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مراجعة الأعمال الت�شغيلية واملالية
�إعادة الت�أمني
�س ُيذكر  2017دوم ًا ب�أنه عام الكوارث الطبيعية ،بقدر ما كانا عامي 2011
و 2001حمفورتا يف �أذهان �شركات �إعادة الت�أمني املحرتفة .فمع خ�سائر
�إقت�صادية تقدر بـ 330مليار دوالر �أمريكي ،1تكبد عام  2017ثاين �أكرب
خ�سائر ناجمة عن الكوارث الطبيعية والتي ُ�سجلت على الإطالق بعد عام
 380 :2011( 2011مليار دوالر �أمريكي) .و�أكرث من  135مليار دوالر
�أمريكي ( 105 :2011مليار دوالر �أمريكي) من تلك اخل�سائر كانت م�ؤمنة
من قبل �شركات �إعادة الت�أمني التي حتملت العبء الأكرب ،حتديد ًا  ٪59من
اخل�سائر �سببتها ثالثة �أعا�صري�أطل�سية (هاريف� ،إرما ،وماريا) يف الربع
الثالث ،والتي ت�شري التقديرات �إلى �أنها ت�سببت يف خ�سائر �إقت�صادية قدرها
 200مليار دوالر �أمريكي وخ�سائر م�ؤمن عليها بلغت نحو 80مليار دوالر
�أمريكي .2هذه الأحداث جعلت  2017واحدة من �أ�سو�أ ال�سنوات امل�سجلة
ل�سوق �إعادة الت�أمني العاملية.
ووفقا لأيون بنفيلد ،ف�إن خ�سائر الكوارث الطبيعية خالل هذه الفرتة مل
ت�ؤثر ت�أثريا كبري ًا على ر�أ�س مال �شركات �إعادة الت�أمني التقليدي ،الذي ظل
م�ستقر ًا .و�شهدت �شركات �إعادة الت�أمني الأكرث ت�أثر ًا بع�ض الت�آكل الطفيف
يف ر�أ�س مالها ،مدفوعا بالدرجة الأولى من الأرباح امل�ستنفذة مما �أدى
�إلى عدم كفاية تغطية �أن�شطة �إدارة ر�أ�س املال .ويف املقابل ،منت ال�شركات
ذات التعر�ض املنخف�ض للمخاطر املوجودة يف الواليات املتحدة ومنطقة
البحر الكاريبي من حيث ر�أ�س املال ،م�ستفيدة من �ضعف الدوالر الأمريكي
ب�شكل عام .ولقد عو�ضت خ�سائر الكوارث الطبيعية �إلى حد كبري من �أرباح
الإكتتاب يف جماالت �أخرى ،والتطور الإيجابي يف �إحتياطيات ال�سنوات
ال�سابقة و�إيرادات الإ�ستثمار.
وقد �شهد ر�أ�س املال املخ�ص�ص لإعادة الت�أمني منو ًا رغم خ�سائر الكوارث
الطبيعية يف عام  .2017وكما �أثبت ال�سوق قدرته على ال�صمود حيث �أنه
مل يكن هناك عمليات تراجع ملحوظ لر�ؤو�س الأموال خالل تلك الفرتة.
كما كانت هناك �إ�ستجابة قوية ومواتية من �أ�سواق �إعادة الت�أمني و�أ�سواق
ر�أ�س املال �إل�شركات الت�أمني التي �أظهرت بياناتها جودة عالية و�أنه لديها
�إ�سرتاتيجيات لتخفيف اخل�سائر .حيث �أنه هذه التدابري تعزز قدرة
ال�شركات على توفري حلول لنقل املخاطر ب�شكل مف�صل وحتقيق �أق�صى ما
ميكن من احلماية ملخاطرها.
و�شهد الطلب العاملي على �إعادة الت�أمني زيادة متوا�ضعة خالل عام ،2017
عاك�س ًا حت�سن الإقت�صاد ،وتزايد �إنت�شار نظم ر�أ�س املال القائمة على
املخاطر واملجاالت النا�شئة لنقل املخاطر.
�أما فيما يتعلق مبنطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا ،فعلى الرغم من
حريق كبري بدولة الإمارات العربية املتحدة والذي يعترب واحد من �أكرب
اخل�سائر يف املنطقة ويقدر حالي ًا بنحو  1.2مليار دوالر �أمريكي ،ف�إنها ال
تزال جاذبة ل�شركات الت�أمني و�إعادة الت�أمني العاملية ،نظر ًا للإنخفا�ض
الن�سبي لتعر�ضها للكوارث الطبيعية (ب�إ�ستثناء تركيا و�إيران واجلزائر)،
مع تخوف �شركات �إعادة الت�أمني �إزاء م�ستوى عدم الإ�ستقرار ال�سيا�سي،
بالإ�ضافة �إلى البيئة الإقت�صادية والإجتماعية يف املنطقة .وتتمثل الدوافع
 1ميونخ ري :الكوارث الطبيعية يف عام 2017

� 2أيون بنفيلد" :نظرة �سوق �إعادة الت�أمني ،يناير "2018

الرئي�سية لنمو �أق�ساط الت�أمني ،كما حدث يف ال�سنوات ال�سابقة ،يف الت�شديد
يف متطلبات املالءة املاليه ومنو التغطيات الإجبارية مثل املركبات والت�أمني
ال�صحي.
ويف �آ�سيا� ،شهدت البلدان ذات التعر�ض املحدود للكوارث الطبيعية ،مثل
كوريا و�سنغافورة ،زيادات يف ن�سب الإحتفاظ وذلك لل�سيطرة على تكاليف
�إعادة الت�أمني؛ �أما بالن�سبة لل�شركات يف الدول التي كان تعر�ضها �أكرب
للكوارث الطبيعية ،كال�صني والفلبني واليابان وتايالند وتايوان واندوني�سيا
وفيتنام ،فهناك �أدلة متزايدة على وجود ت�شدد ًا �أكرث يف �إمكانيات توزيع
املخاطر حيث تقل�صت �إمكانيات امل�شرتي مع �إنخفا�ض يف املرونة امل�ستقبلية،
ولكن مل ي�صل املذكور بعد �إلى م�ستوى ظروف ال�سوق ال�صلبة .
ومن املتوقع �أن ت�ؤدي الزيادة يف وترية اخل�سائر يف ال�سنوات الأخرية �إلى
املزيد من الإن�ضباط يف الإكتتاب وحت�سن يف ال�شروط والأحكام .وتتطلع
�أريج لذلك خا�صة بعد ت�أكيد ت�صنيفها على قوتها املالية ' 'A-من هيئة �إيه.
�إم .ب�ست وحوزتها على العنا�صر الأ�سا�سية ال َّالزمة ملواكبة الأ�سواق وهي
الإ�ستقرار املايل ،واخلربة املهنية وقربها من العمالء.

�إ�ستعرا�ض الأعمال
تطوير املحافظ
�إنخف�ض �إجمايل الأق�ساط املكتتبة لل�شركة خالل العام بن�سبة  ٪8.1لي�صل
الى  225.6مليون دوالر �أمريكي ( 245.4 :2016مليون دوالر �أمريكي)،
نتيجة عدم التجديد الطوعي للإتفاقيات ذات الأداء ال�ضعيف وال�سعر غري
املالئم وذلك مت�شيا مع ال�سيا�سة الإكتتابية املحكمة لل�شركة �إلى جانب
الت�أثري ال�سلبي لأ�سعار حتويل العمالت والتعديل الناجت عن �إعادة تقييم
الأق�ساط من حمفظة لويدز .بالإ�ضافة �إلى ذلك� ،إنخف�ض دخل الأق�ساط
بعد �إغالق ال�شركة التابعة تكافل ري وفرعي �سنغافورة والبوان.
توزيع دخل الأق�ساط ح�سب الأ�سواق
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وقد تغري منط توزيع الأق�ساط الإقليمية مقارنة بالعام املا�ضي ،مما يعك�س
هدف �أريج لتحقيق التوازن بني التوزيع اجلغرايف نحو  3/1يف الأ�سواق
الرئي�سية (ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا ،لويدز والأ�سواق الأخرى).
ومتا�شيا مع هذه الإ�سرتاتيجية� ،إنخف�ضت ح�صة "لويدز" من � ٪45إلى
 ،٪39يف حني �إرتفعت ح�صة ال�شرق الأو�سط من � ٪35إلى  .٪39ومن ناحية
�أخرى� ،إرتفعت احل�صة من �أفريقيا بن�سبة  ٪2لت�صل �إلى .٪11

 3ويلي�س توير�س وات�سون" :تقرير �سوق الت�أمني الآ�سيوي "2018
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�إن التنويع يف حمفظة �أعمال �أريج ال يزال �أحد �أهم الأولويات ،خا�صة يف بيئة
�أ�سواق �صعبة ومتطلبة .ويتم حتويل املحفظة تدريجي ًا بعيد ًا عن الإتفاقيات
الإقليمية نحو فروع �إعادة ت�أمني التي ميكن التحكم بنتائجها ب�شكل �أف�ضل.

وحققت �إتفاقيات دون احلياة ودون �أعمال لويدز نتائج فنية �إيجابية قدرها
 2.8مليون دوالر �أمريكي ( 10.7 :2016مليون دوالر �أمريكي) حيث �ساهم
كل من الت�أمني الهند�سي وال�صحي مببلغ  1.7مليون دوالر �أمريكي لكل
منهما ،كما بلغت النتائج الفنية لفرع الب�ضائع البحرية  0.8مليون دوالر
�أمريكي .ونتج عن �أعمال ت�أمني املمتلكات نتائج فنية �سلبية قدرها 0.6
مليون دوالر �أمريكي ويرجع ذلك �أ�سا�س ًا للحريق الكبري بدولة الإمارات
العربية املتحدة.

عاك�س ًا الرتكيب العام لإعادة الت�أمني يف الأ�سواق النامية ،ال يزال ت�أمني
املمتلكات يهيمن كفرع رئي�سي يف املحفظة بح�صة  ٪37.3من �إجمايل
الأق�ساط التقليدية ،يليه الت�أمني ال�صحي والهند�سي بـ  ٪20و  ٪15.9على
التوايل.

وقد حققت �أعمال ت�أمينات احلياة �أداء ًا جيد ًا مقارنة بالعام ال�سابق ،حيث
بلغت النتائج الفنية  1.1مليون دوالر �أمريكي ( :2016نتيجة �سلبية بقيمة
 2.5مليون دوالر �أمريكي).

و�إرتفعت �أعمالنا الإختيارية يف عام  2017بـ  9.5مليون دوالر �أمريكي،
لت�صل �إلى  32.4مليون دوالر �أمريكي� ،أي ما ميثل منو ًا بن�سبة ٪41.5
مقارنة بالعام ال�سابق.

و�إرتفعت حمفظة ت�أمني احلياة والت�أمني ال�صحي بن�سبة  ٪28.6يف عام
 2017حيث و�صلت �أق�ساطها  44.4مليون دوالر �أمريكي .و�ستظل فروع
الت�أمينات ال�شخ�صية �أحد �أهم املجاالت الرئي�سية التي نطمح لتطويرها
مرتكزون على تقدمي حلول متخ�ص�صة بال�شراكة مع �شركات خمت�صة يف
املنطقة وم�ساعدة عمالئنا يف �إ�ستحداث الت�سويق عرب نقاط بيع بديلة.

�أما حمفظة تكافل ري والتي حتت الت�سوية منذ  ،2015فقد �ساهمت بنتائج
�إيجابية بلغت  1.2مليون دوالر �أمريكي ( 1.2 :2016مليون دوالر �أمريكي).
النتائج الفنية ح�سب امل�صدر (ب�آالف الدوالرات الأمريكية)
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م�ساهمات فروع الت�أمني الفردية يف دخل �أق�ساط املجموعة
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الأداء
بالرغم من ظروف الأ�سواق املليئة بالتحديات ،وت�أثري اخل�سائر الكبرية
خالل عام  2017على حمفظة �إعادة الت�أمني اخلا�صة بال�شركة ،فقد ظلت
النتائج الفنية العامة للمجموعة �إيجابية حيث بلغت  5.5مليون دوالر
�أمريكي ( 14.7 :2016مليون دوالر �أمريكي) .وقد �سجلت حمفظة لويدز
عوائد �سلبية بلغت  19.6مليون دوالر �أمريكي ( :2016خ�سارة  4.6مليون
دوالر �أمريكي) ،وذلك ب�سبب اخل�سائر الكبرية امل�سجلة بالأخ�ص من
�إثنني من نقابات لويدز .والت�أثري الأكرب كان للخ�سائر النابعة عن �أعا�صري
الواليات املتحدة التي بلغت  14مليون دوالر �أمريكي .وكتدبري ت�صحيحي
قامت ال�شركة ب�إعادة االتقييم خالل جتديد �إتفاقيات  2018ملحفظة لويدز
و�إن�سحبت من النقابة الأ�سو�أ �أداء ًا.
ومثلما كانت عليه ال�سنوات ال�سابقة ،كانت الربحية الرئي�سة من الأعمال
الإختيارية التي �سجلت نتائج فنية بقيمة  21.2مليون دوالر �أمريكي (:2016
 11مليون دوالر �أمريكي).
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نتائج املجموعة الفنية لكل فرع من فروع الت�أمني
(ب�آالف الدوالرات الأمريكية)
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مراجعة الأعمال الت�شغيلية واملالية
و�ضع ر�أ�س املال
كعادة ال�شركة ،قامت بتكليف خرباء �إكتواريني خارجيني م�ستقلني لتقدمي
حتديث تقديري عن كفاية ر�أ�س املال الالزم لتلبية �إحتياجات املخاطر
لعمليات املجموعة الكلية عند م�ستوى � ،200:1أو بن�سبة .٪99.5
و�أظهر ر�أ�س مال �أريج الإقت�صادي فائ�ض كبري مقابل حقوق امل�ساهمني
باملجموعة ،مما يدل على �أن ال�شركة لديها قدرة �ضمان مايل كبري لعمالئها
حتى يف ظل منوذج �سيناريو مت�شدد .و�شهدت حمفظة �أريج تغيريات حمدودة
على املوقف قبل عام� .إن العوامل الرئي�سة ملخاطر ر�أ�س املال للمجموعة هي
خماطر الإكتتاب وخماطر الإحتياطيات ،تليها خماطر الأ�سواق واملخاطر
الت�شغيلية وخماطر الإئتمان .وخالل عام � ،2017شهدت خماطر الأ�سواق
�إنخفا�ض ًا ملحوظا ،يف حني �إنخف�ضت خماطر الإحتياطيات ب�شكل معتدل.
و�أدت جميع امل�ؤ�شرات امل�شرتكة �إلى �إنخفا�ض هام�شي يف متطلبات ر�أ�س املال
االقت�صادي للمجموعة.
كما هو م�ؤكد من خالل التحليالت الإكتوارية ،ت�شعر ال�شركة ب�إرتياح من
تنوع وجودة حمفظة املجموعة التي توفر احلماية القوية لعمالء �إعادة
الت�أمني وحقوق امل�ساهمني على حد �سواء.

النظــرة امل�ستقبلية
من املتوقع �أن يتح�سن الأداء الإقت�صادي العاملي ،عاك�س ًا حت�سن �أن�شطة
الت�صنيع العاملية ،و�أداء التجارة العاملية القوي ،وظروف التمويل املالئمة
وثبات �أ�سعار ال�سلع الأ�سا�سية.
وقد قدر �صندوق النقد الدويل يف درا�سة حديثة �أن الناجت العاملي املتوقع
�سيبلغ  ٪3.9لعام  ،2018متوقع ًا �أن تنمو الأ�سواق النا�شئة والبلدان النامية
بن�سبة  ٪4.9يف نف�س الفرتة مقابل منو متوقع يبلغ  ٪2.3يف الإقت�صادات
املتقدمة.
وبامل�ضي قدم ًا ،من املتوقع �أن تتح�سن �شروط الت�سعري وقيم التبادل وربحية
الإكتتاب بعد عام حافل بالتحديات مت�أثر ًا ب�إرتفاع خ�سائر الكوارث الطبيعية
ب�شكل تاريخي بالإ�ضافة �إلى منو �إقت�صادي �أقوى .ومن الوا�ضح �أن الفر�صة
�سانحة الآن للإ�ستفادة من �إرتفاع الأ�سعار املفرو�ضة حالي ًا على تغطيات
الكوارث الطبيعية ،وال �سيما يف املناطق التي ت�ضررت ب�سبب املطالبات
الأخرية .و�أفادت "�ستاندرد �آند بورز" �أن �إرتفاع معدل الأ�سعار بعد الكوارث
الطبيعية يف عام  2017يتما�شى ب�شكل عام مع توقعاتها ،مع حتقيق �أعلى
معدالت الزيادات يف �أكرث الفروع ت�ضرر ًا .وال يزال تعزيز الأ�سعار مو�ضوعا
�ساخنا يف عام  ،2018ويتوقع �أن ي�ستمر الإرتفاع خالل الفرتة املتبقية من
العام خا�صة �أن جتديدات فلوريدا وبورتوريكو �ستكون خالل الن�صف الأول
من العام ،مع توقع حدوث زيادات ن�سبة م�ؤلفة من رقمني يف هذه املناطق� .إن
توقعات �سوق ت�أمني لويدز لعام � 2018إيجابية ،حيث ت�شري جتديدات يناير
ببداية واعدة بعد عدة �سنوات من �إنخفا�ض الأ�سعار خا�صة يف الواليات
املتحدة الأمريكية ،االتي من املتوقع �أن توفر ل�شركات �إعادة الت�أمني فر�صة
للتعايف من اخل�سائر الكبرية التي �شهدها عام .2017
وعلى غرار ال�سنوات ال�سابقة� ،ستوا�صل �أريج و�ضع �أهداف حكيمة .و�ستظل
الربحية وحماية حقوق امل�ساهمني من الأولويات الق�صوى.ويبقى التحدي
الرئي�سي لدينا هو التوازن املالئم بني منو �أق�ساط الت�أمني والربحية خا�صة
يف ظل بيئة �أ�سواق لينة .ويف هذا ال�سياق� ،سوف تعتمد ال�شركة نهج فني

يف �سيا�سة �إكتتابها ،مع الإ�ستفادة من الفر�ص املتوفرة يف ال�سوق بطريقة
�إنتهازية .وال�شركة عازمة على �إ�ستغالل �أكرب قدر من الفر�ص املتزايدة
الناجتة عن ت�أكيد ت�صنيف املجموعة على قوتها املالية ' ' A-من هيئة �إيه.
�إم .ب�ست وذلك بالرتكيز على �أعمال الت�أمني الإختياري .ويف �إطار �سعيها
لبدائل �أكرث فاعلية يف امل�ستقبل ،توا�صل املجموعة البحث عن �سبل تخفي�ض
النفقات الداخلية واخلارجية ،دون امل�سا�س باملعايري املهنية التي ر�سمتها.
�إن تركيز املجموعة على الربحية امل�ستدامة مل�صلحة جلميع ذوي امل�صلحة
�ستبقى القوة الدافعة يف امل�ستقبل.

الإ�ستثمارات
و�سجلت كافة التكتالت الإقت�صادية الرئي�سية منو ًا يف عام  .2017وكان هذا
�أول تو�سع عاملي متزامن منذ وقوع الأزمة املالية يف العقد املا�ضي.
�إرتفعت �أ�سعار الفائدة يف الواليات املتحدة على الإ�ستثمارات ق�صرية املدى
خالل العام ،ولكن هذا مل ي�ؤثر ب�شكل �سلبي على الأ�سواق املالية .وما زالت
حت�سن النمو
التوقعات بالن�سبة للت�ضخم املايل منخف�ضة .وكان �سيناريو ّ
الإقت�صادي و�إرتفاع �أرباح ال�شركات و الت�ضخم املعتدل حافز ًا لأ�سواق
الأ�سهم .ف�إرتفع امل�ؤ�شر العاملي ل�شركة مورغان �ستانلي بن�سبة  .٪20.1و يف
الواليات املتحدة� ،إرتفع م�ؤ�شر �ستاندرد �آند بورز  500بن�سبة  .٪19.4كما
�سجلت معظم الأ�سواق النا�شئة والنامية مكا�سب.
و�إ�ستمرت ال�سيا�سات النقدية للبنوك املركزية يف التباعد .حيث �أبقى البنك
املركزي الأوروبي على �سيا�سة �أ�سعار الفائدة الرئي�سية دون تغيري ووا�صل
يف برامج �شراء الأ�صول .وبينما �إتبع م�صرف اجنلرتا املركزي املجل�س
الإحتياطي الإحتادي الأمريكي حيث رفعا الفائدة املتداولة وحافط بنك
اليابان على حتقيق توازن يف ال�سيا�سات الق�صرية الأجل بن�سبة .٪0.1-
وعلى الرغم من حت�سني النمو الإقت�صادي ،كانت البنوك املركزية حذرة
جدا يف �إجراءاتها.
وقد �أثرت �إ�سرتاتيجيات البنوك املركزية على العوائد يف �أ�سواق الأوراق
املالية ذات الدخل الثابت .و�سجلت ال�سندات احلكومية الأوروبية التي مدتها
�ست �سنوات و�أقل عوائد �سلبية .وو�ضع م�صرف اليابان عائد م�ستهدف
بن�سبة  ٪0على �سندات احلكومية اليابانية التي مدتها ع�شر �سنوات ،كما
�أغلقت العوائد الأمريكية على �سندات اخلزينة الع�شرة �سنوية بتدين ب�شكل
طفيف خالل ال�سنة.
ويف هذا ال�سياق ،كان هناك �إنتقال �إلى الأ�صول ذات املخاطر العالية مثل
ال�سندات ذات العوائد الكبرية .وكما لوحظ �أي�ضا تخارج من الأ�صول املقومة
بالدوالر الأمريكي .ويف �ضوء ذلك ،تراجع م�ؤ�شر الدوالر بلومربغ بن�سبة
.٪8.5
و�ساهم �إنخفا�ض الدوالر و�إنخفا�ض الإنتاج املنفذ بطريقة حمكمة من طرف
�أوبك يف تعزيز النفط اخلام .و�أغلق "و�ست تك�سا�س �إنرتميدييت" للعقود
الآجلة فوق الـ  60دوالر الربميل وهو م�ستوى مل يتم جتاوزه منذ منت�صف
عام .2015
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املجـمـوعة العـربية للت ـ�أمني (�ش.م.ب).

مراجعة الأعمال الت�شغيلية واملالية
وال تزال �أريج تتبع �سيا�سة متحفظة يف توزيع الإ�ستثمار تتجنب
الإ�سرتاتيجيات الإ�ستثمارية التي هي "حدث ال�ساعة" .ومتا�شي ًا مع �سيا�سة
حتمل املخاطر للمجموعة ،مل تتغري الإ�سرتاتيجة الإ�ستثمارية بال�شركة.
ومع نهاية العام ،بلغت �إ�ستثمارات املجموعة  665.1مليون دوالر �أمريكي
( 737.4 :2016مليون دوالر �أمريكي) خم�ص�ص منها  ٪86.1يف ودائع
نقدية و�أوراق مالية ق�صرية الأجل ،و�سندات .وبلغ دخل �إ�ستثمار املجموعة
ل�سنة  22.3 2017مليون دوالر �أمريكي ( 19.3 :2016مليون دوالر
�أمريكي).
عند كتابة هذا التقرير� ،إزدادت �أ�سعار الفائدة ق�صرية الأجل لأ�سواق مال
الدوالر الأمريكي ك�سعر ليبور ل�ستة �أ�شهر .وال يزال الدوالر ي�ضعف .وجتتذب
الأ�صول الأكرث خطورة ن�سبيا مثل الأ�سواق النا�شئة تدفقات مالية كبرية.
ويظل م�ستوى العوائد على الأوراق املالية ذات الدخل الثابت ق�صرية الأجل
ذات القيمة الإ�ستثمارية منخف�ض ًا بالن�سبة للمعايري التاريخية .وت�شكل هذه
الظاهرة حتدي ًا للم�ستثمرين مثل �أريج.
و�سوف ن�ستم ُّر يف �إدارة حمفظة متن ِّوعة ومنخف�ضة املخاطر بعناية و�ضمن
�سيا�سة املجموعة لإدارة الإ�ستثمار من �أجل حتقيق التَّوازن يف الفر�ص
املتاحة من الأ�سواق مقابل الإلتزام نحو حاملي وثائق الت�أمني وامل�ساهمني.
وال تزال ال�شركة عند نقطة منخف�ضة من دورة �أ�سعار الفائدة ،وبالتايل ،ف�إن
احلفاظ على �سالمة ر�أ�س املال يف هذه املرحلة هو الهدف الأ�سمى لنتمكن
من �إ�ستغالل الفر�ص املتاحة يف دورة اال�ستثمار يف وقت الحق.

ال�شركات التابعة
تكافل ري ليميتد
نتجت عمليات التوقف عن الإكتتاب لل�شركة التابعة للمجموعة يف �إعادة
الت�أمني التكافلي ،تكا ُفل ري ليميتد التي ُو�ضعت حتت الت�سوية يف �إبريل
 2016عن ربح �صايف بلغ  2.3مليون دوالر �أمريكي خالل ال�سنة (:2016
 2.2مليون دوالر �أمريكي) .وبلغت ح�صة �أريج يف الأرباح  1.2مليون دوالر
�أمريكي ( 1.2 :2016مليون دوالر �أمريكي).
حققت �إ�ستثمارات تكافل ري متو�سط عائد بلغ ٪ 1.8 :2016( ٪1.5
مليون دوالر �أمريكي) من �أرباح الإ�ستثمار بت�سجيل  1.3مليون دوالر
�أمريكي (  1.9 :2016مليون دوالر �أمريكي) .وحافظت ال�شركة على �سيا�سة
�إ�سرتاتيجية حذرة يف الإ�ستثمار حمتفظة ب�سيولة عالية ،فحوايل ٪52
( )٪64 :2016من جمموع الأ�صول امل�ستثمرة البالغة  71.0مليون دوالر
�أمريكي ( 104.6 :2016مليون دوالر �أمريكي) كانت يف �شكل ودائع نقدية
وودائع �إ�سالمية ق�صرية املدى.
وقرر م�ساهمو ال�شركة يف �إجتماعهم غري العادي يف � 17أكتوبر 2017
تخفي�ض ر�أ�س املال من  125مليون دوالر �أمريكي �إلى  100مليون دوالر
�أمريكي .وقد مت هذا التخفي�ض بعد احل�صول على املوافقات الالزمة من
الهيئة التنظيمية "�سلطة دبي للخدمات املالية".
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�ضمانات اخلليج
�سجلت �ضمانات اخلليج خ�سارة  0.1مليون دوالر �أمريكي لل�سنة (:2016
ربح  0.1مليون دوالر �أمريكي) .وبلغت ح�صة �أريج من هذه اخل�سارة 0.1
مليون دوالر �أمريكي .وعلى الرغم من ظروف الأ�سواق ال�شديدة التناف�س،
�سجلت ال�شركة �أق�ساط �ضمان و�صلت �إلى  2.3مليون دوالر �أمريكي (:2016
 4.1مليون دوالر �أمريكي) ،بينما �ساهم الدخل من غري ال�ضمان بـ 0.4
مليون دوالر �أمريكي لل�سنة ( 0.7 :2016مليون دوالر �أمريكي).

�أريج كابيتال ليميتد
�أريج كابيتال ليميتد هي ع�ضو ال�شركة يف لويدز بلندن واململوكة بالكامل
لل�شركة ،وهي متكن �أريج من امل�شاركة يف الأعمال املكتتبة يف نقابات لويدز.
ففي � 2017إكتتبت �أريج كابيتال ليميتد ب�أعمال من خم�س نقابات هي� :أبولو،
�أرجو  ،باربيكان� ،ستادرند و�أكابيال م�سجل ًة �إجمايل �أق�ساط مكتتبة بلغت
 88.6مليون دوالر �أمريكي ( 110.9 :2016مليون دوالر �أمريكي) .وحتتفظ
�أريج كابيتال ليميتد مبخاطر حمدودة يف �صايف ح�ساباتها وت�سند معظم
�أعمالها لل�شركة الأم .و�سجلت �أريج كابيتال خ�سارة ب�سيطة بلغت  2.7مليون
دوالر �أمريكي للعام (� :2016صايف خ�سارة  0.4مليون دوالر �أمريكي).

�أريج لإدارة الت�أمني (مركز دبي املايل العاملي) املحدودة
�سوف تبد�أ �أريج لإدارة الت�أمني (مركز دبي املايل العاملي) املحدودة الإكتتاب
بطريقة فعالة يف الن�صف الأول من عام  .2018وتقوم ال�شركة بو�ضع
اللم�سات الأخرية على �إجراءات تخويل �إكتتاب �أعمال �إعادة الت�أمني نيابة
عن لويدز .ولقد مت الرتتيب على منح ثالثة طاقات �إ�ستيعابية يف منتجات
ت�أمينية متخ�ص�صة مع �إحدى نقابات لويدز الكربى .وبالإ�ضافة تناق�ش
حالي ًا جماالت التعاون مع عدد من معيدي الت�أمني ولويدز للح�صول على
طاقات �إ�ستيعابية �إ�ضافية.

