب���قيمة ٢،٩٥ 
ملي��ون دوالر اأمريك��ي، ويع��ود ذل��ك ب�س��ورة رئي�س��ّية اإل��ى حي��ازة ���رشكة 

 .)AFIC( التاأم��ني العربي��ة فالك��ون

�سايف االأق�ساط املكتتبة
انخف���س �س��ايف االأق�س��اط املكتتب��ة ب���قيمة 4،٦ ملي��ون دوالر اأمريك��ي 
اإدخ��ال  اإل��ى  رئي�س��ية  ب�س��ورة  ذل��ك  ويع��ود   ،٢0١٦ بالع��ام  مقارن��ة 

اتّفاقي��ة اإع��ادة التاأم��ني الطب��ي الن�س��بّية اجلدي��دة. 

�س��ايف   / االإجمالّي��ة  امل�س��اهمني  )حق��وق  امل��الءة  مع��ّدل  ارتف��ع 
االأق�س��اط املكتتب��ة( م��ن 70٪ يف الع��ام ٢0١٦ اإل��ى ٩3٪ يف الع��ام ٢0١7، 
نتيج��ًة النخفا���س يف �س��ايف االأق�س��اط املكتتب��ة والنم��و يف حق��وق 

امل�س��اهمني.
اإجم��ايل   / املكتتب��ة  االأق�س��اط  )�س��ايف  اال�س��تبقاء  مع��ّدل  تراج��ع 
الع��ام  اإل��ى ٦4٪ يف  الع��ام ٢0١٦  االأق�س��اط املكتتب��ة( م��ن 7١٪ يف 
٢0١7، نتيج��ة تطبي��ق ا�س��رتاتيجّية جدي��دة الإع��ادة التاأم��ني خ�سو�ًس��ا 

يف ف��رع التاأم��ني الطب��ي.

�س��ايف   / االإجمالّي��ة  امل�س��اهمني  )حق��وق  امل��الءة  مع��ّدل  ارتف��ع 
االأق�س��اط املكتتب��ة( م��ن 70٪ يف الع��ام ٢0١٦ اإل��ى ٩3٪ يف الع��ام ٢0١7، 
نتيج��ًة النخفا���س يف �س��ايف االأق�س��اط املكتتب��ة والنم��و يف حق��وق 
امل�س��اهمني. تراج��ع مع��ّدل اال�س��تبقاء )�س��ايف االأق�س��اط املكتتب��ة 
/ اإجم��ايل االأق�س��اط املكتتب��ة( م��ن 7١٪ يف الع��ام ٢0١٦ اإل��ى ٦4٪ 
يف الع��ام ٢0١7، نتيج��ة تطبي��ق ا�س��رتاتيجّية جدي��دة الإع��ادة التاأم��ني 

خ�سو�ًس��ا يف ف��رع التاأم��ني الطب��ي.

جمموع حقوق امل�ساهمني
ارتف��ع حج��م اأ�س��ول اإع��ادة التاأم��ني بقيم��ة ٦٢،04 ملي��ون دوالر اأمريك��ي، 
��ة اإع��ادة التاأم��ني  ويع��ود ذل��ك ب�س��ورة رئي�س��ية اإل��ى ارتف��اٍع يف ح�سّ
الأق�س��اط التاأم��ني غ��ري املحّقق��ة يف ف��رع التاأم��ني عل��ى املركب��ات وف��رع 
التاأم��ني عل��ى املمتل��كات واحل��وادث )3،7 ملي��ون دوالر اأمريك��ي و١0،4 
ملي��ون دوالر اأمريك��ي عل��ى الت��وايل(، وارتف��اع يف ح�س��ة اإع��ادة التاأم��ني 
للتعوي�س��ات ع��ن املطالب��ات القائم��ة خا�س��ًة يف الف��رع الطب��ي وف��رع 
دوالر  ملي��ون  و3٦،٩8  اأمريك��ي  دوالر  ملي��ون   4،٦( واحل��وادث  املمتل��كات 
اأمريك��ي عل��ى الت��وايل(، وارتف��اع يف ح�س��ة اإع��ادة التاأم��ني عل��ى احلي��اة 

لالحتياط��ي احل�س��ابي )٢،7 ملي��ون دوالر اأمريك��ي(.

�سايف الربح
زادت اأرب��اح ف��روع التاأم��ني الع��ام مب��ا يق��ارب 4،7 ملي��ون دوالر اأمريك��ي 
مقارن��ة بالع��ام ٢0١٦، ويع��ود ذل��ك ب�س��ورة رئي�س��ّية اإل��ى حت�ّس��ن نتائ��ج 
ف��رع املركب��ات ب���قيمة ٦،8 ملي��ون دوالر اأمريك��ي )ب�س��بب انخفا���س 
التعوي�س��ات التقني��ة نتيج��ة تنظي��ف املحفظ��ة(. وم��ن جه��ة اأخ��رى، 
�س��ّجلت املجموع��ة احتياًط��ا بحوال��ى ٢،٢ ملي��ون دوالر اأمريك��ي ع��ن 
اخل�س��ائر االإئتماني��ة، علًم��ا اأّن االحتياط��ات الت��ي �ُس��ّجلت يف الع��ام 
اأرب��اح  ٢0١٦ بلغ��ت ١،١ ملي��ون دوالر اأمريك��ي فق��ط. وق��د ارتفع��ت 
التاأم��ني عل��ى احلي��اة بحوال��ى 0،٦ ملي��ون دوالر اأمريك��ي بع��د اأن �س��هدت 

من��ًوا بن�س��بة 8٪ يف اأق�س��اط التاأم��ني وانخفا�ًس��ا يف املطالب��ات. 

2017

93%

64%

71% 70%

2016

الءة
 امل

ّدل
مع

الءة
 امل

ّدل
مع

اء 
بق

�ست
 اال

ّدل
مع

اء 
بق

�ست
 اال

ّدل
مع
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2017
Investment income/NWP = 6%

103.33%
96.88%

2016
Investment income/NWP = 5%

105.16%
100.08%

2017

20
.5

6%
11

.8
2%

32.38%

2016

29.89%
18

.3
1%

11
.5

7%

Gross Combined Ratio

Re-Insurance Costs

2016

105.16%

10
2.

39
%

3%

2017

-1
2%

103.33%

11
5.

00
%

20
17

20
16

82.62%

72.50%

20
17

20
16

62.19%

71.90%

مع��ّدل اإجم��ايل اخل�س��ارة = تغي��ري يف املطالب��ات القائم��ة، املطالب��ات 
الواقع��ة وغ��ري امل���رشّح عنه��ا، املطالب��ات الواقع��ة وامل���رشح عنه��ا لك��ن 
غ��ري املر�س��ودة ب�س��كل كاف وم�ساري��ف اإدارة املطالب��ات )اإجم��ايل اإع��ادة 
التاأم��ني( + املطالب��ات املدفوع��ة )اإجم��ايل اإع��ادة التاأم��ني - اال�س��رتدادات 
)اإجم��ايل اإع��ادة التاأم��ني( / اإجم��ايل االأق�س��اط املحّقق��ة )اإجم��ايل اإع��ادة 

التاأم��ني(. 
مع��ّدل �س��ايف اخل�س��ارة = تغي��ري يف املطالب��ات القائم��ة، املطالب��ات 
الواقع��ة وغ��ري امل���رشّح عنه��ا، املطالب��ات الواقع��ة وامل���رشح عنه��ا لك��ن 
غ��ري املر�س��ودة ب�س��كل كاف وم�ساري��ف اإدارة املطالب��ات )�س��ايف اإع��ادة 
التاأم��ني( + املطالب��ات املدفوع��ة )�س��ايف اإع��ادة التاأم��ني - اال�س��رتدادات 
)�س��ايف اإع��ادة التاأم��ني( / �س��ايف االأق�س��اط املحّقق��ة )�س��ايف اإع��ادة 

التاأم��ني(. 

تكالي��ف اإع��ادة التاأم��ني = نتائ��ج اإع��ادة التاأم��ني / اإجم��ايل االأق�س��اط 
املحّقق��ة )اإجم��ايل اإع��ادة التاأم��ني(

�س��ايف املع��ّدل املرك��ب = اإجم��ايل املع��ّدل املرك��ب + تكالي��ف اإع��ادة 
التاأم��ني

مع��ّدل الت�س��غيل = �س��ايف املع��ّدل املرك��ب - )اإي��رادات اال�س��تثمار/
�س��ايف االأق�س��اط املكتتب��ة(

اإجم��ايل   / املتكّب��دة  العمول��ة  اإجم��ايل   = احلي��ازة  م�ساري��ف  ع��دل 
التاأم��ني( اإع��ادة  )اإجم��ايل  املحّقق��ة  االأق�س��اط 

 + واالإداري��ة  العام��ة  امل�ساري��ف   = الت�س��غيلية  امل�ساري��ف  مع��دل 
اإع��ادة  )اإجم��ايل  املحّقق��ة  االأق�س��اط  اإجم��ايل   / اأخ��رى  م�ساري��ف 

م��ني( التاأ
مع��ّدل امل�ساري��ف = مع��ّدل م�ساري��ف احلي��ازة + مع��ّدل امل�ساري��ف 

الت�س��غيلية 

اإجمايل معّدل اخل�سارة

كب
املر

ّدل 
ملع

يف ا
�سا

يف 
�سا

ة/
ماري

ستث
ال�

ت ا
رادا

الإي
ا

بة
كتت

 امل
اط

�س
الأق

ا

يف 
�سا

ة/
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ستث
ال�

ت ا
رادا

الإي
ا

بة
كتت

 امل
اط

�س
الأق

ا

كب
املر

ّدل 
ملع

يف ا
�سا

معّدل امل�ساريف الت�سغيلية 

معّدل امل�ساريف
معّدل
امل�ساريف

معّدل م�ساريف احليازة

�سايف معّدل اخل�سارة

معدل اخل�سارة - التاأمني العام

3.١ التاأمني األعام 
املعّدل املركب - التاأمني العام

اأداء املوؤ�رشات الرئي�سية - التاأمني العام

معّدل امل�ساريف - التاأمني العام
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2017

28
.8

0%
11

.7
4%

40.54%

2016

45.19%

30
.9

5%
14

.2
4%

املناف��ع املدفوع��ة والعائ��د عل��ى اأرباح/اأق�س��اط التاأم��ني 
عل��ى احلي��اة 

مع��ّدل م�ساري��ف احلي��ازة = م�ساري��ف العمول��ة / اإجم��ايل االأق�س��اط 
املكتتب��ة

مع��ّدل امل�ساري��ف الت�س��غيلية = امل�ساري��ف العام��ة واالإداري��ة / اإجم��ايل 
االأق�س��اط املكتتب��ة

مع��ّدل امل�ساري��ف = مع��ّدل م�ساري��ف احلي��ازة + مع��ّدل امل�ساري��ف 
الت�س��غيلية

معّدل امل�ساريف الت�سغيلية
معّدل م�ساريف احليازة

2016
Investment income/NWP = 5%

2017
Investment income/NWP = 6%

103.33%
96.88%

105.16%
100.08%
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٢ .3 معّدل امل�ساريف - التاأمني على احلياة 
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٤ . إضاءة على 
عملّيات أخرى

لق��د وا�سلن��ا يف الع��ام ٢0١7 الرتكي��ز عل��ى االأولوي��ات اال�س��رتاتيجّية 
الت��ي تدع��م ومتّه��د الطري��ق اأم��ام حتقي��ق املزي��د م��ن النم��و املرب��ح 

ابت��داًءا م��ن الع��ام ٢0١8 ف�ساع��ًدا.

وقد متّ طرح مبادرات رئي�سية كجزء من خّطة التحّول امل�ستمّرة.

وبه��دف توف��ري جترب��ة عم��الء جدي��رة باملالحظ��ة عل��ى كاف��ة االأ�سع��دة 
العمي��ل ومع��ّدل  ر�س��ى  وزي��ادة  والتكنولوجي��ا(  والعملي��ات  )االأف��راد 
اال�س��تبقاء، وا�سلن��ا ال�س��عي اإل��ى حت�س��ني جترب��ة العم��الء الت��ي ت��وؤّدي 
تزاي��د ع��دد العم��الء احلالي��ني واملحتمل��ني، وذل��ك م��ن خ��الل  اإل��ى 
حت�س��ني قاع��دة خدماتن��ا، وا�س��تنباط عملّي��ة �س��كاوى كامل��ة، واإ�ساف��ة 
مرك��ز ات�س��االت جدي��د للبن��ان واالإم��ارات العربّي��ة املتح��دة ال��ذي يُع��ّد 

اأه��ّم املراك��ز التابع��ة لن��ا. 

ف�س��الً ع��ن ذل��ك، بذلن��ا جه��ودًا حثيث��ة لتعزي��ز ح�سورن��ا يف ال�س��وق 
االإلك��رتوين م��ن خ��الل التوا�س��ل ع��رب االإنرتن��ت واأخ��ذ املب��ادرات االإلكرتوني��ة 
بغي��ة تعزي��ز م�س��اركة العمي��ل عل��ى و�س��ائل التوا�س��ل االإجتماع��ي. 

التكنولوجي��ا  م��ن  الق��ادم  اجلي��ل  يف  باال�س��تثمار  نوؤم��ن  والأنّن��ا 
م��ن  االأمث��ل  امل�س��توى  حتقي��ق  عل��ى  العم��ل  تابعن��ا  االإلكرتوني��ة، 
اإل��ى امل�س��تهلك( املختلف��ة مث��ل البواب��ات  خدماتن��ا B2C )االأعم��ال 
االإلكرتونّي��ة. ونح��ن االآن ب�س��دد و�س��ع ال�سيغ��ة النهائي��ة خلدم��ة اأرابي��ا 
االإلكرتوني��ة e-Arabia(، الت��ي �س��تكون قن��اة توزي��ع اإلكرتوني��ة اإ�سافّي��ة 

العربي��ة. ل���رشكة 

وم��ن اأج��ل دع��م التوزي��ع، نح��ن نعم��ل وبا�س��تمرار عل��ى حت�س��ني توزي��ع 
B2C ) االأعم��ال اإل��ى االأعم��ال( م��ن خ��الل ن���رش بواب��ة اإلكرتونّي��ة جدي��دة 
ملنتج��ات االأعم��ال املح��ّددة بغي��ة حتقي��ق نتائ��ج اأف�س��ل م��ن حي��ث 

االأداء والنم��و.

وبغي��ة حت�س��ني خدم��ات عمالئن��ا وزي��ادة اإنتاجّي��ة طاق��م عملن��ا يف ج��وًّ 
ع���رشي وُم�س��ان ب�س��كل جّي��د، وا�سلن��ا العم��ل عل��ى حت�س��ني عملي��ة 
اإقليم��ي  اأي�ًس��ا افتت��اح مكت��ب  تطوي��ر من�س��اأتنا الذكي��ة. وق��د متّ 
جدي��د يف دب��ي خلدم��ة ف��روع االإم��ارات العربّي��ة املتح��دة وتاأ�سي���س 
مرك��ز مطالب��ات جدي��د يف لبن��ان. و�س��تتتابع امل�س��اريع االأخ��رى م��ن 
اأج��ل دع��م اأهدافن��ا بغي��ة حت�س��ني جترب��ة العمي��ل وحتقي��ق ر�س��ى 

املوّظف��ني. 

فت�س��ّم  للتكنولوجي��ا،  االأ�سا�س��ّية  الهي��اكل  �سعي��د  عل��ى  اأم��ا 
املجموع��ة اأح��دث االجّتاه��ات التكنولوجي��ة م��ن اأج��ل حت�س��ني اال�س��تدامة 
واإدارة التكالي��ف الت�س��غيلّية. ويف ه��ذا ال�س��دد، انتقل��ت خدم��ة الربي��د، 
واملرا�س��لة وكاف��ة اأدوات االإنتاجي��ة بالكام��ل اإل��ى تطبي��ق كالود. كم��ا 
متّ تطوي��ر مرك��ز بيان��ات جدي��د ب�س��كل كام��ل للمجموع��ة وجعل��ه 

متوافًق��ا م��ع معاي��ري التكنولوجي��ا الدولي��ة.

وتفعيله��ا  االأعم��ال  اأداء  وا�سلن��ا حت�س��ني ط��رق  ذل��ك،  ع��ن  ف�س��الً 
م��ن خ��الل تطوي��ر �سيا�س��ات واإج��راءات ملختل��ف امله��ام م��ن اأج��ل 
امل�س��اهمة يف تعزي��ز املب��ادىء التوجيهّي��ة الت�س��غيلّية وتدف��ق االأعم��ال 

اخلا�س��ة ب���رشكة التاأم��ني العربي��ة.

كم��ا وا�سلن��ا اأخ��ذ املب��ادرات ملراقب��ة مع��ّدل امل�رشوف��ات الت�س��غيلية 
وخف�سه��ا م��ن دون امل�س��اومة عل��ى نوعّي��ة خدماتن��ا. 
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١. حوكمة الشركات
اإّن ���رشكة العربّي��ة، م��ن خ��الل هيكلّي��ة حوكم��ة ال ���رشكات لديه��ا 
واملتط��ّورة ب�س��كل جّي��د وم��ن خ��الل ال��دور الفّع��ال للجانه��ا واإداراته��ا 
امل�س��اهمني   ا�س��تثمارات  اال�س��تمرار يف حماي��ة  تلت��زم يف  املخت�س��ة، 
وزي��ادة قيمته��ا وتعزي��ز �س��معتها ك���رشكة تاأم��ني متن��ح الثق��ة الدائم��ة 
لعمالئه��ا وموظفيه��ا وم�س��اهميها وحكوم��ات ال��دول حي��ث تعم��ل 

و�س��ائر املتعامل��ني معه��ا.

جمل�س اإالدارة
اإّن تكوي��ن جمل���س اإالدارة وحتدي��د واجبات��ه وم�س��وؤولياته باال�ساف��ة 
اإل��ى عملي��ة اإنتخ��اب اأع�سائ��ه واإدارة جل�س��اته مبّين��ة يف ميث��اق 
حوكم��ة ال���رشكات اخلا���سّ بال���رشكة والت��ي ه��ي وفًق��ا للقان��ون 

اللبن��اين.

جل��ان  اإل��ى  مهمات��ه  م��ن  ج��زء  اإالدارة  جمل���س  فّو���س  لق��د 
�س��ة. تق��وم ه��ذه اللج��ان به��ذه امله��ام ا�س��تنادًا اإل��ى  متخ�سّ

جلن��ة. كل  ميث��اق  يف  حم��ّددة  وم�س��وؤولّيات  �سالحي��ات 

وت�سمل الوظائف الرئي�سية لهذه اللجان املتخ�س�سة:

جلنة حتويل اأال�سهم
مهمته��ا النظ��ر واملوافق��ة ع��ى حتوي��ل اأال�س��هم و/اأو االكتت��اب 

يف اأ�س��هم ال���رشكة. 

جلنة اال�ستثمار
ت�س��ع املب��ادئ التوجيهّي��ة لال�س��تثمار يف ال���رشكة وتواف��ق ع��ى 
ال�سيا�س��ة العام��ة لال�س��تثمار وت���رشف ع��ى الن�س��اط اال�س��تثماري 
وفًق��ا لقابليته��ا ع��ى حتّم��ل املخاط��ر وباملقارن��ة م��ع املعاي��ري 

املُّتف��ق عليه��ا.

جلنة التدقيق
ت�س��ّجع وحتاف��ظ ع��ى اأع��ى معاي��ري النزاه��ة املهني��ة وو�س��ع 

الداخلي��ة. والرقاب��ة  ال���رشكاتو  وحوكم��ة  املالي��ة  التقاري��ر 

جلنة الرت�سيحات واملكافاآت وال�سوؤون اال�سرتاتيجّية
تقّي��م كف��اءات اأع�س��اء جمل���س اأالدارة وتراج��ع خط��ط خالف��ة 
املجل���س وتقّي��م اأداء املجل���س وتق��ّدم تو�سي��ات اإل��ى املجل���س 

ح��ول مكاف��اآت اإالدارة التنفيذيّ��ة.

جلنة املخاطر واالمتثال
املتعلق��ة  اال���رشافية  القي��ام مب�س��وؤولّياته  املجل���س يف  ت�س��اعد 
بن�س��اطات اإدارة املخاط��ر  يف ال���رشكة. كم��ا اأنّه��ا تقّي��م م��دى 
كفاي��ة اإدارة املخاط��ر الداخلي��ة واخلارجّي��ة الرئي�س��ّية باال�ساف��ة 
ال��ى االلت��زام بجمي��ع القوان��ني /االنظم��ة ال�س��ارية املفع��ول 

وااللت��زام باأخالقي��ات العم��ل.

جلنة اأال�سول واخل�سوم
ت�س��ع �سيا�س��ة اإدارة اأال�س��ول واخل�س��وم اخلا�ّس��ة وت���رشف عل��ى 

ن�س��اط اإدارة ال�س��يولة وو�س��ع املوازن��ة النقديّ��ة والتوّقع��ات. 

جلنة توجيه تكنولوجيا املعلومات
بال���رشكة  اخلا�ّس��ة  واخل�س��وم  اأال�س��ول  اإدارة  �سيا�س��ة  ت�س��ع 
وت���رشف عل��ى ن�س��اط اإدارة ال�س��يولة وو�س��ع املوازن��ة النقديّ��ة 

والتوّقع��ات.

جلنة اإدارة ا�ستمراريّة العمل
ت���رشف عل��ى م�س��اريع تكنولوجي��ا املعلوم��ات وتراق��ب عملي��ة 

تطبيقه��ا.

جلنة مكافحة االحتيال
باإج��راء  وتو�س��ي  احلالّي��ة  العم��ل  ا�س��تمرارية  خط��ة  تراج��ع 
وا�س��رتجاع اال�س��تمراريّة  تخطي��ط  ح�س��ن  ل�سم��ان  حت�س��ينات 

املهام الرئي�سّية يف حال ح�سول اي طارىء.  
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١١. إدارة المخاطر 
ورأس المال

تعت��رب اإدارة املخاط��ر )ERM( منا�س��بة يف ال���رشكة، مم��ا يغك���س عم��ل 
ال���رشكة ع��الآ حت�س��ني اإط��ار اإدارة املخاط��ر ) م�س��تخرج م��ن تقري��ر

AM Best Europe  (Report - May 2018) 

١ .٢ اإدارة راأ�س املال
ت�ستمّر املجموعة يف اإدارة راأ�سمالها عى اأ�سا�س موّحد. ولدى كّل �رشكة 

�سمن املجموعة ت�سنيفها اخلا�ّس ومتطّلباتها اخلا�ّسة يف
ما يتعّلق براأ�س املال.

وتكمن اال�سرتاتيجّية اإالجمالّية لتلبية هذه املتطّلبات و�سمان قدرة 
املجموعة عى احلفاظ عى اإ�ستمراريتها مع زيادة العائدات اإلى احلّد  

اأالأقى من خالل اال�ستخدام اأالأمثل لراأ�سمالها.

عملّيات اإدارة راأ�س املال
تتم عملية متابعة راأ�س املال يف املجموعة وفقاً لالأهداف 

اال�سرتاتيجّية ما يتعّلق بقابلية املجل�س باأخذ املخاطر. جتري املراجعات 
عى �سوء التغيريات يف الظروف االقت�ساديّة وظروف ال�سوق 

وموا�سفات املخاطر  يف العملّيات واالأ�سول العائدة لها. ومل تتغري 
اال�سرتاتيجّية ال�ساملة للمجموعة عن ال�سنة الفائتة.

وتتم متابعة و�سعية راأ�س املال لدى املجموعة ب�سكل دوري من خ ال 
اإدارة املوجودات واملطلوبات، واختبارات ال�سغط والتقديرات االكتوارية.

باالإ�سافة اإلى ذلك، تقوم جلنة اال�ستثمار باال�رشاف عى املخاطر املالية 
والتخفيف منها من خالل االإلتزام بحدود املخاطر املعّرفة واملعلنة يف 

ال�سيا�سة اال�ستثمارية للمجموعة. 

تقييم مدى مالءمة راأ�س املال
ت�ستمّر املجموعة يف حت�سني مناذج املخاطر املوجودة من اأجل 

 )Solvency II( التح�سريات الالزمة لتحقيق ما يتعّلق مبعيار املالءة
مدى مالءمة راأ�س املال ومتطّلبات راأ�س املال االقت�سادي.

تقوم املجموعة حالياً بتقييم الو�سعّية الراأ�سمالّية باإ�ستنادها الى 
منوذج مدى مالءة راأ�س املال والذي متّ تطويره حديثاً.

يتّم التقيّيم على م�ستوى املوؤ�س�سة ككل وبح�سب املنطقة 
اجلغرافية.

A.M. BEST ت�سنيف �رشكة
نتائج الت�سنيف

يف مايو من العام ٢0١8، ن�رشت �رشكة A.M. BEST EUROPE  نتائج 
الت�سنيف ل�رشكة التاأمني العربّية )AIC( بت�سنيف القّوة املالّية على 

م�ستوى B++ )جّيد( والت�سنيف االئتماين على م�ستوى BBB )اآمن(. 
اإن هذين التقييمني يتمتعان بروؤية م�ستقّرة.

 A.M. BEST مقتطف��ات م��ن تقري��ر ���رشكة( A.M. BEST راأي ���رشكة
ماي��و ٢0١8(  

اإدارة املخاطر وراأ�س املال يف املجموعة
»يق��ع املرك��ز الرئي�س��ي ل���رشكة التاأم��ني العربّي��ة AIC يف لبن��ان 
ممّ��ا يعّر���س عملياته��ا اإل��ى م�س��تويات مرتفع��ة م��ن خماط��ر 
النظ��ام االإقت�س��ادي وال�سيا�س��ي وامل��ايل. يت��ّم تخفي��ف ه��ذه 
املخاط��ر جزئي��اً م��ن خ��الل تدف��ق االإي��رادات املتنوع��ة لل���رشكة 

اال�س��تثماريّة«. وقاعدته��ا 

اأعمال ال�رشكة
»اإن م�س��توى التن��وع اجلغ��رايف اجلّي��د ال��ذي تتمت��ع ب��ه ���رشكة 
التاأم��ني العربّي��ة AIC يُبع��د جزئي��اً خط��ر توق��ف االأعم��ال ب�س��بب 
املنطق��ة.  يف  ال�س��ائدة  ال�سيا�س��ي  اال�س��تقرار  ع��دم  حال��ة 
وباالإ�ساف��ة اإل��ى تنوي��ع م�س��ادر الدخ��ل، ف��اإن الع��دد الكب��ري م��ن 
الف��روع وال���رشكات التابع��ة ل���رشكة التاأم��ني العربي��ة AIC ف�س��الً 
عل��ى  ال���رشكة  �ست�س��اعد  املنا�س��بة  الط��وارىء  خط��ط  ع��ن 

املُ�س��ي قُدم��اً يف عمله��ا رغ��م املح��ن الت��ي ق��د تواجهه��ا«.

اإدارة املخاطر
ال�س��نوات  م��ّر  عل��ى   AIC العربي��ة  التاأم��ني  ���رشكة  »قام��ت 
االأخ��رية بتطوي��ر اإط��ار العم��ل الإدارة املخاط��ر متا�س��ياً م��ع اأف�س��ل 
املمار�س��ات املُعتم��دة دولي��اً. وان اإط��ار العم��ل اخلا���س باملجموع��ة 
حلوكم��ة ال���رشكات موؤ�ّس���س ب�س��كل جي��د بالرغ��م م��ن اأن ه��ذا 
االأم��ر يُع��ّد �رشوري��اً نظ��راً للعملي��ات املتنوع��ة الت��ي تق��وم به��ا 

ال���رشكة والع��بء التنظيم��ي ال��ذي يرتت��ب عل��ى ذل��ك.
» تق��وم  ���رشكة التاأم��ني العربي��ة AIC حالّي��اً بتقيي��م الو�سعي��ة 
راأ���س امل��ال القائ��م عل��ى  اإل��ى من��وذج  الراأ�س��مالية باال�س��تناد 
التقيي��م عل��ى م�س��توى املجموع��ة  تقيي��م املخاط��ر. ويج��ري 

وبح�س��ب ف��روع التاأم��ني واملوق��ع اجلغ��رايف«.

الر�سملة
كان راأ�س��مال ال���رشكة املع��ّدل ح�س��ب املخاط��ر، كم��ا متّ قيا�س��ه 
م��ن قب��ل نظ��ام ن�س��بة كفاي��ة راأ���س امل��ال )BCAR( ال�س��ادر ع��ن 
“A.M. BEST EUROPE” عن��د م�س��توى ق��وي ج��داً يف ع��ام ٢0١٦، 
 A.M.“  وم��ع ذل��ك، وفق��اً للنتائ��ج االأولّي��ة لع��ام ٢0١7، تتوق��ع
املخاط��ر  ح�س��ب  املعّدل��ة  القيم��ة  ترتف��ع  BEST EUROPE”اأن 

لتقويته��ا اإل��ى اأعل��ى امل�س��تويات«.
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٢ .٢ اإدارة املخاطر
 

ا�سرتاتيجّية اإدارة املخاطر
تق��ّر املجموع��ة وتع��رتف ب��اأّن اخلط��ر مت��الزم م��ع عملي��ة البح��ث 
وتنفي��ذ  التاأم��ني، ويف تطوي��ر  اأعم��ال  ا�س��تقطاب  ع��ن فر���س 
م��ع  التعام��ل  اإل��ى  باالإ�ساف��ة  جدي��دة،  عم��ل  اإ�س��رتاتيجيات 

والدولي��ة. املوؤ�س�س��ات واجلماع��ات املحلّي��ة 
وخ��الل �س��عي املجموع��ة وراء حتقي��ق النم��ّو وتلبي��ة احتياج��ات 
اجله��ات املعنّي��ة وتوّقعاته��م فاإنّه��ا معّر�س��ة ملجموع��ة كب��رية 
م��ن املخاط��ر مب��ا فيه��ا املخاط��ر االئتمانّي��ة، وخماط��ر ال�س��وق، 
وخماط��ر ال�س��يولة، وخماط��ر االكتت��اب، واملخاط��ر الت�س��عيلّية، 
وخماط��ر االمتث��ال وغريه��ا م��ن املخاط��ر االأخ��رى الت��ي تتطّل��ب 
املحافظ��ة عل��ى هيكلّي��ة منا�س��بة للمخاط��ر والرقاب��ة باالإ�ساف��ة 

اإل��ى االإ���رشاف امل�س��تمّر.
ويت��ّم حتدي��د ه��ذه املخاط��ر وتقييمه��ا واإدارته��ا وفق��اً لقابلي��ة 
املجموع��ة يف املخاط��رة وذل��ك م��ن خ��الل اعتم��اد اإط��ار عم��ل 
ق��وّي الإدارة املخاط��ر يف ال���رشكة ودور فّع��ال للجن��ة املخاط��ر. تُعت��رب 
ا�س��رتاتيجّية املخاط��ر لدين��ا ج��زءاً ال يتج��ّزاأ م��ن اإط��ار القابلي��ة يف 
مواجه��ة املخاط��ر لدين��ا والت��ي يحّدده��ا جمل���س االإدارة ويواف��ق 
عليه��ا. ويق��وم ق�س��م اإدارة املخاط��ر مبراقب��ة اأ�س��قف املخاط��ر 

ع��ن كث��ب وت���رشف عليه��ا جلن��ة املخاط��ر واملدي��ر الع��ام.

م�ستويات اإدارة املخاطر

اإن جمل���س االإدارة، ب�سفت��ه هيئ��ة حاكم��ة، ي���رشف عل��ى ن�س��اطات 
املجموع��ة ويح��ّدد االأ�س��لوب والثقاف��ة يف �س��بيل حتقي��ق اإدارة 

فّعالة للمخاطر يف ال�رشكة. 
ت�س��اعد  االإدارة  يعّينه��ا جمل���س  الت��ي   )RC( املخاط��ر  جلن��ة  اإّن 
املجل���س يف القي��ام مب�س��وؤوليات االإ���رشاف عل��ى املخاط��ر وتن�س��ح 
املجل���س بامل�س��ائل املتعّلق��ة ب��اإدارة املخاط��ر و�سيا�س��ات املخاط��ر 

واإط��ار القابلي��ة يف املخاط��رة.
اخلا���سّ  املخاط��ر  بيان��ات  موج��ز   )RC( املخاط��ر  جلن��ة  تراق��ب 
املخاط��ر  اإدارة  هيكلّي��ة  عل��ى  ت���رشف  اأنّه��ا  كم��ا  باملجموع��ة 

واأنظم��ة ال�سب��ط وت�س��غيلها. كم��ا اأّن ه��ذه اللجن��ة تتاأّك��د م��ن 
االلت��زام ب�سيا�س��ات اإدارة املخاط��ر الت��ي تّتبعه��ا ال���رشكة بال�س��كل 
املنا�س��ب.، وتواف��ق عل��ى اأ�س��قف املخاط��ر وتقّي��م م��دى مالءم��ة 
ال�سواب��ط الداخلّي��ة امل�سّمم��ة م��ن اأج��ل اال�س��تجابة للمخاط��ر 

والتخفي��ف منه��ا لغاي��ة الو�س��ول اإل��ى امل�س��توى املقب��ول.

اإّن اللجن��ة االإداريّ��ة الت��ي يراأ�س��ها املدي��ر الع��ام )GM( م�س��وؤولة 
ع��ن تطبي��ق �س��ليم و�س��ّففاف لن�س��اطات اإدارة املخاط��ر يف كّل 
املجموع��ة. كم��ا اأّن، اللجن��ة االإداريّ��ة لديه��ا ثقاف��ة مرتبط��ة 
باملخاط��ر حي��ث تت��ّم م�س��اءلة االأ�س��خا�س يف اإداراته��م للمخاط��ر 
ب�س��كل فّع��ال، كم��ا اأنّه��ا ترع��ى اإط��ار العم��ل اخلا���سّ ب��اإدارة 
املخاط��ر )ERM FRAMEWORK( وتق��ّدم االلت��زام والدع��م ال�رشوريّ��ني 

لق�س��م اإدارة املخاط��ر.

اإدارة املخاطر

اأّن  م��ن  تتاأّك��د  االإداري��ة  اللجن��ة  ف��اإّن  ذل��ك  اإل��ى  باالإ�ساف��ة 
م�س��وؤويل الدوائ��ر واالأق�س��ام يف ال���رشكة يطّبق��ون �سيا�س��ات اإدارة 

املخاط��ر يف املناط��ق الت��ي يعمل��ون فيه��ا.

ويق��وم ق�س��م اإدارة املخاط��ر باإدم��اج ثقاف��ة خماط��ر ال���رشكات، 
كم��ا اأنّ��ه يع��ّزز الوع��ي للمخاط��ر واأنظم��ة ال�سب��ط الداخل��ي 
املجموع��ة.  �سم��ن  الداخل��ة  وامله��ام  الكيان��ات  جمي��ع  ب��ني 
ويحاف��ظ ه��ذا الق�س��م عل��ى اإط��ار عم��ل اإدارة املخاط��ر ويق��وم 
ين�س��ح جلن��ة  املخاط��ر وكذل��ك  بتحديث��ه ويط��ّور منهجّي��ات 

املخاط��ر بالق��درة عل��ى حتّم��ل املخاط��ر ومبوج��ز بياناته��ا.

وم��ن خ��الل تطبي��ق اإط��ار عم��ل اإدارة املخاط��ر اخلا���سّ باملجموع��ة 
ومقايي���س املخاط��ر، يح��ّدد ق�س��م اإدارة املخاط��ر ويقي���س ويبّل��غ 
ع��ن جمي��ع اأن��واع املخاط��ر املوج��ودة �سم��ن املجموع��ة. ويت��ّم 
اجلوهري��ة  باملخاط��ر  م�س��تمّر  ب�س��كل  املخاط��ر  جلن��ة  اإع��الم 
باالإ�ساف��ة اإل��ى تقيي��م ال�سواب��ط الداخلّي��ة وخط��ط عم��ل اإدارة 

املخاط��ر.
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خماطر القانونية

قوانني التاأمني واأنظمتها

خماطر االمتثال

املخاطر اال�سرتاتيجّية 

خماطر االأعمال املخاطر البيئية اخلارجّية

املخاطر االقت�سادية

املخاطرة املجتمعية

املخاطر اجليو�سيا�سّية

خماطر ال�سمعة

خماطر احلوكمة

 املخاطر املالّية  

خماطر ال�سوق املخاطراالئتمانية خماطر اإدارة االأ�سول
واخل�سوم

خماطر تخّلف الطرف خماطر االأ�سهم خماطر ال�سيولة

خماطر اأ�سعار الفائدة خماطر االإع�سار املايل

خماطر االنت�سار

غريها

خماطر الرتكيز

فئات املخاطر

ت�سّن��ف املجموع��ة املخاط��ر لديه��ا م��ن اأج��ل التميي��ز ب��ني االأن��واع 
املختلف��ة م��ن التعّر���س للمخاط��ر. اإّن فئ��ات املخاط��ر اخلم���س 

االأ�سا�س��ّية والفئ��ات الفرعّي��ة املرتبط��ة به��ا ه��ي:

املخاطر الت�سغيلية

خماطر االأ�سخا�س خماطر اإجراء االأعمال االأحداث اخلارجّية

 خماطر تكنولوجيا
املعلومات الكوارث الطبيعية

 الكوارث التي من �سنع
الب�رش

 خماطر ف�سل اأنظمة
تكنولوجيا املعلومات

 خماطر خرق اأمن اأنظمة
تكنولوجيا املعلومات

خماطر اأق�ساط التاأمني

خماطر االحتياطي

املخاطر الكارثية

خماطر االكتتاب
 التاأمني غري املتعّلق
باحلياة/غري الطبي التاأمني الطبي التاأمني على احلياة
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التخفيف من املخاطر الرئي�سّية

خماطر االكتتاب
»متتل��ك ���رشكة التاأم��ني العربي��ة حمفظ��ة االكتت��اب ذات التن��وع 
اجلغ��رايف الع��ايل يف ال���رشق االأو�س��ط، مم��ا يجعله��ا م��ن اأف�س��ل 

ال���رشكات يف املنطق��ة« 
حت��اول ا�س��رتاتيجية االكتت��اب اأن ت�سم��ن التن��ّوع اجلّي��د للمخاط��ر 
االكتتابّي��ة م��ن حي��ث ن��وع اخلط��ر وقيمت��ه والقط��اع واجلغرافي��ا.  
خ��الل  م��ن  اخلط��ر  ه��ذا  م��ن  بالتخفي��ف  املجموع��ة  وتق��وم 
املب��ادىء التوجيهي��ة لالكتت��اب وو�س��ع ح��دود لل�س��لطة م��ن 
اأج��ل اإ�س��دار عق��ود التاأم��ني وكذل��ك االأم��ر م��ن خ��الل التن��وع 
يف اأعم��ال ف��روع التاأم��ني والرتتيب��ات املنا�س��بة الإع��ادة التاأم��ني. 
يت��ّم حتدي��د معاي��ري الت�س��عري و�سيغت��ه بح�س��ب ف��روع التاأم��ني 
/ الن��وع / الفئ��ة يف كتّيب��ات االكتت��اب املعنّي��ة لك��ي تك��ون 
مبثاب��ة مب��ادىء توجيهّي��ة للخط��ر مب��ا يتنا�س��ب م��ع ت�س��عرية 
اأق�س��اط التاأم��ني. ويت��ّم ا�س��تخدام برنام��ج معلوماتّي��ة م��ن اأج��ل 

مراجع��ة ا�س��رتاتيجّية الت�س��عري وحت�س��ينها ب�س��كل م�س��تمّر.

خماطر ت�سوية املطالب
يت��ّم اإب��الغ اأق�س��ام املطال��ب مبب��ادىء توجيهّي��ة موثّق��ة وا�سح��ة 

ومبني��ة عل��ى اأ�س��قف بح�س��ب فئ��ة االأعم��ال.
التاأّك��د  اأج��ل  م��ن  دوريّ��ة  مراجع��ات  الرئي�س��ي  املرك��ز  يج��ري 
م��ن ح�س��ن االلت��زام به��ذه املب��ادىء التوجيهّي��ة ونظ��ام الرقاب��ة 

الداخلّي��ة املنا�س��ب.

خماطر االحتياطي
يت��ّم احت�س��اب االأم��وال االحتياطّي��ة ا�س��تناداً اإل��ى افرتا�س��ات 
الداخلّي��ون  الفرق��اء  ويج��ري  مثّبت��ة.  وتقييم��ات  واأ�س��اليب 
واخلارجّي��ون املراجع��ات الدوريّ��ة م��ن اأج��ل التاأّك��د م��ن اأّن املبال��غ 

وكافي��ة. املبّل��غ عنه��ا معقول��ة  االحتياطّي��ة 

املخاطر االئتمانية املتعّلقة باإعادة التاأمني
تقّل��ل املجموع��ة م��ن تعّر�سه��ا للمخاط��ر املالّي��ة الت��ي تن�س��اأ 
ع��ن املطالب��ات الكب��رية ع��رب اإب��رام اتفاق��ات اإع��ادة تاأم��ني تك��ون 

منا�س��بة ومالءم��ة لالأعم��ال املرتبط��ة به��ا.
جت��ري توظيف��ات اإع��ادة التاأم��ني م��ع ���رشكات اإع��ادة تاأم��ني عاملّي��ة 

وب�س��كل يتما�س��ى م��ع قابلي��ة املجل���س يف املخاط��رة.

خماطر الرتكيز
اإن��ه خط��ر جتمي��ع مبل��غ التغطي��ة االإجم��ايل امل�سم��ون عل��ى 
م�س��توى بولي�س��ة واح��دة اأو عق��د واح��د اأو عمي��ل واح��د وينت��ج 
عنده��ا خ�س��ارة كب��رية يف ح��ال تعّر���س ه��ذا العق��د الواح��د 
حل��ادث م�س��مول يف تغطي��ة التاأم��ني. تق��وم املجموع��ة بالتخفي��ف 
م��ن ه��ذه املخاط��ر وحتم��ي حق��وق امل�س��اهمني م��ن خ��الل حتوي��ل 

خماط��ر الك��وارث والقي��ام برتتيب��ات منا�س��بة الإع��ادة التاأم��ني.

خماطر االئتمان املتعّلقة بالتح�سيل
اإن اخل�س��ارة املالّي��ة الت��ي ميك��ن اأن تتكّبده��ا املجموع��ة نتيج��ّة 
لتغي��ري يف الو�س��ع امل��ايل للط��رف املقاب��ل جت��ري اإدارته��ا م��ن خ��الل 
ال�سيا�س��ة االئتمانّي��ة اخلا�ّس��ة باملجموع��ة وتت��ّم مراقبته��ا م��ن 
خ��الل تقاري��ر حتليلّي��ة دوريّ��ة ت��ربز وج��ود اأي خمالف��ات الأ�س��قف 

االئتم��ان املح��ّددة يف ه��ذه ال�سيا�س��ة.

خماطر ال�سوق
تق��وم املجموع��ة مبراقب��ة تط��ّورات ال�س��وق اخلارجّي��ة والتط��ّورات 
التنظيمّي��ة م��ن خ��الل االإ���رشاف الت��ي ميّ م��ن قب��ل جلن��ة اال�س��تثمار 
املب��ادىء  اال�س��تثمار  جلن��ة  ت�س��ع  واخل�س��وم.  االأ�س��ول  وجلن��ة 
التوجيهّي��ة وت���رشف عل��ى الن�س��اطات اال�س��تثماريّة وفق��اً للق��درة 
عل��ى حتّم��ل املخاط��ر واالأ�س��قف املبّين��ة يف �سيا�س��ة اال�س��تثمار. 
��ل اللجن��ة دوري��اً م��ن ق�س��م اخلزين��ة واال�س��تثمار لدين��ا  وحت�سّ
املعّر�س��ة  القيم��ة  )حم��اكاة  املخاط��ر  حتلي��ل  تقاري��ر  عل��ى 
للمخاط��ر وقيا���س املخاط��ر( وحتديث��ات ع��ن االأداء وت�س��عى ه��ذه 
اللجن��ة اإل��ى التخفي��ف م��ن خماط��ر ال�س��وق ع��رب احلر���س عل��ى 
وج��ود م�س��توى ع��ايل م��ن التن��ّوع يف حمفظته��ا اال�س��تثماريّة 
جلن��ة  تراق��ب  �س��واء.  ح��ّد  عل��ى  املبا���رشة  ا�س��تثماراتها  ويف 
االأ�س��ول واخل�س��وم التموي��ل واملوازن��ة وتدي��ر خماط��ر ال�س��يولة 

وفق��اً لقابلي��ة املجل���س يف املخاط��رة.

املخاطر الت�سغيلية
خماطر ا�ستمرارية االأعمال

لق��د ط��ّورت املجموع��ة فهمه��ا لالأخط��ار الطبيعي��ة، واالأخط��ار 
ال�سيا�س��ية،  للمخاط��ر  والتعّر���س  الب���رش،  �سن��ع  م��ن  الت��ي 
واالأح��داث الطارئ��ة االأخ��رى )انهي��ار النظ��ام( الت��ي ميك��ن اأن توؤثّ��ر 

ب�س��كل كب��ري عل��ى ا�س��تمراريّية االأعم��ال يف ح��ال ح�سوله��ا.

م��ع تطوي��ر خّط��ة ا�س��تمراريّة العم��ل ل��دى ���رشكة التاأم��ني 
العربّي��ة وال��دور الفّع��ال للجن��ة اإدارة ا�س��تمراريّة العم��ل، تق��وم 
املجموع��ة مبب��ادرات متنوع��ة م��ن اأج��ل التاأّك��د م��ن اأن��ه ميك��ن 
ح��ال  فيه��ا يف  جت��ري  الت��ي  البل��دان  ت�س��تمّر يف  اأن  لالأعم��ال 

ح�س��ول اأي ح��ادث غ��ري متوّق��ع.
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