الوكالة اﻻسﻼمية الدولية للتصنيف تؤكد على تصنيفات شركة شيكان للتأمين وإعادة التأمين المحدودة
المنامة 23 ،اكتوبر - 2020 ،أكدت الوكالة اﻹسﻼمية الدولية للتصنيف ) (IIRAتصنيف قوة التكافل المالي ) (TFSلشركة شيكان للتأمين
وإعادة التأمين المحدودة ،السودان بدرجة ’ .‘BBB+كما منحت نظرة مستقبلية بدرجة ’سلبي’ للتصنيف الممنوح حيث من المتوقع أن
تتفاقم التحديات من بيئة التشغيل المضغوطة بشكل أكبر ،فقد يؤدي التباطؤ المتوقع للنمو العالمي مع انتشار الفيروس التاجي )كوفيد(19-
دوليًا إلى دفع اﻻستثمار الدولي إلى اﻷمان وبعيدًا عن أسواق ناشئة جديدة ،والضغط على العملة المحلية وتأخير في حل التحديات
اﻻقتصادية التي يواجهها السودان.
شيكانهي أكبر شركة تأمين في السودان بحصة سوقية بلغت  ٪28في نهاية عام  2018مقابل  ٪32.2في العام السابق .وهي الشركة
الوحيدة في السودان التي يمكنها تأمين أصول القطاع العام كشركة تأمين مملوكة للدولة.
واصلت أقساط التأمين اﻹجمالية لقطاع التأمين السوداني اﻻرتفاع ،لكنها ارتبطت بارتفاع نسب الخسارة التي أدت إلى تآكل الربحية .من
ناحية أخرى ،تشير بيانات القطاع اﻹجمالية إلى مستويات شديدة من الرسملة .من المرجح أن يؤدي المزيد من انخفاض قيمة العملة
المحلية إلى الضغط على مطالبات القطاع في السنوات التالية لعام .2018
تباطأ نمو حجم الشركة إلى  ٪40.0في عام  2018مقابل نمو القطاع بنسبة  ٪61.1ونمو الشركة الخاص بنسبة  ٪59.7في العام السابق.
تماشيًا مع اﻻتجاهات الواسعة للقطاع ،زادت نسبةالشركة المجمعة أكثر في  2018مدفوعة بالتدهور في نسبة المطالبات .ومع ذلك ،
تمكنت الشركة من مضاعفة فائضأرصدة حملة الوثائقبما يزيد عن ضعف معدل المصروفات ومخصص الديون المشكوك في تحصيلها.
تحسنت مؤشرات السيولة لدى الشركة كما يظهر من خﻼل التغطية العالية لﻼحتياطيات الفنية من خﻼل اﻷصول السائلة .ولوحظ تحسن
في التدفقات النقدية التشغيلية ،وإن كان مدفوعا بشكل رئيسي من تخفيض أرصدة معيدي التأمين ،في حين واصل دين التأمين كنسبة
مئوية من إجمالي المساهمة في اﻻرتفاع .أصدرت الشركة مبادئ توجيهية جديدة بغرض تحسين التحصيل ،ومع ذلك قد يكون من
الصعب تحقيق فعالية هذه التدابير في ظل بيئة اﻻقتصاد الكلي المتوترة الحالية وظروف السيولة اﻹجمالية.
بالنظر إلى أن النمو القوي لﻸعمال خﻼل عام  2018الذي تجاوز الزيادة في إجمالي حقوق الملكية ،فقد تم التأكيد على مؤشرات الرافعة
المالية في حين كانت نسبة المﻼءة المالية للشركة أقل بكثير من الحد اﻷدنى التنظيمي البالغ  .٪20على هذا النحو ،نرى أنه من
الضروري للشركة تعزيز قاعدة رأس المال .وفقًا لتمثيل اﻹدارة ،هناك خطط لزيادة رأس المال عن طريق إعادة تقييم اﻷصول .تنظر
الوكالة ،لتعزيز قدرة الشركة على دفع المطالبات بشكل فعال وتلبية المتطلبات النقدية مثل المطالبات والنفقات ،يتطلب تعزيز رأس المال
النقدي.
تم تقييم درجة المضارب اﻹجمالية للشركة في نطاق ' ،' 75-71مما يعكس الحماية الكافية لحقوق مختلف أصحاب المصلحة مع وجود
مجال لتحسين ممارسات الحوكمة ،ويختلف تكوين مجلس إدارة الشركة ،على الرغم من توافقه مع اللوائح المحلية ،عن أفضل المعايير
الدولية الممارسات خاصة فيما يتعلق بالتمثيل المستقل .ينعكس هذا على تكوين لجنة المجلس والبنية التحتية للتنظيم الذاتي بشكل عام.
وفي الوقت نفسه ،قد يتضمن هيكل إدارة المخاطر تقييم جميع المخاطر المالية ،بما في ذلك كفاية رأس المال والسيولة في سيناريوهات
ً
تعزيزا ،ونشر اﻹفصاحات المالية في الوقت المناسب.
اﻹجهاد؛ عﻼوة على ذلك ،يتطلب مستوى الشفافية
تستفيد حوكمة الشريعة من ديناميكيات السوق ،حيث يعمل النظام المالي بأكمله على أساس مبادئ الشريعة اﻹسﻼمية مع وجود هيئة رقابة
شرعية عليا تضمن توحيد المعايير عبر القطاع .لم يطرأ أي تغيير كبير على إطار عمل الشريعة منذ المراجعة السابقة.
لمزيد من المعلومات حول هذا التصنيف ،يرجى اﻻتصال بنا علىiira@iirating.com.
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