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الأداء

تطوير املحفظة

كان��ت النتيج��ة الفني��ة العام��ة للمجموع��ة �س��لبية عن��د 19.4
ملي��ون دوالر �أمريك��ي ( :2017رب��ح  5.5ملي��ون دوالر �أمريك��ي).
�س��جلت �أعم��ال لوي��دز اخلا�ص��ة بن��ا خ�س��ارة قدره��ا 28.3
ملي��ون دوالر �أمريك��ي ( :2017خ�س��ارة  19.6ملي��ون دوالر
�أمريك��ي) ويرج��ع ذل��ك ب�ش��كل �أ�سا�س��ي �إىل خ�س��ائر كب�يرة يف
�س��نوات االكتت��اب  2016و 2017و .2018وكان الأث��ر الرئي�س��ي
ناجت�� ًا ع��ن خ�س��ائر الك��وارث الطبيعي��ة يف الوالي��ات املتح��دة.
قام��ت ال�ش��ركة مبراجع��ة حمفظ��ة لوي��دز اخلا�ص��ة به��ا خ�لال
جتديد �إتفاقيات  2019وخف�ضت تواجدها يف هذا ال�سوق.
�س��اهمت �أعم��ال غ�ير لوي��دز �أي�ض�� ًا يف اخل�س��ارة ب�ش��كل
�أ�سا�س��ي م��ن خ�لال �أعمالن��ا االختياري��ة الت��ي �أدت �إىل
خ�س��ارة فني��ة بلغ��ت  11.2ملي��ون دوالر �أمريك��ي (:2017
ربح  21.2مليون دوالر �أمريكي).
كم��ا �س��جلت �أعم��ال ت�أم�ين املمتل��كات خ�س��ارة فني��ة بلغ��ت
 10.9ملي��ون دوالر �أمريك��ي ب�س��بب اخل�س��ائر الكب�يرة
الناجتة عن احلرائق يف دول جمل�س التعاون اخلليجي.
وق��د حقق��ت �إتفاقي��ات غ�ير احلي��اة ب�ش��كل ع��ام ،با�س��تثناء
�أعم��ال لوي��دز ،رب��ح ق��دره  14.5ملي��ون دوالر �أمريك��ي له��ذا
الع��ام ( 2.8 :2017ملي��ون دوالر �أمريك��ي) م��ع م�س��اهمة فئ��ات
�أعم��ال ت�أم�ين احل��وادث والت�أم�ين الهند�س��ي ب�أرب��اح فني��ة بقيم��ة
 7مليون دوالر �أمريكي و 3مليون دوالر �أمريكي على التوايل.
حقق��ت �أعم��ال ت�أمين��ات احلي��اة �أدا ًء جي��د ًا مقارن�� ًة بالع��ام
املا�ض��ي ،حي��ث �س��اهمت يف حتقي��ق �أرب��اح فني��ة بلغ��ت 5.7
مليون دوالر �أمريكي ( 1.1 :2017مليون دوالر �أمريكي).
كان��ت عملي��ة ت�س��وية حمفظ��ة �ش��ركة تكاف��ل ري التابع��ة
لن��ا ،والت��ي توقف��ت ع��ن العم��ل يف ع��ام  ،2015متما�ش��ية
م��ع �إ�س�تراتيجية االن�س��حاب اخلا�ص��ة بن��ا و�س��اهمت بنتائ��ج
�إيجابي��ة بلغ��ت  3.6ملي��ون دوالر �أمريك��ي يف نتائ��ج املجموع��ة
( 1.2 :2017مليون دوالر �أمريكي).

ارتف��ع �إجم��ايل الأق�س��اط املكتتب��ة لل�ش��ركة �إىل  262.8ملي��ون
دوالر �أمريك��ي ( 225.6 :٢٠١٧ملي��ون دوالر �أمريك��ي) بزي��ادة
قدره��ا  .٪16.5وترج��ع الزي��ادة ب�ش��كل رئي�س��ي �إىل امل�ش��اركة
يف �ش��ركة لوي��دز .ومتا�ش��ي ًا م��ع ا�س�تراتيجية املجموع��ة ،فق��د
ازدادت املحفظ��ة االختياري��ة لغ�ير لوي��دز يف ع��ام  2018م��ن
 32.4ملي��ون دوالر �أمريك��ي �إىل  35.3ملي��ون دوالر �أمريك��ي،
والت��ي متث��ل من��و ًا بن�س��بة  .٪9وم��ع ذل��ك ،ف���إن خف���ض
الت�صني��ف يف �س��بتمرب  2018ح��د م��ن من��و ه��ذه الأعم��ال.
بقي��ت حمفظ��ة اتفاقي��ات غ�ير لوي��دز راك��دة ب�ش��كل ع��ام
ب�س��بب ت�أث�ير �إ�ضع��اف الل�يرة الرتكي��ة مقاب��ل ال��دوالر
الأمريكي.
وب�ش��كل ع��ام ،ا�س��تحوذ قط��اع الت�أم�ين عل��ى املمتل��كات
عل��ى  ٪42.4م��ن �إجم��ايل �أعم��ال الت�أم�ين غ�ير احلي��اة
لغ�ير لوي��دز ،تلي��ه �أعم��ال الت�أم�ين الهند�س��ي وال�صح��ي
بن�س��بة  ٪18.8و ٪12.6عل��ى الت��وايل .ويف الوق��ت نف�س��ه،
�ش��هدت حمفظ��ة احلي��اة انخفا�ض�� ًا بن�س��بة  ٪12.3يف ع��ام
 2018لترتاج��ع �إىل  18.6ملي��ون دوالر �أمريك��ي م��ن 21.2
مليون دوالر �أمريكي.
التق�سيم الإقليمي لإجمايل دخل الأق�ساط املكتتبة
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النتائج الفنية للمجموعة لفروع الت�أمني
(ب�آالف الدوالرات الأمريكية)
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كان ع��ام  2018مليئ�� ًا بالتحدي��ات يف الأ�س��واق املالي��ة .ن��زاع
جت��اري م�س��تمر ب�ين الوالي��ات املتح��دة وال�ص�ين ،وخم��اوف
ب�ش���أن م��دى ت�ضيي��ق �س��عر الفائ��دة يف الوالي��ات املتح��دة،
والق�ضاي��ا اجليو�سيا�س��ية يف الأج��زاء املختلف��ة م��ن الع��امل،
مم��ا �أث��ر عل��ى الأداء .مت ت�صحي��ح الأ�س��هم العاملي��ة ب�ش��كل
جوه��ري يف الرب��ع الراب��ع م��ن الع��ام .كان��ت هن��اك رحل��ة
�إىل الأم��ان خ��ارج الأ�ص��ول ذات املخاط��ر العالي��ة �إىل �س��ندات
اخلزان��ة الأمريكي��ة .كان م�ؤ�ش��ر ( ،)VIXال��ذي كان مقي��د ًا يف
 2016و 2017لتقلبات ال�سوق ،قد ارتفع ب�شكل كبري.
ا�س��تمر البن��ك االحتياط��ي الف��درايل �سيا�س��ته يف ت�ش��ديد
ال�سيا�س��ة النقدي��ة .مت زي��ادة املع��دل امل�س��تهدف ملع��دل
الأم��وال الفيدرالي��ة �أرب��ع م��رات يف ال�س��نة .نتيج��ة لذل��ك،
ارتفع��ت �أ�س��عار الفائ��دة عل��ى القرو���ض ق�ص�يرة امل��دى يف
الوالي��ات املتح��دة� .إ�س��تقرت �أ�س��عار الفائ��دة املعم��ول به��ا
ب�ين م�ص��ارف لن��دن بال��دوالر الأمريك��ي مل��دة ثالث��ة �أ�ش��هر
عند �أعلى م�ستوياته يف عدة �أعوام.
ا�س��تمرت ال�سيا�س��ات النقدي��ة للبن��وك املركزي��ة الأخ��رى يف
االخت�لاف م��ع ال�سيا�س��ة النقدي��ة الأمريكي��ة� .أبق��ى البن��ك
املرك��زي الأوروب��ي عل��ى �أ�س��عار الفائ��دة الرئي�س��ية دون
تغي�ير .ق��ام بن��ك �إجنل�ترا برف��ع �س��عر الفائ��دة الر�س��مي
للبن��ك م��رة واح��دة ،يف ح�ين �أبق��ى بن��ك الياب��ان عل��ى
ه��دف امل��دى الق�ص�ير اخلا���ص ب��ه عن��د ناق���ص .٪0.1
�أدى ف��ارق �س��عر الفائ��دة ب�ين العم�لات الرئي�س��ية بدع��م
الدوالر الأمريكي� .إرتفع م�ؤ�شر ( )DXYبن�سبة .٪ 4.4
�أث��رت ت�صرف��ات البن��وك املركزي��ة عل��ى م�س��تويات عوائ��د
ال�س��ندات احلكومي��ة� .أغلق��ت مذك��رة اخلزان��ة الأمريكي��ة
ذات الع�ش��ر �س��نوات القيا�س��ية عل��ى �س��بعة وع�ش��رين نقط��ة
�أ�سا���س يف العائ��د عن��د � .٪2.68س��جلت ال�س��ندات احلكومي��ة
الأوروبي��ة ذات ف�ترة �إ�س��تحقاق �س��بع �س��نوات �أو �أق��ل
عائ��دات �س��لبية .حاف��ظ بن��ك الياب��ان عل��ى عائ��د
م�س��تهدف بن�س��بة  ٪0ل�س��ندات احلكوم��ة الياباني��ة ذات
الع�شر �سنوات.
�أث��ر ال��دوالر الق��وي عل��ى الأ�س��واق النا�ش��ئة .كان هن��اك
تدف��ق خ��ارج ل��كل م��ن �أ�س��هم و�س��ندات الأ�س��واق النا�ش��ئة.
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خماطر و�ضع ر�أ�س املال
كع��ادة ال�ش��ركة ،قام��ت بتكلي��ف خ�براء اكتواري�ين خارجي�ين
م�س��تقلني لتق��دمي تقدي��ر حم��دث ملق��دار ر�أ���س امل��ال
ال�لازم لتلبي��ة احتياج��ات جمي��ع عملي��ات املجموع��ة عن��د
م�س��توى � 1:200أو بن�س��بة  .99.5و ُيظه��ر ر�أ���س م��ال �أري��ج
الإقت�ص��ادي فائ���ض عل��ى م�س��توى م��ن الثق��ة مقاب��ل حق��وق
امل�ساهمني بال�شركة.
ه��ذا ي��دل عل��ى �أن املجموع��ة تق��دم �ضمان�� ًا مالي�� ًا كب�ير ًا
لعمالئه��ا ،وحت��ى يف الظ��روف ال�صعب��ة� .ش��هدت �أعم��ال
�إع��ادة الت�أم�ين اخلا�ص��ة ب�أري��ج تغي�يرات حم��دودة عل��ى
الو�ض��ع قب��ل ع��ام واح��د .تتمث��ل العوام��ل املحرك��ة الرئي�س��ية
ملخاط��ر ر�أ���س امل��ال للمجموع��ة يف خماط��ر الإكتت��اب
وخماط��ر االحتياط��ي ،متبوع��ة مبخاط��ر ال�س��وق وخماط��ر
الت�ش��غيل وخماط��ر االئتم��ان .خ�لال ع��ام  ،2018انخف�ض��ت
خماط��ر ال�س��وق وخماط��ر الإحتياط��ي ب�ش��كل معت��دل ،يف ح�ين
ارتفع��ت خماط��ر الإكتت��اب وخماط��ر االئتم��ان قلي�لاً� .أدت
جمي��ع التح��ركات جمتمع��ة �إىل انخفا���ض معت��دل يف متطلب��ات
ر�أ�س املال االقت�صادي للمجموعة.
وكم��ا مت اعتم��اده م��ن خ�لال التحلي��ل االكت��واري ،م��ا زلن��ا
عل��ى ثق��ة كب�يرة ب���أن تن��وع وج��ودة حمفظ��ة املجموع��ة
يوف��ر حماي��ة قوي��ة لعم�لاء �أري��ج لإع��ادة الت�أم�ين ور�أ���س
مال امل�ساهمني على حد �سواء.
النظرة امل�ستقبلية
�أع��ادت املجموع��ة تقيي��م م�ش��اركتها يف نقاب��ات لوي��دز
و�أدخل��ت تداب�ير ت�صحيحي��ة للح��د م��ن تعر�ضه��ا م��ع م�ضيه��ا
قدم�� ًا .يف �ض��وء التحدي��ات املتمثل��ة يف تطوي��ر �أ�س��واق
جدي��دة بع��د تخفي���ض الت�صني��ف يف �س��بتمرب املا�ض��ي،
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�س��تقوم ال�ش��ركة بتعزي��ز اجله��ود يف �أ�س��واقها الرئي�س��ية م��ن
خ�لال اال�س��تفادة م��ن قاع��دة عالقاته��ا القوي��ة و�س��نوات
خربته��ا ومعرفته��ا الفني��ة .كم��ا تق��وم ال�ش��ركة �أي�ض�� ًا
مبراجع��ة نه��ج االكتت��اب اخلا���ص به��ا م��ع الت�أكي��د ب�ش��كل
�أك�بر عل��ى ك��ون العوائ��د تتنا�س��ب م��ع املخاط��ر ،بالنظ��ر
�إىل �أن مع��دالت الأق�س��اط �أق��ل م��ن امل�س��تويات الفني��ة .ال
ي��زال العائ��د عل��ى اال�س��تثمار وحماي��ة �أم��وال امل�س��اهمني
ميث��ل الأولوي��ة الق�ص��وى� ،إىل جان��ب اجله��ود امل�س��تمرة
ملوازنة التكاليف والكفاءات الت�شغيلية.
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خ�س��ر م�ؤ�ش��ر �س��ندات ج��ي ب��ي مورغ��ان للأ�س��واق النا�ش��ئة
 .٪4.61تعر���ض نف��ط (برن��ت) اخل��ام �إىل ع��ام م��ن
التقلب��ات .بع��د الإ�س��تقواء بن�س��بة  ٪23.7يف الأ�ش��هر الت�س��عة
الأوىل م��ن ع��ام � ،2018أغلق��ت ال�س��لع ب�إنخفا���ض بن�س��بة
 ٪19.5له��ذا الع��ام .الذه��ب امل�لاذ التقلي��دي ،كان دون
امل�س��توى .باخت�ص��ار ،لق��د كان عام�� ًا �س��لبي ًا ملعظ��م فئ��ات
الأ�ص��ول .م��ا زلن��ا حمافظ�ين يف تخ�صي�صن��ا .متا�ش��ي ًا م��ع
�سيا�س��ة حتم��ل املخاط��ر للمجموع��ة ،بقي��ت �إ�س�تراتيجيتنا
الإ�س��تثمارية ب��دون تغي�ير .يف ه��ذه ال�س��نة ال�صعب��ة ،مكنتن��ا
ا�س�تراتيجيتنا م��ن تقلي��ل اخل�س��ائر .وبلغ��ت ا�س��تثمارات
املجموع��ة  613.9ملي��ون دوالر �أمريك��ي ( 665.1 :2017ملي��ون
دوالر �أمريك��ي) م��ع تخ�صي���ص  ٪86للأم��وال النقدي��ة
وال�س��ندات ق�ص�يرة الأج��ل وال�صك��وك .بلغ��ت �إي��رادات
ا�س��تثمارات املجموع��ة  10ملي��ون دوالر �أمريك��ي يف ع��ام .2018
( 22.5 :٢٠١٧مليون دوالر �أمريكي).
يف وق��ت �إ�ص��دار ه��ذا التقري��ر ،انتع�ش��ت �أ�س��واق الأ�س��هم
م��ن عملي��ات البي��ع يف الرب��ع الراب��ع� .ضع��ف ال��دوالر
قلي�لاً ،وتق��وم الأ�ص��ول ذات املخاط��ر مث��ل الأ�س��واق النا�ش��ئة
ب�إجت��ذاب تدفق��ات كب�يرة .ويظ��ل م�س��توى العوائ��د عل��ى
الأوراق املالي��ة ذات الدخ��ل الثاب��ت ق�ص�يرة الأج��ل ذات
القيم��ة اال�س��تثمارية منخف�ض�� ًا بالن�س��بة للمعاي�ير التاريخي��ة.
وت�شكل هذه الظاهرة حتدي ًا للم�ستثمرين مثل �أريج.
�سن�س��تمر يف �إدارة حمفظ��ة متنوع��ة ومنخف�ض��ة املخاط��ر
�ضم��ن نط��اق �سيا�س��ة خماط��ر اال�س��تثمار املعلن��ة لل�ش��ركة،
م��ع املوازن��ة الدقيق��ة لفر���ص ال�س��وق مقاب��ل التزامن��ا
الدائ��م جت��اه حامل��ي وثائ��ق الت�أم�ين وامل�س��اهمني .ق��د
نك��ون يف نقط��ة انعط��اف يف ال��دورة االقت�صادي��ة العاملي��ة.
املخاط��ر مهم��ة بالن�س��بة للخ�س��ائر� .س��نوا�صل توخ��ي احل��ذر
و�سرنكز على املحافظة على �سالمة ر�أ�س املال.

�أري��ج كابيت��ال ليمت��د ه��ي �ش��ركة م�س��جلة ومملوك��ة
بالكام��ل ل�ش��ركة لوي��دز لن��دن ت�س��مح لأري��ج بامل�ش��اركة يف
الأعم��ال الت��ي تكتتبه��ا نقاب��ات لوي��دز .يف ع��ام ،2018
قام��ت �أري��ج كابيت��ال ليمت��د ب�إكتت��اب �أعماله��ا م��ن خ�لال
�أرب��ع نقاب��ات ه��ي  1969و 1200و 1910و ،2014بالإ�ضاف��ة �إىل
نقاب��ات مل�ش��اريع خا�ص��ة ه��ي  6118و ،6133مول��دة �أق�س��اط
مكتتب��ة �إجمالي��ة قدره��ا  125.5ملي��ون دوالر �أمريك��ي
( 88.6 :2017ملي��ون دوالر �أمريك��ي) .حتتف��ظ �أري��ج كابيت��ال
ليمت��د مبخاط��ر حم��دودة عل��ى ح�س��ابها ال�ص��ايف وت�س��ند
معظ��م �أعماله��ا لل�ش��ركة الأم� .س��جلت �أري��ج كابيت��ال ليمت��د
خ�س��ارة قدره��ا  1.3ملي��ون دوالر �أمريك��ي لل�س��نة (:2017
خ�س��ارة �صافي��ة  2.7ملي��ون دوالر �أمريك��ي) ت�أث��رت ب�ش��كل
رئي�س��ي باخل�س��ائر الت��ي تع��زى �إىل �س��نوات االكتت��اب
ال�سابقة  2016و.2017

ال�شركات التابعة

�أريج لإدارة الت�أمني (مركز دبي املايل العاملي) املحدودة

تكافل ري ليميتد

مت و�ض��ع �ش��ركة �إدارة الت�أم�ين التابع��ة للمجموع��ة� ،أري��ج
لإدارة الت�أم�ين (مرك��ز دب��ي امل��ايل العامل��ي) واملن�ش���أة يف
مركز دبي املايل العاملي ،حتت الت�صفية الطوعية.

�س��جلت �ش��ركة �إع��ادة الت�أم�ين الإ�س�لامية التابع��ة للمجموع��ة،
تكاف��ل ري ليميت��د ،والت��ي و�ضع��ت حت��ت الت�س��وية يف �أبري��ل
� ،2016أرباح�� ًا �صافي��ة بلغ��ت  6.7ملي��ون دوالر �أمريك��ي
( 2.3 :2017ملي��ون دوالر �أمريك��ي) له��ذا الع��ام .بلغ��ت
ح�ص��ة �أري��ج يف الرب��ح  3.6ملي��ون دوالر �أمريك��ي (:2017
 1.2مليون دوالر �أمريكي).
حقق��ت ا�س��تثمارات تكاف��ل ري ليميت��د متو�س��ط  عائ��د
بن�س��بة  )٪1.5 :2017( ٪1.4م��ع عوائ��د ا�س��تثمارية بلغ��ت
 0.9ملي��ون دوالر �أمريك��ي ( 1.3 :2017ملي��ون دوالر �أمريك��ي).
كان��ت �أ�ص��ول ال�ش��ركة اال�س��تثمارية حمفوظ��ة ب�ش��كل كام��ل
تقريب ًا كنقد وودائع �إ�سالمية ق�صرية املدى.

�ضمانات اخلليج
�س��اهمت �ضمان��ات اخللي��ج ،وه��ي �ش��ركة تابع��ة للمجموع��ة
والت��ي تعم��ل يف �إدارة ت�أم�ين ال�ضم��ان املمت��د ،بخ�س��ارة بلغ��ت
 23.7ملي��ون دوالر �أمريك��ي لنتائ��ج املجموع��ة لل�س��نة (:2017
خ�س��ارة  0.1ملي��ون دوالر �أمريك��ي) نتيج��ة احتي��ال ارتكب��ه
موظف��ي ال�ش��ركة التابع��ة .ﺑﻧﺎ ًء ﻋىل ﺗﻘييم��ات ا�ﻹ دارة ،تق��در
�إجم��ايل اخل�س��ارة مببل��غ  21.5ﻣﻟي��ون دوﻻر ومت تكوي��ن
خم�ص���ص له��ا ﻲﻓ دﻓﺎﺗر اﻟ�ﺷرك��ة اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ وﺑﺎﻟﺗﺎﻲﻟ ﻲﻓ اﻟبي��اﻧﺎت
اﻟﻣﺎﻟي��ة املوح��دة ﻟﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ .وه��ذا ال ي�ش��كل قب��و ًال لأي
م�س���ؤولية تتج��اوز ر�أ���س م��ال �ش��ركة �ضمان��ات اخللي��ج
ذ.م.م ..يف  15نوفم�بر  ،2018ق��رر جمل���س �إدارة ال�ش��ركة ع��دم
�إكتتاب �أي مزيد من الأعمال و�أو�صى بت�صفية ال�شركة.
�أريج كابيتال ليمتد
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