
 شركة إعادة التأمين العربية تقرر موعد 

 اجتماع الجمعية العمومية العادية المقبل

_________________________ 
 

عيةة العموميةة العاديةة يدعو مجلس إدارة شركة إعادة التأمين العربية السادة المساهمين لحضور إجتماع الجم
 صةباحا مةنوالنصف  العاشرة الساعةمام ت في لبنان -بيروت ب الكائن في شارع المعرضفي مركز الشركة 

 ةالجمعيةة العموميةموعةد تعدةد هةاا الفر النصةا  فةي . وفي حةا  عةدم تةوا20/6/2019 موافقال الخميس يوم
ويعتبر إجتماعهةا التةالي صةحيحا مهمةا كةان عةدد األسةهم الحاضةرة  ربع والعشرين ساعة التالية له،خال  األ

 ( من النظام األساسي للشركة.47و/أو الممثلة استنادا إلى المادة )
 

فةةي  االسةةتماع إلةةى تدريةةر مجلةةس ا دارة عةةن أعمةةا  الشةةركة خةةال  السةةنة الماليةةة المنتهيةةة -1
 ( من النظام األساسي للشركة.44بموج  المادة ) 31/12/2018

 

( مةةةن النظةةةام 58و 44مةةةداق الحسةةةابات المسةةةتد  بموجةةة  المةةةادتين )تدريةةةر االسةةةتماع إلةةةى  -2
 .األساسي للشركة

 
، على ضوء أي استفسارات 31/12/2018في المصاداة على البيانات المالية للسنة المنتهية   -3

 ( من النظام األساسي للشركة.49و 44ين )ح على إدارة الشركة بموج  المادتتطر

 
المنتهيةةة فةةي  عةةن ادارتهةةم للشةةركة للسةةنةإبةةراء امةةة السةةادة رئةةيس وأعضةةاء مجلةةس ا دارة  -4

31/12/2018. 

 
 ( من النظام األساسي للشركة.60و 44بموج  المادتين ) تخصيص األرباح -5

 
 .31/12/2019ي فالمنتهية  للسنةتحديد مخصصات السادة رئيس وأعضاء مجلس ا دارة  -6

 
 ( من النظام األساسي للشركة.44بموج  المادة ) وتحديد أتعابهحسابات مستد   داقم تعيين -7

 
ح بحة  وإنهةاء مةا تعزيز التفويض السابق لرئيس مجلس  -8 ا دارة الشيخ خلةدون بركةات شخصةيا

ح سةواءح كانةت شةركة إعةادة التةأمين العربيةة مدعيةة و/أو  يمكن من كافةة الدضةايا الدانونيةة وديةا
مةةدعى عليهةةا مةةع حةةق الصةةلو وا سةةداط وا اةةرار وا بةةراء والرجةةوع عةةن الحةةق والةةدعو  

 وابو  الرجوع عنها.

 
في مركز الشركة اب  عشرين يوما من تاريخ انعداد الجمعية، على  يحق لجميع المساهمين أن يطلعوا

 ( من النظام األساسي للشركة.37تبعا ألحكام المادة ) المتعلدة بجدو  األعما المستندات 

 

 رئيس مجلس ا دارة           

 خلدون بكري بركات                  



  ١

 كلمة رئيس مجلس اإلدارة
__________________  

  
  الكرام، السادة المساهمين

 
التقرير السنوي عن أعمال شركة إعادة التأمين كم لم قديطيب لي بمناسبة انعقاد جمعيتكم العمومية أن أ

 بحةالذي يؤكد على استمرار الشركة بتحقيق نتائج مر ٣١/١٢/٢٠١٨العربية للسنة المالية المنتهية في 
ى الرغم من التحديات التي تواجه صناعة التأمين وإعادة التأمين ومن أجواء عدم االستقرار التي عل

  تسببها األحداث األمنية والسياسية في المنطقة العربية.
  

استطاعت الشركة من خالل رؤيتها الثاقبة واستراتيجيتها الهادفة من االستمرار في حصد نتائج إيجابية 
ً صافيـاً    ٢٠١٨الشركـة خـالل عـام ت ـث حققـرى حيـات كبـحديوتة ـروف صعبـي ظـف ربحـا

وهذه النتيجة تؤكد على حسن ادائنا وجودة خدماتنا وصدقية تعاملنا مليون دوالر أميركي  ٥٫٥ مقـداره
ووفائنا بالتزاماتنا واحترامنا للمعايير الفنية. كما استطاعت الشركة تحقيق نتائج جيدة في نشاطها 

  مجلس إدارتها.توجيه وذلك بفضل سياستها االستثمارية الواعية و %٦٫٢فبلغ عائدها ماري ستثاال
  

الرغم من  على %٦بلغ حيث األقساط حجم لقد واكب النتائج المالية واالستثمارية اإليجابية نمو في 
ية وبيانات دقيقة فن ساتتنقية محفظة الشركة وااللتزام بالسياسة االكتتابية المحافظة المستندة على درا

  التوسع في أسواق جديدة وتقديم خدمات مميزة لعمالئنا تتناسب واحتياجاتهم.بفضل و
 

 وهي A.M BESTحافظت الشركة على درجة التصنيف الممنوحة لها من وكالة التصنيف العالمية 
(B+)  ظل  ية فيالدرجة مرض هذهجيد مع تغير في النظرة المستقبلية من مستقرة إلى سلبية. وتعتبر

األجواء االقتصادية الضاغطة والتأثير السلبي للتصنيف السيادي للجمهورية اللبنانية. وعلى الرغم من 
أن هذه الدرجة ال تعكس عدالة مالءة الشركة وقدرتها المالية إال أن الشركة تخطو خطوات حثيثة 

هذه األعمال وتحقيق نتائج  توسيع قاعدةلتوفير مستلزمات تحسينها معتمدة على تنمية حجم أعمالها و
فنية مربحة إضافة إلى ذلك تكوين جهاز فني محترف قادر على مواجهة التحديات وتلبية احتياجات 

  السوق وتحديث دائم لوسائل االتصال وبرامج الحاسب اآللي وأنظمة العمل.
  

 علىمالئها وعولجانها  ومجلس إدارتها الشركة ، يطيب لي أن أتوجه بالشكر لمساهميوفي الختام
ً إلى  دعمهم وتعاونهم والشكر موصول لإلدارة التنفيذية والعاملين على جهودهم واخالصهم متطلعا

  مزيد من النجاح في المستقبل.
  

 وهللا ولي التوفيق.
       

 
    خلدون بركات                 
  رئيس مجلس االدارة            



  ١

 تقرير مجلس االدارة
 عن السنة المالية المنتهية

  ٣١/١٢/٢٠١٨في 
______________  

  
  الكرام، السادة المساهمين

 
 يقدم لكم تقريره السنوي عن أعمال الشركة وأنشطتهايسر مجلس إدارة شركة إعادة التأمين العربية أن 

ت التي ال تزال تواجه صناعة على الرغم من التحديا هاوثبات التي تبرهن عن قوتها ٢٠١٨خالل عام 
بفضل توجيهات مجلس اإلدارة ها إال أن الشركة استطاعت تجاوز ،عربيا ودوليا التأمين وإعادة التأمين

  على تطبيقها ومعالجتها. ةيذيوسهر اإلدارة التنف
  

المحافظة  ،تستمر الشركة في تحقيق عوائد مالية مجزية بفضل سياسة مجلس إدارتها التاريخية
االحتفاظ باحتياطيات فنية احترازية تجري دراستها بدقة وشفافية إضافة إلى يصة مرتكزة على والحر

مليون دوالر  ٥٫٥شركة ربحاً صافياً مقداره حسن اختيار سلة استثماراتها وتميز عوائدها. فقد حققت ال
داً بلغ متوسطه يج، كما حققت عائداً استثمارياً ٢٠١٧عن عام أميركي أي بزيادة مليون دوالر أميركي 

  ، علماً بأن العديد من الشركات تجهد لتحقيق هذا العائد في ظل الظروف االقتصادية الصعبة.%٦٫٢
  

ف العالمية ـة التصنيـوكال جيـد التـي منحتهـا إياهـا (+B) اهـصنيفحافظـت الشركـة على درجـة ت
A.M BEST ،المستقبلية من مستقرة إلى سلبية وذلك في ظل الظروف التي ر في النظرة يمع تغي

أوضاع ودرجات تصنيف العديد من الشركات مع عدم إغفال التأثير السلبي للتصنيف  أثرت على
. وعلى الرغم من أن درجة التصنيف ال تعكس عدالة مالءة الشركة نيةالسيادي للجمهورية اللبنا

ة في تحسين هذه الدرجة عبر تطوير استراتيجيتها ورؤيتها وقدرتها المالية إال أن الشركة ماضي
  المستقبلية.

  
تحسين درجة تصنيفها عبر زيادة حجم أعمالها وتنويعها  مستلزماتان الشركة تسعى إلى توفير جميع 

خارج لبنان وتحقيق نتائج فنية مربحة وتكوين جهاز فني محترف وتحديث دائم ألنظمتها وسع توال
وتقديم أفضل االداء وسائل االتصال وبرامج الحاسب اآللي ورفع مستوى يها. وكذلك وأساليب العمل ف

  الخدمات لعمالئها واالستمرار بالتمسك بالمعايير المهنية.
  

ة عمالئنا بنا التي نأمل أن تعزز سنة تلو األخرى كي نتمكن من اننا سعداء بأداء فريق عملنا وبثق
  ت.من نتائج وتطلعا هتحقيق ما نصبو إلي

  
ختاماً، ننتهز هذه المناسبة لنتقدم من مساهمينا وعمالئنا بأسمى آيات الشكر والتقدير لدعمهم المتواصل 

  نتمائهم الال محدود.ة وادهم المخلصوالشكر موصول لإلدارة التنفيذية والعاملين على جهو
  
  

  
  مجلس اإلدارة



  ١

 أهم مؤشرات وتطورات نشاط الشركة خالل عام ٢٠١٨
 

     أعمال االكتتاب   أوال:
  

    GROSS WRITTEN PREMIUMSاألقساط المكتتبة  -أ      
  

أمين  ـادة الت ـة بلغـت أقساط إع ـام المكتتب ـة ع ي نهاي ل  ٦٧٫٩  - ٢٠١٨ف ـركي مقاب ون دوالر أمي ون  ٦٤ملي ملي
الي السادوالر أميرك ك بي في العام الم اعابق وذل داره  رتف دة كتتلالنظراً  %٦مق ات الجدي ي بعض االتفاقي اب ف

  بشكل مدروس.إلى الدخول إلى أسواق جديدة زيادة حصص في اتفاقيات موجودة، باإلضافة و
 

  .%٨٢ بلغالمنطقة العربية من تلك األقساط منسبة  توقد بلغ
  

  ن كافة.ع التأمياألقساط المكتتبة موزعة على فروجمالي إفي ما يلي بيان ب
  

  األقساط المكتتبة
    

نسبة الفرع         ٢٠١٨ الفرع
% 

نسبة الفرع         ٢٠١٧
% 

٦٫٣٣ ٢٢٫٨١٩٫٣٨٨ حريق % ٧٫٩٣ ٢٥٫٣٩٨٫٤٥٦ % 
١٫٣٣ ٢٢٫٤٣٨٫١٤٤ حوادث % ٧٫٢٤ ١٥٫٧٨٧٫٧٢٩ % 
٨٫٤  ٣٫٢٤٥٫٢٨٥  صحي % ٧٫٦  ٤٫٢٧٠٫٧٣٩ % 

٣٫١١ ٧٫٦٧٥٫٧٨١ هندسي % ٤٫١٠ ٦٫٦٧٣٫٥٠٨ % 

٨٫٨٢ ٥٦٫١٧٨٫٥٩٨ غير البحرياجمالي  % ٤٫٨١ ٥٢٫١٣٠٫٤٣٢ % 

٠٫٦ ٤٫٠٨٦٫٢٦٩ بضائع % ٨٫٦ ٤٫٣٥٥٫٨٢٤ % 
٥٫٢ ١٫٦٨٨٫٣٨٨ سفن % ٥٫٢ ١٫٥٩٨٫٦١٧ % 

٢٫٠ ١٤٣٫٣٧٠ طيران % ١٫٠ ٤٠٫١٥٨ % 

٧٫٨ ٥٫٩١٨٫٠٢٧ اجمالي البحري % ٤٫٩ ٥٫٩٩٤٫٥٩٩ % 

٥٫٨ ٥٫٧٥٨٫٨٠١ الحياة % ٢٫٩ ٥٫٨٨٧٫٨٥٥ % 

 %١٠٠ ٦٤٫٠١٢٫٨٨٦ %١٠٠ ٦٧٫٨٥٥٫٤٢٦ االجمالي العام
 
     

 
 

  

    
٧٢٠١ ٢٠١٨  



  ٢

 
  األقساط المحتفظ بها -ب

زيادة خسارة  ةبأغطيوتحمي احتفاظها من هذه األعمال تحتفظ الشركة بنسب مختلفة من األعمال الواردة ، 
جمالي من ا %٧٤٫٧مليون دوالر أميركي ونسبتها  ٥٠٫٧مناسبة، وقد بلغ إجمالي االقساط المحتفظ بها هذا العام  

أقساط العام السابق، ويعود  من اجمالي %٧٦٫١مليون دوالر أميركي ونسبتها  ٤٨٫٧األقساط المكتتبة مقابل 
 الفروع الخاضعة التفاقيات إعادة أحد حجم األعمال في  عارتفاحجم األقساط المحتفظ بها إلى نسبة  نخفاضاسبب 

 وادثادة الخسارة التي تحمي احتفاظ الشركة من الحمع الحرص الدائم على توفير أفضل األغطية لزي التأمين،
 الكبرى والكوارث الطبيعية غير المتوقعة.

 
  عموالت وتكاليف إنتاج األعمال المكتتبة -ج
  

عمولة األرباح والتكاليف األخرى يتكون هذا البند من العموالت األصلية المدفوعة للشركات المسندة، السمسرة، 
مليون دوالر أميركي في العام السابق.  ١٥٫٣أميركي مقابل  مليون دوالر ١٦ذا العام ، وقد بلغ هالمتعارف عليها

  على التوالي. ٢٠١٧و ٢٠١٨لعامي من اجمالي االقساط المكتتبة  %٢٤فقد بلغت  االكتتابأما نسبة تكاليف 
  
  INCURRED LOSSESالتعويضات المتكبدة  -د

 

      مليون دوالر أميركي، مقابل  ٤١٫٦ عام موضوع التقريردة في نهاية الات المتكبـي التعويضـبلغ إجمال
  .%١٠ نسبته بانخفاضدوالر أميركي في العام السابق، مليون  ٤٦٫٣

  

  التعويضات المتكبدة

 
نسبة الفرع        ٢٠١٨ الفرع

% 
نسبة الفرع        ٢٠١٧

% 

٦٧٫٢ ١٤٫٤٩٢٫٤١٥ حريق % ٦٧٫٢ ١٢٫٧٤٢٫٧١٥ % 
٠٫٤٠ ١٦٫٦٥٢٫٤١٤ حوادث % ٦٫٢٥ ١١٫٨٦٠٫٧٠٦ % 
٤٫٦  ٢٫٦٧٠٫٦٠٣  صحي % ٦٫١٢  ٥٫٨٥٠٫٥١٦ % 

٢٫١٢ ٥٫٠٦٧٫٥١٧ هندسي % ٧٫٩ ٤٫٥١٠٫٦٩٠ % 

١٧٫٨٦ ٣٥٫٨٨٢٫٩٤٩ اجمالي غير البحري % ٥٫٧٥ ٣٤٫٩٦٤٫٦٢٧ % 

٥٫٤ ١٫٨٨٠٫٧١١ بضائع % ١٫٥ ٢٫٣٤٠٫٠٧٩ % 
٤٫٥ ٢٫٢٥٦٫٨٩٤ سفن % ٣٧٫ ٣٫٣٦١٫٥٩٦ % 

- ٠٫٢ )٨٥٫٢١٠( طيران % ٤٫٠ ١٩٣٫٩٢٣ % 

٧٫٩ ٤٫٠٥٢٫٣٩٥ ي البحرياجمال % ٨٫١٢ ٥٫٨٩٥٫٥٩٨ % 

١٫٤ ١٫٧٠٤٫٣٤٥ الحياة % ٧٫١١ ٥٫٤٠٤٫٠٨٩ % 

 %١٠٠ ٤٦٫٢٦٤٫٣١٤ %٧٦٫٧ ٤١٫٦٣٩٫٦٨٩ االجمالي العام
 

في العام  %٧٦٫٧هذا العام، مقابل  %٦٩٫٦المحتفظ بها فقد بلغ  (Loss Ratio)أما معدل التعويضات المتكبدة 
مقارنة مع العام  ٢٠١٨خالل عام  الحوادث الكبرى غيابإلى  النخفاضفي هذا اويعود السبب الماضي 

  السابق.

  

 

 



  ٣

 نسبة نتائج الدورة المالية -هـ 
  

دوالر أميركي في مليون  ٤٫٥مليون دوالر أميركي مقابل  ٥٫٥ - ٢٠١٨األرباح الصافية للسنة المالية بلغت 
 على التوالي. ٢٠١٧و ٢٠١٨لعامي األقساط المكتتب بها من اجمالي  %٧و %٨٫١السنة السابقة، ما نسبته 

  
  
  Combined Loss Ratioمعدل الخسارة الكلي   -و
  

في العام الماضي،  %١٠٧٫١مقابل  %١٠٢٫٢لهذا العام  Combined Loss Ratioالخسارة الكلي بلغ معدل 
 ٢٠١٨في عام  Loss Ratioنسبة الخسارة المتكبدة بشكل أساسي إلى االنخفاض في  نخفاضالاويعود هذا 

  .٢٠١٧في عام  %٧٦٫٧مقارنة مع  ٢٠١٨في عام  %٦٩٫٦إذ بلغت نسبة الخسارة هذه  ٢٠١٧مقارنة مع عام 
  

  االستثمارات  ثانيا:
 

مليون دوالر أميركي في ١٥٨مليون دوالر أميركي مقابل  ١٥٧٫١بلغ متوسط األموال المستثمرة خالل السنة 
  ى استمرار التدفقات النقدية من األموال المستثمرة.ذلك إلالسنة الماضية، ويعود 

  
لما سبق توقعه  جاوزاجاء هذا المردود متقد أميركي، ومليون دوالر  ٩٫٩لقد بلغ المردود االستثماري لهذا العام 
 مليون دوالر أميركي، وقد تحقق ذلك بالرغم من الظروف االقتصادية ٩٫٤في بداية السنة المالية والبالغة قيمته 

السياسة االستثمارية الحكيمة والمحافظة للشركة، والتنويع بفضل الضاغطة، وتراجع معدالت الفوائد العالمية، و
كبير من احتمال تعرضها للمخاطر االستثمارية  إلى حد، مما قلل لمحفظتها االستثمارية الجغرافي والموضوعي

  تجاه عمالئها وباألوقات المناسبة. ركةالش فاظ على سياسة الوفاء بالتزاماتوالمالية، هذا، مع الح
  
إلى أن األموال المستثمرة، تتضمن النقد، الودائع ألجل لدى بنوك، اضافة إلى استثمارات في هنا نود االشارة و

  أوراق مالية مختلفة وفي أصول ثابتة.
  
  

  المصاريف االدارية والعمومية   ثالثا:
  

من اجمالي االقساط  %٨٫٣ أميركي ونسبتهامليون دوالر  ٥٫٧ هذا العام بلغت المصاريف اإلدارية والعمومية
في السنة الماضية، اما معدل هذه المصاريف من  %٨٫٢مليون دوالر أميركي ونسبتها  ٥٫٣المكتتبة مقابل 

نخفاض حجم ن اافي السنة الماضية.  %١٠٫٧مقابل لهذا العام  %١١٫٢االقساط المكتتبة والمحتفظ بها فقد بلغ 
أدى إلى  ية والعمومية من دون زيادات مهمةالمكتتبة ومحافظة الشركة على حجم المصاريف االداراألعمال 

الخسارة الكلي نظراً الرتفاع عبء خسارة صرف بعض المصاريف اإلدارية وبالتالي معدل ارتفاع في معدل 
  العمالت في شمال أفريقيا.

  
    
  النتيجة النهائية ألعمال الشركة رابعا:  

  
ي عام حققت الش داره  ٢٠١٨ركة ربحا صافيا ف د  دوالر أميركي ٥٫٥٠٨٫٤٣٨مق ي  أوصىوق مجلس االدارة ف

ي لمالية المنتهية اأرباح عن السنة توزيع  ٧/٣/٢٠١٩ جلسته المنعقدة بتاريخ انون االول (ديسمبر ٣١ف  ٢٠١٨) ك
  جتماعها المقبل.اشركة في عية العمومية لمساهمي ال، وذلك رهنا بموافقة الجمعلى رأسمال الشركة %٦بنسبة 

  
  
  
  



  ٤

 دوالر أميركي
  

  ٤٣٨٫٨٥٠٫٥            ارباح العام المالية   
  

        :التخصيصات المقترحة  
  

   من األرباح الصافية إلى احتياطي %١٠تحويل  -١
  ٥٥٠٫٨٤٤             رأس المال

  

 على رأس المال المدفوع كما في %٥توزيع  -٢
  كحصة أولى على المساهمين ٣١/١٢/٢٠١٨

  )٣٫٤٠٣٫٢٢٨(          سهم الخزينةأتبعاد بعد اس 
  

 على رأس المال المدفوع كما في %١توزيع   -٣
  كحصة إضافية بعد استبعاد أسهم  ٣١/١٢/٢٠١٧

  )٦٨٠٫٦٤٦(              الخزينة
                _________ 

  )٧١٨٫٦٣٤٫٤(      مجموع التخصيصات المقترحة
      الرصيد الصافي (بعد التخصيصات المقترحة)

  ٧٢٠٫٨٧٣       باح المدورةيضاف إلى حساب األر
  

 الصافية لتكوين% من االرباح السنوية ١٠مبلغ يوازي  ، يجب اقتطاعمن النظام االساسي للشركة ٦٠ادة وفقا للم
وازي  درا ي اطي ق ذا االحتي وع ه غ مجم ى بل اع مت ذا االقتط ف ه ال ويق اطي رأس الم مال  %١٠٠احتي ن رأس م

  الشركة المدفوع.
  

  ركةالتطور السنوي ألرباح الش
 

 
 
 
 

 مجلس اإلدارة
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