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وتدريجيًا تتحول املحفظة بعيدًا عن الإتفاقيات الإقليمية 
نحو فروع اإعادة تاأمني نتمكن من ال�سيطرة على نتائجها 
حجم  يف  تخفي�س  اإلى  يوؤدي  قد  وهذا  اأف�سل.  ب�سكل 
احلفاظ  يف  �سي�ساعد  الوقت،  ذات  يف  ولكن  الأعمال. 

على الربحية.

“

“
ال�سيد يا�سر البحارنة

الرئي�س التنفيذي
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2015 التقرير ال�سنوي 

اإعادة التاأمني

وفقًا مليونخ ري معيد التاأمني العاملي، فقد بلغت اخل�سائر املوؤمنة من الكوارث 
فعقب   .2011 منذ  الأدنى  اأي   ،2015 اأمريكي يف  دولر  مليار   27 الطبيعية 
اأربع �سنوات من قلة املطالبات اجل�سيمة، بات معيدو التاأمني على يقني باأن 

�سروط واأحكام التاأمني لن تتح�سن يف القريب العاجل.

التاأمني  اأق�ساط  للدخل:  الأ�سا�ض على م�سدرين  التاأمني يف  �سركات  تعتمد 
واإيراد الإ�ستثمار. فح�سب و�سع الأ�سواق، فاأي من امل�سدرين ميكن اأن يكون 
الأكرث اأهمية يف حتقيق �سايف الأرباح. ويف معظم ال�سنوات، اأحد امل�سدرين 
ال�سلبية  الإجتاهات  تتزامن  عندما  اأوقات  هناك  ذلك،  ومع  الآخر.  يعو�س 
اإنخف�ست   ،2015 ففي  التاأمني.  �سناعة  يف  النتائج  هبوط  اإلى  يوؤدي  مما 
اأق�ساط املخاطر املعدلة يف حني وا�سلت الأ�سواق املالية يف الهبوط، خا�سة 
خالل الن�سف الثاين من العام. لهذا، فاإنه لي�س من امل�ستغرب اأن العديد من 

�سركات التاأمني يعلنون نتائجهم الآن وهي اأقل من العام 2015.

وي�سري املعدل الفوق عادي لعمليات الدمج والإ�ستحواذ خالل الفرتة امل�سمولة 
يف التقرير اإلى مزيد من التكثيف يف �سناعة التاأمني. فمثل حجم الهواء يف 
اإلى التمدد مع ال�سخ، والإنكما�ض  اآلة الأكورديون املو�سيقية، متيل الأ�سواق 
حتت ال�سغط. وحتى ذلك احلني، تت�سارع ال�سركات للح�سول على ح�سة 
اأكرب من الأ�سواق مما يوؤدي اإلى تفاقم الأزمة. ويبدو اأن خرباء القطاع يف 
حرية من اأمرهم يف حماولة للتنبوؤ مبا ميكن اأن يغري من هذا الو�سع العقيم 
منخف�سة  الإ�ستثمار  عوائد  اأن  حني  يف  الطلب،  وتراجع  العر�س  زيادة  من 

اإلى حد كبري.

حاد  توتر  خلق  اإلى  اأدى  مما  ي�ساعد،  مل  العاملي  الإقت�ساد  اأن  املوؤكد  فمن 
ومديري  ال�سما�سرة  على  ثم  ومن  امل�سرتين،  �سلوك  على  اأثر  الت�سعري  يف 
املخاطر باأكملهم. وت�سيف التقنية احلديثة زخمًا من خالل مناذج للت�سعري 
اجلماعي، وخلق طرق اإ�ستثمار جديدة لإدارة املخاطر، اأو الإ�ستعانة بربامج 
التاأمني  م�سارك يف �سناعة  اأن كل طرف  الأعمال. ويف حني  اعقد ملحاكاة 
عازم على تقلي�س النفقات، يتوقع امل�ستثمر عوائد مرتفعة على راأ�س املال، 
متجاهاًل يف كثري من الأحيان اأن معدل الت�سخم قد اإنخف�س ب�سكل كبري يف 
معظم الأ�سواق. تلك هي الفجوة بني واقع الأعمال وعدم الر�سا املتزايد من 

امل�ساهمني والذي يوؤدي اإلى مزيد من التغيري.

توفر الأ�سواق النا�سئة حتدياتها اخلا�سة. فالنمو الإقت�سادي احلايل بعيد 
كل البعد عن ما�سيه بينما ي�سعى معيدو التاأمني املحليني يف جذب اأق�ساط 
اأكرث، اأو على الأقل جني اأرباح، داخل بلدانهم. اإن خلق ت�سريعات جديدة يف 
الأجنبية  الإعادة  �سركات  اإلى عزل  اأدى  الهند  وموؤخرًا  واإندوني�سيا  ال�سني 
متامًا اأو و�سعها يف جو غري تناف�سي مع اآخرين تدعمهم دولهم. وتلك لعبة 
خطرية من �ساأنها اأن تدر بنتائج عك�سية �سريعة، يف حال وقوع كوارث طبيعية 

حملية كبرية.

ي�سعر  وكل من  امل�سالح،  اأ�سحاب  اإختبار حقيقي جلميع  اإل  هو  ما  ما�سبق 
بعزلة عن ديناميكيات الأ�سواق العاملية يجب اأن يرتوى ويعيد التفكري. ولرمبا 
تغيري  و�سك  على  التاأمني  �سناعة  اأن  نعتقد  لكننا  القول،  املبكر  من  يكون 

جذري يف القريب.

اإ�ستعرا�ش الأعمال

تطوير املحافظ

مقارنة   ٪30 بن�سبة   2015 يف  للمجموعة  التاأمني  اأق�ساط  اإجمايل  اإنخف�ض 
الأعمال  �سدارة  توقف  عن  جنم  التخفي�س  هذا  من   ٪9 املن�سرم،  بالعام 
التغري  عك�ست  اأخرى  و٪7  معها.  عملنا  التي  لويدز  نقابات  اإحدى  من 
اآخرين،  عمالء  اأق�ساط  دخل  من  للتخفي�سات  نتيجة  اأريج،  حمفظة  داخل 
الـ14٪ فهي  باقي  اأما  العمالت.  الدورية وحركة �سعر �سرف  والتخفي�سات 
من  اإثنني  خف�سنا  اأو  اأوقفنا  حيث  لويدز،  مع  حمفظتنا  يف  التحولت  نتاج 

الإتفاقيات الن�سبية الكبرية.

توزيع دخل الأق�ساط ح�سب الأ�سواق

يتم  بينما  الأولويات،  اأهم  اأحد  يزال  ل  اأريج  اأعمال  التنويع يف حمفظة  اإن 
اإدارة التعر�س للمخاطر يف بيئة اأ�سواق �سعبة خا�سة مع اإ�ستمرار الرتاجع يف 
معدلت الت�سعري. وتدريجيًا تتحول املحفظة بعيدًا عن الإتفاقيات الإقليمية 
نحو فروع اإعادة تاأمني نتمكن من ال�سيطرة على نتائجها ب�سكل اأف�سل. وهذا 
قد يوؤدي اإلى تخفي�س يف حجم الأعمال. ولكن يف ذات الوقت، �سي�ساعد يف 

احلفاظ على الربحية.

م�ساهمات فروع التاأمني الفردية يف دخل اأق�ساط املجموعة

مراجعة الأعمال الت�سغيلية واملالية
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 الأداء

الإتفاقيات  حمفظة  بخ�سائر   2015 يف  باأريج  الإكتتابية  الأرباح  تاأثرت 
من  احلجم  متو�سطة  ومطالبات  نيبال  يف  كبريين  لزلزالني  نتيجة  اإجماًل 
ليلة  ال�سرق الأق�سى وتركيا واأخريًا احلريق الهائل يف فندق العنوان بدبي 
راأ�س ال�سنة امليالدية. ويف النهاية، بلغت ن�سبة اخل�سارة املجمعة للمجموعة 

67.4٪ للعام، اأي بزيادة قدرها 0.6٪ عن م�ستوى 2014.

النتائج الفنية ح�سب امل�سدر )باآلف الدولرات الأمريكية(

التاأمني  فروع  فظلت  خمتلطة.  �سورة   2015 لنتائج  الدقيق  التحليل  يظهر 
لويدز يف  وتاأمينات احلياة وحمفظة  واإتفاقيات فائ�ض اخل�سارة  الإختياري 
تاأدية اأداًء جيدًا. وكان هناك انخفا�سًا يف عوائد العام على اأ�سا�س �سنوي، 
ثابتة  الفنية  الأق�ساط  املحافظ. وظلت عوائد  اإنخفا�ض حجم  ب�سبب  غالبًا 
وا�سلت  ذلك،  ومع  لويدز.  حمفظة  يف  فقط  طفيف  تخفي�س  مع  ما،  نوعًا 
مناف�سة الت�سعري يف تاآكل الهوام�ض يف فروع التاأمني التي يتحكم يف �سروط 
يف  الرئي�سي  املكون  وهي  الإتفاقيات،  وت�سوق  املفو�سني.  العمالء  اإكتتابها 
اأن  حني  ويف  التاأمني.  فروع  بني  مزيج  اأنها  على  عادة  الإقليمية،  حمفظتنا 
تعو�س  اأن  املتوقع  فمن  خ�سائر،  ي�سجل  قد  منها  اإثنني  اأو  الفروع  هذه  اأحد 
باقي الفروع لت�سبح النتيجة الجمالية مربحة. ولكن مل يكن هذا واقع الأمر 
يف 2015، عندما تقل�ست الهوام�س ب�سكل كبري مانعًة اإ�ستيعاب �سل�سلة من 
لقبول  �سروط حمكمة  تطبيق  تقرر  فقد  ولذك  متو�سطة احلجم.  اخل�سائر 
حجم  تخفي�س  النتيجة  كانت  واإن  حتى  ال�سنة،  نهاية  قبل  جديدة  اأعمال 

الأعمال.

 نتائج املجموعة الفنية لكل فرع من فروع التاأمني
)باآلف الدولرات الأمريكية(

اإن غالبية خ�سائر الإتفاقيات املحت�سبة يف ال�سنة املالية 2014 تتعلق بزلزال نيبال، والذي وقع يف 
2015 ولكنها �سجلت من الناحية الفنية يف �سنة 2014 الإكتتابية  لتلك الأ�سواق.

موقف راأ�ش املال

كعادة اأريج، فقد قامت ال�سركة بتكليف خرباء اإكتواريني خارجيني م�ستقلني 
اإحتياجات  لتلبية  الالزم  املال  راأ�س  كفاية  عن  تقديري  حتديث  لتقدمي 
املخاطر لعمليات املجموعة الكلية عند م�ستوى اإحتمالية 1: 200، اأو ٪99.5. 
مقابل  هائلة  وفرة  امل�ستوى  ذلك  يف  لأريج  الإقت�سادي  املال  راأ�س  ويظهر 
�سمان  قدرة  لديها  ال�سركة  اأن  على  يدل  مما  بال�سركة.  امل�ساهمني  حقوق 

مايل كبري لعمالئها حتى يف ظل منوذج ال�سيناريو املت�سدد.

ومع توحيد ح�سابات تكافل ري حتت حمفظة اأريج للمخاطر، فقد مت تخفي�س 
اأ�سواق  يف  عديدة  اإتفاقيات  يف  ت�سارك  ل  التابعة  ال�سركة  اأن  نتيجة  وطئته 
متطلبات  توجيه  على  الطبيعية  الكوارث  توؤثر  لأريج حيث  الرئي�سة  املنطقة 

راأ�س املال. 

�سهدت حمفظة اأريج التي متثل 92٪ من حمفظة املجموعة تغيريات حمدودة 
اأهم العوامل التي توؤثر يف خماطر راأ�س املال  على املوقف قبل عام م�سى. 
الأ�سواق،  خماطر  ثم  الإحتياطيات  خماطر  ويليها  الإكتتابية  املخاطر  هي 
مراجعة  فعقب  الإئتمان.  وخماطر  ال�سيولة  خماطر  الت�سغيلية،  املخاطر 
خماطر  اإنخف�ض  امل�ستقلني،  اخلارجيني  الإكتواريني  اخلرباء  من   �ساملة 
باإعتدال.  الأ�سواق  خماطر  اإرتفعت  حني  يف  ملحوظ  ب�سكل  الإحتياطيات 
واأدت جميع املوؤ�سرات جمتمعًة اإلى اإنخفا�س هام�سي يف متطلبات راأ�س املال 

الإقت�سادي للمجموعة.

كما هو موؤكد من خالل التحليالت الإكتوارية وعلى الرغم من  خ�سارة 2015 
التي  املجموعة  حمفظة  وجودة  تنوع  من  باإرتياح  ال�سركة  ت�سعر  الت�سغيلية، 
توفر احلماية القوية لعمالء اإعادة التاأمني وحقوق امل�ساهمني على حد �سواء.

مراجعة الأعمال الت�سغيلية واملالية
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النظــرة امل�ستقبلية

يظل و�سع الإقت�ساد يف ال�سني ال�سغل ال�ساغل للمحللني يف حني الإنتعا�س 
مفرت�س  هو  مما  و�سوحًا  اأقل  يكون  قد  املتحدة  الوليات  يف  القت�سادي 
بدايًة. فجنبًا اإلى جنب ومع اإنخفا�س اأ�سعار املوارد الطبيعية والنفط، فمن 
املرجح اأن يظل الطلب العاملي �سعيف يف 2016 – واحلال باملثل اأي�سا على 

منتجات التاأمني الرئي�سة.

من  التقلي�س  التاأمني  م�سرتي  على  اأنه  القت�سادية  ال�سرورة  وتقت�سي 
نفقاته وتعظيم دور اإدارة املخاطر. كما اأن ال�سغوط التناف�سية واملزيد من 
اأريج حتقيق  اأ�سعار املنتجات يجعل من ال�سعب على عمالء  الإنخفا�س يف 
دخل الأق�ساط املن�سود. وخمالفًا لذلك، ن�سهد تعزيز الإحتياطيات يف فرع 
التاأمني يف  اأق�ساط  اإرتفاع  اإلى  اأدى  ال�سحي مما  والتاأمني  املركبات  تاأمني 
هذه الفروع الهامة. ولتحقيق التوازن، فاإننا نتوقع منوًا منخف�سًا ب�سيطًا يف 

جميع اأنحاء منطقة ال�سرق الأو�سط و�سمال اإفريقيا يف 2016.

على  اأريج  تعمل  بال�سركة،  املربحة  الإختيارية  الأعمال  حمفظة  ولتعزيز 
جددت  ال�سركة  اأن  كما   .2016 يف  العاملي  املايل  دبي  مركز  يف  تواجدها 
اأ�سواقها املحلية  اإلى  اأي�سًا من رغبتها يف جلب منتجات خمتارة من لويدز 
وخارجها. فمن خالل اإتفاقيات تغطية مع نقابات لويدز الفردية يف اأ�سواق 
لندن، تعتزم اأريج تقدمي خدمة رائدة يف الأ�سواق للتعريف مبفاهيم لويدز 

عتبة عمالئها. اإلى  ذات الت�سنيف “A” الآمن 

تنظر اأريج اإلى فروع التاأمني ال�سخ�سية كمجال رئي�سي للنمو. فبينما يعمل 
تلبي  التي  املتخ�س�سة  احللول  اإيجاد  على  بال�سركة  احلياة  تاأمينات  فريق 
التاأمني  مديري  مع  �سراكة  لإيجاد  ال�سركة  ت�سعى  الإقليمية،  الإحتياجات 
املتخ�س�سني يف تقدمي املنتجات الإ�ستهالكية اجلديدة يف هذا اجلزء من 
العامل. فعو�سًا عن مطاردة الأق�ساط وحدها، ترى ال�سركة اأن الربحية تعتمد 
ب�سكل متزايد على تنويع املنتجات. ويف الوقت نف�سه، فاإنها تعيد النظر يف 

الأعمال ذات الأداء ال�سعيف وتعالج اأوجه الق�سور يف اإ�ستغالل راأ�س املال.

حمفظة  يف  حمدودة  منو  فر�س  ال�سركة  ترى  لويدز،  اأعمال  وبا�ستثناء 
الإتفاقيات الن�سبية لديها، خا�سة واأن الهوام�س قد تاآكلت على مدى �سنوات 
من املناف�سة ال�سديدة يف الأ�سواق الإقليمية. اأما بالن�سبة للويدز، فقد اأبرمت 
ال�سركة اتفاقيات جديدة من �ساأنها زيادة الدخل من اأ�سواق لندن. وتعترب 
اأريج م�ساركتها كمن�سة منا�سبة للتنمية امل�سرتكة واإدخال منتجات جديدة 

يف اأ�سواقها الإقليمية وكذلك اأداة تنويع هامة يف حمفظة اأعمالها.

مبراجعة  تقوم  املربحة،  التاأمني  فروع  يف  اأعمالها  ال�سركة  ت�ستثمر  وبينما 
تقرر  فقد  ولذلك  التاأمني.  حمفظة  يف  ال�سعيف  الأداء  ذات  للفروع  حثيثة 
اأريج  متتلك  والتي  ري،  تكافل  التابعة  ال�سركة  من  الإكتتاب  اأعمال  وقف 
فيها ح�سة 54٪، بعد اأن ف�سلت اجلهود الطويلة لزيادة الربحية من اأعمال 
الإكتتاب يف اأ�سواق اإعادة التكافل. و�ستوا�سل اأريج دعم عمالء التكافل من 

خالل امليزانية العمومية لل�سركة الأم.

اأنه �سيكون من الأف�سل وقف  اإلى نتيجة  ال�سركة  ولأ�سباب م�سابهة تو�سلت 
املجدية  العوائد  غياب  لإ�ستمرار  ولبوان  �سنغافورة  يف  فرعيها  عمليات 

ولزيادة احلماية املمنوحة يف تلك املنطقة ولإرتفاع التكاليف. ففي النهاية 
توؤكد، مع  اأن  وتود  تعد ذات جدوى.  الفروع هذه مل  �سبكة  اأن  اأريج  اأقتنعت 
متاحة جلميع  تزال  ل  لأريج  الرئي�سي  املقر  الإكتتابية يف  الطاقة  اأن  ذلك، 
مع  ال�سركة  تعمل  �سوف  الوقت،  ذات  ويف  الإقليمية.  امل�سندة  ال�سركات 
لت�سفية حمافظ  الأخرى ل�سمان منهجي  املعنية  الأطراف  العمالء وجميع 
قوي.  يزال  اأريج ل  املايل  الو�سع  اأن  التاأكيد  نود  الفرع احلالية. ومن هنا، 
 ،2015 البيان ال�سحفي ال�سادر يف دي�سمرب كانون الول عام  وكما هو يف 
 ”B++“  فقد اأبقت هيئة التقييم اإيه اأم ب�ست على الت�سنيف الإئتماين عند
مع النظرة الإيجابية لأريج، وت�سليط ال�سوء على “راأ�س املال القوي واملعدل 
وتخ�سي�س  متوا�سعة،  اإكتتاب  قدرة  على  “ينم  هو  املخاطر” الذي  ح�سب 

حذر لالأ�سول واإحتياطيات حكيمة”.

الإ�ستثمارات

اإختلف النمو العاملي يف 2015. فقد �سجلت الوليات املتحدة الأمريكية منوًا 
منطقة  اإقت�ساديات  وا�سلت  بينما  البطالة.  معدل  يف  وانخفا�سًا  مطردًا 
فقد  النا�سئة،  الإقت�سادات  اأكرب  ال�سني  اأما  التباطوؤ.  يف  واليابان  اليورو 
النقدية  ال�سيا�سات  تفاوتت  فقد  ال�سياق،  هذا  ويف  كبريًا.  تباطوؤًا  �سهدت 
للبنوك املركزية الكربى لأول مرة يف ال�سنوات الأخرية. فقد اإعتمد جمل�ض 
الفوائد  اأ�سعار  الفائدة وزيادة  الأمريكي �سيا�سة رفع  الفيدرايل  الإحتياطي 
اليابان  وبنك  الأوروبي  املركزي  البنك  وا�سل  حني  يف  الأجل  ق�سرية 

�سيا�ستهم من التي�سري الكمي.

ب�ساأن  اليقني  عدم  وحالة  العاملي  الإقت�سادي  الركود  من  املخاوف  واأدت 
توقيت ومدى اإرتفاع �سعر الفوائد من جانب بنك الحتياطي الفيدرايل اإلى 
م�ستويات عالية من التقلب يف جميع فئات الأ�سول املختلفة. فرتاجعت اأ�سعار 
الأ�سواق  يف  الثابت  الدخل  ذات  املالية  والأوراق  والأ�سهم  وال�سلع  العمالت 
النا�سئة حيث اأ�سبحت الأ�سول ذات املخاطر العالية اأقل جاذبية. و�سجلت 
الأ�سهم  موؤ�سرات  واأغلقت  �سلبيًة.  عوائدًا  الأ�سهم  موؤ�سرات  من  العديد 
العاملي  �ستانلي  مورغان  موؤ�سر  فاإنخف�س  العام.  عن  بكثري  اأقل  الأمريكية 
بن�سبة 2.7٪ لالأ�سواق املتقدمة يف حني خ�سر موؤ�سر الأ�سواق النا�سئة ٪17. 

اأما اأ�سواق الأ�سهم اخلليجية، فقد تاأثرت ب�سكل كبري.

فقد كان الطلب قويًا على ال�سندات احلكومية بينما تراجعت ال�سندات من 
الع�سر  موؤ�سر  وكان  الكبرية.  العوائد  املالية ذات  والأوراق  النا�سئة  الأ�سواق 
واأٌغلق  ن�سبيًا  �سيق  نطاق  القيا�سية يف  المريكية  اخلزانة  ل�سندات  �سنوات 
الأوروبي  املركزي  البنك  ا�ستمرار  واأدى   .٪2.27 عند  هام�سيًا  مرتفعًا 
ل�سيا�سة “املال ال�سهل” اإلى املزيد من الإنخفا�س يف العوائد على ال�سندات 
ال�سندات  على  العوائد  حققت   ،2015 دي�سمرب  ففي  الأوروبية.  ال�سيادية 

احلكومية الأوروبية حتى التي مدتها خم�ض �سنوات نتائج �سلبية.

بن�سبة  موؤ�سره  اإرتفاع  مع  اآمنًا  مالذًا  باإعتباره  مبكانته  الدولر  واإحتفظ 
9.26٪. فدفعت قوة الدولر برتاجع يف اأ�سعار ال�سلع. واأغلق النفط اخلام 

منخف�سًا للعام الثاين على التوايل.

يف  التحفظ  �سيا�سة  بال�سركة  الإ�ستثمارية  املحفظة  غالبية  وا�سلت 
املخاطر  حتمل  و�سيا�سة  يتما�سى  مبا  املخاطر  فئات  يف  املخ�س�سات 
مليون  امل�ستثمرة 746.6  الأ�سول  بلغ جمموع  العام،  نهاية  ويف  للمجموعة. 
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اأمريكي( مع 89٪ خم�س�س  مليون دولر  اأمريكي  )2014: 715.4  دولر 
للنقدي والأوراق املالية ق�سرية الأجل وال�سندات. وعلى الرغم من �سيا�سة 
اأدى  تاأثرت املحفظة  بحركة الأ�سعار، مما  التعر�س املعتدل لالأ�سهم، فقد 
اأمريكي  الى تراجع جمموع دخل الإ�ستثمار باملجموعة بـ14.3 مليون دولر 

يف 2015 )2014: 20.5 مليون دولر اأمريكي(.
   

وبامل�سي قدمًا، ل تزال هناك حتديات كبرية. فهناك املزيد من الإنخفا�س 
ع�سر  اإثني  منذ  م�ستوى  اأدنى  يف  اخلام  النفط  ف�سعر  الأ�سول.  اأ�سعار  يف 
التعاون اخلليجي.  اإقت�سادات دول جمل�س  اآثار عميقة على  له  عامًا. وهذا 
لتجديد  فائقة  بعناية  ونقدية حم�سوبة  مالية  اإ�سرتاتيجيات  الآن   واملطلوب 

الثقة وحتفيز النمو خارج قطاعات اأ�سواق النفط اخلام ذات ال�سلة.

مل�ستثمري  ي�سكل حتديات  ال�سائدة منخف�سة مما  الفائدة  تزال معدلت  ل 
الأجل الق�سري من اأمثال اأريج، ول �سيما اأنه يجري اإختبار الأ�سواق املالية 
واأ�سواق اإعادة التاأمني يف اآن واحد. ويف هذه ظل هذه البيئة، �سوف ت�ستمر 
ال�سركة يف بذل ق�سارى جهودها حلماية حقوق امل�ستثمرين لديها من اآثار 
اخل�سائر اجل�سيمة باإدارة حذرة منخف�سة املخاطر من�سجمًا مع معدل الرغبة 
باملخاطرة وحتقيق التوازن بني فر�س الأ�سواق مقابل الإلتزام بحماية حقوق 
امل�ساهمني وحملة الوثائق. ول تزال ال�سركة عند حمطة منخف�سة من دورة 
الإ�ستثمار ول �سيما من حيث �سروط واأحكام اأ�سعار الفائدة. اإن احلفاظ على 
راأ�ض املال يف هذه املرحلة هو من الأولويات حلني اإمكانية اإ�ستغالل الفر�ض 

عندما تلتقط الأ�سواق اأنفا�سها من جديد. 

ال�سركات التابعة

تكافل ري ليميتد

التاأمني  اإعادة  يف  للمجموعة  التابعة  ال�سركة  ليميتد،  ري  تكاُفل  لْت  �َسجَّ
 :2014( اأمريكي  دولر  مليون   7 بلغت  �سافية  خ�سارة  الإ�سالمي  التكافلي 
خ�سائر  خف�ست  حني  يف  للعام.  اأمريكي(  دولر  مليون   9.1 خ�سارة  �سايف 
الأن�سطة الإكتتابية على اأ�سا�س �سنوى، بلغ خم�س�س اإنخفا�س القيمة 4.9 
مليون دولر اأمريكي على مبني ال�سركة، مما خف�س عوائد الإ�ستثمار. وبلغت 
ح�سة اأريج يف اخل�سائر ال�سنوية 3.8 مليون دولر اأمريكي )2014: خ�سارة 

4.9 مليون دولر اأمريكي(.

اإلى 16.8 مليون  9٪ لي�سل  اإجمايل امل�ساركات الإكتتابية بن�سبة  واإنخف�ض 
املركبات  تاأمني  �سكل  اأمريكي(  دولر  مليون   18.4  :2014( اأمريكي  دولر 
 )٪30  :2014(  ٪21 املمتلكات   ،)٪11  :2014( الدخل  اإجمايل  من   ٪30
والتاأمني ال�سحي 15٪ )2014: 24٪(. وقد توقفت ال�سركة التابعة عن قبول 

اأعمال جديدة يف نهاية عام 2015.

اأما حمفظة الإ�ستثمار بتكافل ري فقد حققت متو�سط   عائد بلغ 0.8٪ مع 
اإ�ستثمار بقيمة 0.9 مليون دولر اأمريكي )2014: 1.9 مليون دولر  عوائد 
اأمريكي(. وحافظت ال�سركة على اإ�سرتاتيجيتها الإ�ستثمارية احلذرة بدرجة 
عالية من ال�سيولة. فحوايل 53٪ اأي 107.7 مليون دولر اأمريكي كانت يف 
دولر  مليون   111.5  :2014( املدى  ق�سرية  اإ�سالمية  وودائع  نقدية  �سكل 

اأمريكي(.

�سمانات اخلليج

دولر  مليون   0.6 بلغت  �سافيًة  اأرباحًا  لت�سجيل  اخلليج  �سمانات  عادت 
دولر  مليون   0.03 ربح   :2014( بالتقرير  امل�سمولة  الفرتة  خالل  اأمريكي 
منوًا  املركبات  �سمان  يف  اإيرادات  اجلديدة  الأعمال  و�سجلت  اأمريكي(. 
بن�سبة 52٪ لي�سل اإلى 3.5 مليون دولر اأمريكي )2014: 2.3 مليون دولر 
اأمريكي  دولر  مليون   1 اإلى  الأخرى  الإيرادات  ارتفعت  حني  يف  اأمريكي(، 

)2014: 0.9 مليون دولر اأمريكي( خالل العام.

اأريج كابيتال ليميتد

اأريج كابيتال ليميتد هي ع�سو ال�سركة امل�سجلة واململوكة بالكامل يف لويدز 
قبل  من  املكتتبة  الأعمال  يف  امل�ساركة  من  اأريج  متكن  التي  وهي  بلندن. 
نقابات لويدز. ففي 2015، قبلت اأريج كابيتال ليميتد اأعمال اإعادة التاأمني 
اأمريكي  دولر  مليون   46 بلغت  مكتتبة  اأق�ساط  باإجمايل  نقابات  من خم�سة 
)2014: 129 مليون دولر اأمريكي(. واأدت التغريات يف حمفظة اأريج لويدز 

وتاأثري �سعر �سرف العمالت اإلى انخفا�ض ملحوظ يف اأق�ساط 2015.

وت�سند  ليميتد مبخاطر حمددة يف �سايف ح�ساباتها  كابيتال  اأريج  وحتتفظ 
اإ�سمية  ليميتد وحدها خ�سارة  اأريج كابيتال  اأعمالها لأريج. و�سجلت  معظم 
بلغت 0.3 مليون دولر اأمريكي للعام )2014: �سايف الربح 0.2 مليون دولر 

اأمريكي(.
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