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إعالنات الیوم

ايضاح من شركة وربة للتامین (وربة)
23 أبريل, 2014 / 11:20 ص

 
يعلن سوق الكويت لالوراق المالیة بانه ورد الیه كتاب من شركة وربة للتامین (وربة) نصه

كاالتي: 
 

التزاما من شركة وربة للتامین بمبادئ االفصاح والشفافیة،وتنفیذا لتعلیمات ھیئة اسواق المال
بشان االفصاح عن المعلومات الجوھرية ،نحیط علم سیادتكم بانه قد تم تصنیف الشركة من قبل

وكالة "ستاندرز اند بورز" بتصنیف (بي بي بي) مع نظرة مستقبلیة مستقرة. 
 

مرفق تقرير وكالة ستاندردز اند بورز الخاص بالتصنیف. 
 

تثبیت التصنیفات اإلئتمانیة لشركة وربة للتأمین عند بي بي بي بعد مراجعة السیولة مع نظرة
مستقبلیة مستقرة  

 
لمحة عامة  

 
•قمنا بخفض تقییمنا للسیولة لدى شركة وربة إلى درجة قوى ألننا نتوقع بانھا ستكون بحاجة

لسیولة أكبر فى المستقبل  
•و بالتالى ، قمنا بتثبیت تصنیفنا اإلئتمانى للقوة المالیة لشركة وربة عند بي بي بي . 

•يدعم تصنیفنا تقیمنا لمخاطر أعمال شركة وربة بدرجة مقبول و تقییمنا للمخاطر المالیة
للشركة بدرجة قوى نسبیا ، إال أن اإلنخفاض جاء بموجب تقییمنا إلدارة المخاطر المؤسسیة

بدرجة ضعیف. 
•تعكس النظرة المستقبلیة المستقرة توقعاتنا بأن شركة وربة ستحافظ على كفاية قوية جدا

لرأس المال ، بینما تعمل تدريجیا على تنويع محفظتھا اإلستثمارية و على تعزيز ممارستھا فى
إدارة المخاطر و من المتوقع أن يؤدى ھذا إلى أستقرار أكبر فى أرباح اإلكتتاب لديھا . 

 
عملیة التصنیف 

 
قامت وكالة " ستاندرد أن بورز" لخدمات التصنیف اإلئتمانى بتاريخ 18 مارس 2014 ، بتثبیت

تصنیفھا اإلئتمانى و تصنیفھا للقوة المالیة لشركة وربة للتأمین ، التى تتخذ من دولة الكويت
مقرا لھا ، عند درجة تصنیف بي بي بي ، مع نظرة مستقبلبیة مستقرة . 

 
الحیثیات  

 
تعكس تصنیفات شركة وربة تقییمنا لمخاطر أعمال الشركة بدرجة مقبول و المخاطر المالیة
للشركة بدرجة قوى .و تقییمنا إلدارة المخاطر المؤسسیة الخاصة بالشركة بدرجة ضعیف . 

 
تتمتع شركة وربة بوضع تنافسى كاف فى سوقھا المحلیة ، فھى من شركات التأمین الخمسة

األوائل فى سوق التأمین التنافسیة بالكويت ، و نقیم مخاطر القطاع و الدولة للكويت بدرجة
متوسط . 

 
يعكس تقیمنا للمخاطر المالیة لشركة وربة بدرجة قوى نسبیا قوة رأس المال و األرباح لديھا

المقیدة بمخاطر معتدلة . 
و ھذه األخیرة تعكس فى الغالب المخاطر اإلستثمارية الكبیرة التى تتحملھا شركة وربة ، مثل

الرافعة المالیة اإلستثمارية و التركیزات ، قامت شركة وربة أيضا بتغیر برنامجھا إلعادة التأمین فى
العام 2013 ، محولة مخاطرھا بشكل جوھرى إلى سیاسة إعادة تأمین بتجاوز الخسارة من

سیاسة إعادة التأمین النسبى اإلتفاقى ، و ھذا يمكن أن يؤثر على أرباح اإلكتتاب و على تقلب
الدخل الصافى لديھا . يفترض السیناريو األساسى لدينا بأن شركة وربة ستحقق نسب مجتمعة
أدنى من 100% و سیكون العائد على حقوق الملكیة أكثر من 3% خالل العامین 2014 و 2015
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. ( يشیر إنخفاض النسب المجتمعة إلى تحقیق أرباح أفضل . أما تجاوز النسب المجتمعة %100
يشیر إلى تكبد خسائر فى اإلكتتاب ). 

 
نقیم إدارة المخاطر المؤسسیة لشركة وربة للتأمین بدرجة ضعیف ، ما يعكس وجھة نظرنا تجاه
أدواتھا غیر المتطورةلمراقبة التعرضات ضمن إطار الرغبة فى المخاطر المحددة مسبقا ، ال سیما

فیما يخص محفظتھا اإلستثمارية . 
قمنا بخفض تقیمنا للسیولة لدى شركة وربة إلى درجة " قوى " من " إستثنائى " ألننا نتوقع
بأنھا بحاجة لسیولة أكبر فى المستقبل ، إستنادا إلى تطور توقعاتنا الخاصة بأرباح و إلتزامات

إكتتاب كل من شركة وربة و السوق المحلیة على مدى العامین القادمین . 
 
 

النظرة المستقبلیة 
 

تعكس النظرة المستقبلیة المستقرة توقعاتنا بأن الشركة ستحافظ على كفاية قوية جدا لرأس
المال ، بینما تعمل تدريجیا على تنويع محفظتھا اإلستثمارية و على تعزيز ممارستھا فى إدارة

المخاطر ، و من المتوقع أن يؤدى ھذا إلى إستقرار أكبر فى أرباح اإلكتتاب لديھا . 
 

سیناريو رفع التصنیفات 
 

يمكن أن نرفع التصنیفات فى حال :  
 

- واصلت شركة وربة تعزيز إطار ضبط المخاطر الذى بدأت به مؤخرا ، ما سیؤدى بنا إلى منح
إدارةالمخاطر المؤسسیة درجة كافیة بدال من ضعیف . 

- واصلت شركة وربة تنويع إستثماراتھا ، ما سیؤدى إلى تحسین تقییم المخاطر . 
- حقق أدائھا التشغیلى الذى يقوم التصنیف على أساسه توقعاتنا أو تجاوزھا . 

 
سیناريو خفض التصنیفات:  

 
يمكن أن نقوم بخفض التصنیفات فى حال : 

- حدوث المزيد من التدھور فى أداء األكتتاب و أنخفاضه بشكل يفوق توقعاتنا األساسیة . 
- وجود إشارات على فشل شركة وربة بإدارة نمو األعمال لديھا و بالتالى تأكل قوة رأس المال

لديھا  
 

نظرة على درجة التصنیف  
 

إلى من  
تصنیف القوة المالیة مستقرة / بي بي بي مستقرة / بي بي بي 

المستوى اإلبتدائى للتصنیف انشور بي بي + بي بي + 
مخاطر اإلعمال مقبولة مقبولة  

تقیم مخاطر قطاع التأمین و الدولة مخاطر متوسطة مخاطر متوسطة  
الوضع التنافسى كافى كافى  

المخاطر المالیة قوية نسبیا قوية نسبیا  
رأس المال و األرباح قوية قوية  

المخاطر مخاطر معتدلة مخاطر معتدلة  
المرونة المالیة كافیة كافیة  

المتغیرات 1- 1-  
المخاطر المؤسسیة و اإلدارة 1- 1-  

إدارة المخاطر المؤسسیة ضعیفة ضعیفة  
اإلدارة و الحوكمة معتدلة معتدلة  

التحلیل الشامل 0 0 
السیولة قوية إستثنائیة  

الدعم 0 0  
الدعم من المجموعة 0 0  

الدعم من الحكومة 0 0 
 

المعايیر و البحوث ذات الصلة 
 

المعايیر ذات الصلة  
 

•شركات التأمین : منھج التصنیف ، 7 مايو 2013  
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•إدارة المخاطر المؤسسیة : 7 مايو 2013  
•إدارة و حوكمة عوامل اإلئتمان الخاصة بكیانات الشركات و شركات التأمین ، 13 نوفمبر 2013  

•مبادىء التصنیفات اإلئتمانیة 16 فبراير 2011 . 
•المنھج و الفرضیات المنقحة لتحلیل كفاية راس المال المصدر بإستخدام نموذج رأس مال

التأمین المرتكز على المخاطر ، 7 يونیو 2010 . 
•إستخدام النظرة المستقبلیة قصیرة المدى و النظرة المستقبلیة ، 14 سبتمبر 2009 . 

 
البحوث ذات الصلة 

 
•منح قطاع التأمین على الممتلكات / الحوادث الكويتى درجة متوسط فى تقییم مخاطر قطاع

التأمین و الدولة ، 6 نوفمبر 2013 . 
 

قائمة التصنیفات  
 

تثبیت التصنیفات  
 

شركة وربة للتأمین  
التصنیف اإلئتمانى -- / مستقرة /بي بي بي 

تصنیف القوة المالیة -- / مستقرة / بي بي بي  
 
 
 
 
 
 

يرجى العلم بأن موقع بورصة الكويت لن يدعم المتصفحات القديمة التي ال تكون متوافقة مع TLS v1.2. للتفاصیل انقر ھنا

 
اإلعفاء من المسؤولیة وأحكام وشروط االستخدام

© 2019 حقوق النشر والحقوق الفكرية الواردة في ھذا الموقع، تحفظ لبورصة الكويت

معلومات التداول

العطالت الرسمیة للسوق

أوقات التداول

التحلیالت

حجم التداول للسوق الرسمي طبقا لجنسیة وفئة
المتداولین

حسابات التداول النشطة وغیر النشطة

نسب الملكیات في البنوك الكويتیة

الحوكمة

الحوكمة

اإلبالغ عن المخالفات

عن بورصة الكويت

الشركة

رؤيتنا ومھمتنا

رسالة الشركة

مجلس اإلدارة

الفريق التنفیذي

لجنة النظر في المخالفات

محفظتي

 
فرص العمل

ركن األخبار

الفعالیات

عضويات و منظمات دولیة

األسئلة األكثر شیوعا

اقتراحات

االتصال بنا

نموذج شكاوى العمالء

    

 

https://www.boursakuwait.com.kw/tlsnotice.aspx
https://www.boursakuwait.com.kw/page/1068
https://www.boursakuwait.com.kw/page/33
https://www.boursakuwait.com.kw/page/1109
https://www.boursakuwait.com.kw/analysis/trading-volumes-according-to-nationality-and-category
https://www.boursakuwait.com.kw/analysis/active-and-inactive-trading-accounts
https://www.boursakuwait.com.kw/analysis/cma-bank-holdings
https://www.boursakuwait.com.kw/corporate-governance/1111
https://www.boursakuwait.com.kw/page/1082
https://www.boursakuwait.com.kw/page/39
https://www.boursakuwait.com.kw/page/43
https://www.boursakuwait.com.kw/page/1049/1
https://www.boursakuwait.com.kw/page/1050
https://www.boursakuwait.com.kw/page/41
https://www.boursakuwait.com.kw/page/1067
https://data.boursakuwait.com.kw/portfolio/Logon.aspx
https://www.boursakuwait.com.kw/page/37
https://www.boursakuwait.com.kw/press-corner
https://www.boursakuwait.com.kw/events
https://www.boursakuwait.com.kw/affiliation-and-membership
https://www.boursakuwait.com.kw/page/1081
https://www.boursakuwait.com.kw/feedback
https://www.boursakuwait.com.kw/page/38
https://www.boursakuwait.com.kw/page/2
https://www.linkedin.com/company/10108082/
https://twitter.com/BoursaKW
https://www.instagram.com/boursakw

