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اإ�ستعرا�س الأعمال

تطوير املحفظة

مليــون   ٢6٢.٨ اإىل  لل�ســركة  املكتتبــة  الأق�ســاط  اإجمــايل  ارتفــع 

بزيــادة  اأمريكــي(  دولر  مليــون   ٢٢٥.6  :٢٠١٧( اأمريكــي  دولر 

امل�ســاركة  اإىل  رئي�ســي  ب�ســكل  الزيــادة  وترجــع   .٪١6.٥ قدرهــا 

فقــد  املجموعــة،  ا�ســراتيجية  مــع  ومتا�ســيًا  لويــدز.  �ســركة  يف 

مــن   ٢٠١٨ عــام  يف  لويــدز  لغــري  الختياريــة  املحفظــة  ازدادت 

اأمريكــي،  دولر  مليــون   ٣٥.٣ اإىل  اأمريكــي  دولر  مليــون   ٣٢.٤

خف�ــس  فــاإن  ذلــك،  ومــع   .٪٩ بن�ســبة  منــوًا  متثــل  والتــي 

الأعمــال.  هــذه  منــو  مــن  حــد   ٢٠١٨ �ســبتمرب  يف  الت�سنيــف 

عــام  ب�ســكل  راكــدة  لويــدز  غــري  اتفاقيــات  حمفظــة  بقيــت 

الــدولر  مقابــل  الركيــة  اللــرية  اإ�سعــاف  تاأثــري  ب�ســبب 

الأمريكي.

املمتلــكات  علــى  التاأمــني  قطــاع  ا�ســتحوذ  عــام،  وب�ســكل 

احليــاة  غــري  التاأمــني  اأعمــال  اإجمــايل  مــن   ٪٤٢.٤ علــى 

وال�سحــي  الهند�ســي  التاأمــني  اأعمــال  تليــه  لويــدز،  لغــري 

نف�ســه،  الوقــت  ويف  التــوايل.  علــى  و6.١٢٪   ٪١٨.٨ بن�ســبة 

عــام  يف   ٪١٢.٣ بن�ســبة  انخفا�ســًا  احليــاة  حمفظــة  �ســهدت 

 ٢١.٢ مــن  اأمريكــي  دولر  مليــون   ١٨.6 اإىل  لتراجــع   ٢٠١٨

مليون دولر اأمريكي.

التق�سيم الإقليمي لإجمايل دخل الأق�ساط املكتتبة

 م�ساهمات فروع التاأمني الفردية يف دخل

الأق�ساط املكتتبة للمجموعة

الأداء

 ١٩.٤ عنــد  �ســلبية  للمجموعــة  العامــة  الفنيــة  النتيجــة  كانــت 

اأمريكــي(.  دولر  مليــون   ٥.٥ ربــح   :٢٠١٧( اأمريكــي  دولر  مليــون 

 ٢٨.٣ قدرهــا  خ�ســارة  بنــا  اخلا�ســة  لويــدز  اأعمــال  �ســجلت 

دولر  مليــون   ١٩.6 خ�ســارة   :٢٠١٧( اأمريكــي  دولر  مليــون 

يف  كبــرية  خ�ســائر  اإىل  اأ�سا�ســي  ب�ســكل  ذلــك  ويرجــع  اأمريكــي( 

الرئي�ســي  الأثــر  وكان  و٢٠١٨.  و٢٠١٧   ٢٠١6 الكتتــاب  �ســنوات 

املتحــدة.  الوليــات  يف  الطبيعيــة  الكــوارث  خ�ســائر  عــن  ناجتــًا 

خــالل  بهــا  اخلا�ســة  لويــدز  حمفظــة  مبراجعــة  ال�ســركة  قامــت 

جتديد اإتفاقيات ٢٠١٩ وخف�ست تواجدها يف هذا ال�سوق.

ب�ســكل  اخل�ســارة  يف  اأي�ســًا  لويــدز  غــري  اأعمــال  �ســاهمت 

اإىل  اأدت  التــي  الختياريــة  اأعمالنــا  خــالل  مــن  اأ�سا�ســي 

 :٢٠١٧( اأمريكــي  دولر  مليــون   ١١.٢ بلغــت  فنيــة  خ�ســارة 

ربح ٢١.٢ مليون دولر اأمريكي(.

بلغــت  فنيــة  خ�ســارة  املمتلــكات  تاأمــني  اأعمــال  �ســجلت  كمــا 

الكبــرية  اخل�ســائر  ب�ســبب  اأمريكــي  دولر  مليــون   ١٠.٩

الناجتة عن احلرائق يف دول جمل�س التعاون اخلليجي.

با�ســتثناء  عــام،  ب�ســكل  احليــاة  غــري  اإتفاقيــات  حققــت  وقــد 

لهــذا  اأمريكــي  دولر  مليــون   ١٤.٥ قــدره  ربــح  لويــدز،  اأعمــال 

فئــات  م�ســاهمة  مــع  اأمريكــي(  دولر  مليــون   ٢.٨  :٢٠١٧( العــام 

بقيمــة  فنيــة  باأربــاح  الهند�ســي  والتاأمــني  احلــوادث  تاأمــني  اأعمــال 

٧ مليون دولر اأمريكي و٣ مليون دولر اأمريكي على التوايل.

بالعــام  مقارنــًة  جيــدًا  اأداًء  احليــاة  تاأمينــات  اأعمــال  حققــت 

 ٥.٧ بلغــت  فنيــة  اأربــاح  حتقيــق  يف  �ســاهمت  حيــث  املا�ســي، 

مليون دولر اأمريكي )٢٠١٧: ١.١ مليون دولر اأمريكي(.

التابعــة  ري  تكافــل  �ســركة  حمفظــة  ت�ســوية  عمليــة  كانــت 

متما�ســية   ،٢٠١٥ عــام  يف  العمــل  عــن  توقفــت  والتــي  لنــا، 

بنتائــج  و�ســاهمت  بنــا  اخلا�ســة  الن�ســحاب  اإ�ســراتيجية  مــع 

املجموعــة  نتائــج  يف  اأمريكــي  دولر  مليــون   ٣.6 بلغــت  اإيجابيــة 

)٢٠١٧: ١.٢ مليون دولر اأمريكي(.

 النتائج الفنية للمجموعة ح�سب امل�سدر
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النتائج الفنية للمجموعة لفروع التاأمني

)باآلف الدولرات الأمريكية(

خماطر و�سع راأ�س املال

خارجيــني  اكتواريــني  خــرباء  بتكليــف  قامــت  ال�ســركة،  كعــادة 

املــال  راأ�ــس  ملقــدار  حمــدث  تقديــر  لتقــدمي  م�ســتقلني 

عنــد  املجموعــة  عمليــات  جميــع  احتياجــات  لتلبيــة  الــالزم 

اأريــج  مــال  راأ�ــس  وُيظهــر   .٩٩.٥ بن�ســبة  اأو   1:200 م�ســتوى 

حقــوق  مقابــل  الثقــة  مــن  م�ســتوى  علــى  فائ�ــس  الإقت�ســادي 

امل�ساهمني بال�سركة. 

كبــريًا  ماليــًا  �سمانــًا  تقــدم  املجموعــة  اأن  علــى  يــدل  هــذا 

اأعمــال  �ســهدت  ال�سعبــة.  الظــروف  يف  وحتــى  لعمالئهــا، 

علــى  حمــدودة  تغيــريات  باأريــج  اخلا�ســة  التاأمــني  اإعــادة 

الرئي�ســية  املحركــة  العوامــل  تتمثــل  واحــد.  عــام  قبــل  الو�ســع 

الإكتتــاب  خماطــر  يف  للمجموعــة  املــال  راأ�ــس  ملخاطــر 

وخماطــر  ال�ســوق  مبخاطــر  متبوعــة  الحتياطــي،  وخماطــر 

انخف�ســت   ،٢٠١٨ عــام  خــالل  الئتمــان.  وخماطــر  الت�ســغيل 

حــني  يف  معتــدل،  ب�ســكل  الإحتياطــي  وخماطــر  ال�ســوق  خماطــر 

اأدت  قليــاًل.  الئتمــان  وخماطــر  الإكتتــاب  خماطــر  ارتفعــت 

متطلبــات  يف  معتــدل  انخفا�ــس  اإىل  جمتمعــة  التحــركات  جميــع 

راأ�س املال القت�سادي للمجموعة.

زلنــا  مــا  الكتــواري،  التحليــل  خــالل  مــن  اعتمــاده  مت  وكمــا 

املجموعــة  حمفظــة  وجــودة  تنــوع  بــاأن  كبــرية  ثقــة  علــى 

وراأ�ــس  التاأمــني  لإعــادة  اأريــج  لعمــالء  قويــة  حمايــة  يوفــر 

مال امل�ساهمني على حد �سواء.

النظرة امل�ستقبلية

لويــدز  نقابــات  يف  م�ســاركتها  تقييــم  املجموعــة  اأعــادت 

م�سيهــا  مــع  تعر�سهــا  مــن  للحــد  ت�سحيحيــة  تدابــري  واأدخلــت 

اأ�ســواق  تطويــر  يف  املتمثلــة  التحديــات  �ســوء  يف  قدمــًا. 

املا�ســي،  �ســبتمرب  يف  الت�سنيــف  تخفي�ــس  بعــد  جديــدة 

مــن  الرئي�ســية  اأ�ســواقها  يف  اجلهــود  بتعزيــز  ال�ســركة  �ســتقوم 

و�ســنوات  القويــة  عالقاتهــا  قاعــدة  مــن  ال�ســتفادة  خــالل 

اأي�ســًا  ال�ســركة  تقــوم  كمــا  الفنيــة.  ومعرفتهــا  خربتهــا 

ب�ســكل  التاأكيــد  مــع  بهــا  اخلا�ــس  الكتتــاب  نهــج  مبراجعــة 

بالنظــر  املخاطــر،  مــع  تتنا�ســب  العوائــد  كــون  علــى  اأكــرب 

ل  الفنيــة.  امل�ســتويات  مــن  اأقــل  الأق�ســاط  معــدلت  اأن  اإىل 

امل�ســاهمني  اأمــوال  وحمايــة  ال�ســتثمار  علــى  العائــد  يــزال 

امل�ســتمرة  اجلهــود  جانــب  اإىل  الق�ســوى،  الأولويــة  ميثــل 

ملوازنة التكاليف والكفاءات الت�سغيلية.

الإ�ستثمار

نــزاع  املاليــة.  الأ�ســواق  يف  بالتحديــات  مليئــًا   ٢٠١٨ عــام  كان 

وخمــاوف  وال�ســني،  املتحــدة  الوليــات  بــني  م�ســتمر  جتــاري 

املتحــدة،  الوليــات  يف  الفائــدة  �ســعر  ت�سييــق  مــدى  ب�ســاأن 

العــامل،  مــن  املختلفــة  الأجــزاء  يف  اجليو�سيا�ســية  والق�سايــا 

ب�ســكل  العامليــة  الأ�ســهم  ت�سحيــح  مت  الأداء.  علــى  اأثــر  ممــا 

رحلــة  هنــاك  كانــت  العــام.  مــن  الرابــع  الربــع  يف  جوهــري 

�ســندات  اإىل  العاليــة  املخاطــر  ذات  الأ�ســول  خــارج  الأمــان  اإىل 

يف  مقيــدًا  كان  الــذي   ،)VIX( موؤ�ســر  كان  الأمريكيــة.  اخلزانــة 

٢٠١6 و٢٠١٧ لتقلبات ال�سوق، قد ارتفع ب�سكل كبري.

ت�ســديد  يف  �سيا�ســته  الفــدرايل  الحتياطــي  البنــك  ا�ســتمر 

ملعــدل  امل�ســتهدف  املعــدل  زيــادة  مت  النقديــة.  ال�سيا�ســة 

لذلــك،  نتيجــة  ال�ســنة.  يف  مــرات  اأربــع  الفيدراليــة  الأمــوال 

يف  املــدى  ق�ســرية  القرو�ــس  علــى  الفائــدة  اأ�ســعار  ارتفعــت 

بهــا  املعمــول  الفائــدة  اأ�ســعار  اإ�ســتقرت  املتحــدة.  الوليــات 

اأ�ســهر  ثالثــة  ملــدة  الأمريكــي  بالــدولر  لنــدن  م�ســارف  بــني 

عند اأعلى م�ستوياته يف عدة اأعوام.

يف  الأخــرى  املركزيــة  للبنــوك  النقديــة  ال�سيا�ســات  ا�ســتمرت 

البنــك  اأبقــى  الأمريكيــة.  النقديــة  ال�سيا�ســة  مــع  الختــالف 

دون  الرئي�ســية  الفائــدة  اأ�ســعار  علــى  الأوروبــي  املركــزي 

الر�ســمي  الفائــدة  �ســعر  برفــع  اإجنلــرا  بنــك  قــام  تغيــري. 

علــى  اليابــان  بنــك  اأبقــى  حــني  يف  واحــدة،  مــرة  للبنــك 

 .٪٠.١ ناق�ــس  عنــد  بــه  اخلا�ــس  الق�ســري  املــدى  هــدف 

بدعــم  الرئي�ســية  العمــالت  بــني  الفائــدة  �ســعر  فــارق  اأدى 

الدولر الأمريكي. اإرتفع موؤ�سر )DXY( بن�سبة ٤.٤ ٪.

عوائــد  م�ســتويات  علــى  املركزيــة  البنــوك  ت�سرفــات  اأثــرت 

الأمريكيــة  اخلزانــة  مذكــرة  اأغلقــت  احلكوميــة.  ال�ســندات 

نقطــة  وع�ســرين  �ســبعة  علــى  القيا�ســية  �ســنوات  الع�ســر  ذات 

احلكوميــة  ال�ســندات  �ســجلت   .٪٢.6٨ عنــد  العائــد  يف  اأ�سا�ــس 

اأقــل  اأو  �ســنوات  �ســبع  اإ�ســتحقاق  فــرة  ذات  الأوروبيــة 

عائــد  علــى  اليابــان  بنــك  حافــظ  �ســلبية.  عائــدات 

ذات  اليابانيــة  احلكومــة  ل�ســندات   ٪٠ بن�ســبة  م�ســتهدف 

الع�سر �سنوات.

هنــاك  كان  النا�ســئة.  الأ�ســواق  علــى  القــوي  الــدولر  اأثــر 

النا�ســئة.  الأ�ســواق  و�ســندات  اأ�ســهم  مــن  لــكل  خــارج  تدفــق 
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١٣التقــريـر ال�سنـوي ٢٠١٨

النا�ســئة  لالأ�ســواق  مورغــان  بــي  جــي  �ســندات  موؤ�ســر  خ�ســر 

مــن  عــام  اإىل  اخلــام  )برنــت(  نفــط  تعر�ــس   .٪٤.6١

الت�ســعة  الأ�ســهر  يف   ٪٢٣.٧ بن�ســبة  الإ�ســتقواء  بعــد  التقلبــات. 

بن�ســبة  باإنخفا�ــس  ال�ســلع  اأغلقــت   ،٢٠١٨ عــام  مــن  الأوىل 

دون  كان  التقليــدي،  املــالذ  الذهــب  العــام.  لهــذا   ٪١٩.٥

فئــات  ملعظــم  �ســلبيًا  عامــًا  كان  لقــد  باخت�ســار،  امل�ســتوى. 

مــع  متا�ســيًا  تخ�سي�سنــا.  يف  حمافظــني  زلنــا  مــا  الأ�ســول. 

اإ�ســراتيجيتنا  بقيــت  للمجموعــة،  املخاطــر  حتمــل  �سيا�ســة 

مكنتنــا  ال�سعبــة،  ال�ســنة  هــذه  يف  تغيــري.  بــدون  الإ�ســتثمارية 

ا�ســتثمارات  وبلغــت  اخل�ســائر.  تقليــل  مــن  ا�ســراتيجيتنا 

مليــون   66٥.١  :٢٠١٧( اأمريكــي  دولر  مليــون   6١٣.٩ املجموعــة 

النقديــة  لالأمــوال   ٪٨6 تخ�سي�ــس  مــع  اأمريكــي(  دولر 

اإيــرادات  بلغــت  وال�سكــوك.  الأجــل  ق�ســرية  وال�ســندات 

 .٢٠١٨ عــام  يف  اأمريكــي  دولر  مليــون   ١٠ املجموعــة  ا�ســتثمارات 

)٢٠١٧: ٢٢.٥ مليون دولر اأمريكي(.

الأ�ســهم  اأ�ســواق  انتع�ســت  التقريــر،  هــذا  اإ�ســدار  وقــت  يف 

الــدولر  �سعــف  الرابــع.  الربــع  يف  البيــع  عمليــات  مــن 

النا�ســئة  الأ�ســواق  مثــل  املخاطــر  ذات  الأ�ســول  وتقــوم  قليــاًل، 

علــى  العوائــد  م�ســتوى  ويظــل  كبــرية.  تدفقــات  باإجتــذاب 

ذات  الأجــل  ق�ســرية  الثابــت  الدخــل  ذات  املاليــة  الأوراق 

التاريخيــة.  للمعايــري  بالن�ســبة  منخف�ســًا  ال�ســتثمارية  القيمــة 

وت�سكل هذه الظاهرة حتديًا للم�ستثمرين مثل اأريج.

املخاطــر  ومنخف�ســة  متنوعــة  حمفظــة  اإدارة  يف  �سن�ســتمر 

لل�ســركة،  املعلنــة  ال�ســتثمار  خماطــر  �سيا�ســة  نطــاق  �سمــن 

التزامنــا  مقابــل  ال�ســوق  لفر�ــس  الدقيقــة  املوازنــة  مــع 

قــد  وامل�ســاهمني.  التاأمــني  وثائــق  حاملــي  جتــاه  الدائــم 

العامليــة.  القت�ساديــة  الــدورة  يف  انعطــاف  نقطــة  يف  نكــون 

احلــذر  توخــي  �ســنوا�سل  للخ�ســائر.  بالن�ســبة  مهمــة  املخاطــر 

و�سرنكز على املحافظة على �سالمة راأ�س املال.

ال�سركات التابعة

تكافل ري ليميتد

للمجموعــة،  التابعــة  الإ�ســالمية  التاأمــني  اإعــادة  �ســركة  �ســجلت 

اأبريــل  يف  الت�ســوية  حتــت  و�سعــت  والتــي  ليميتــد،  ري  تكافــل 

اأمريكــي  دولر  مليــون   6.٧ بلغــت  �سافيــة  اأرباحــًا   ،٢٠١6

بلغــت  العــام.  لهــذا  اأمريكــي(  دولر  مليــون   ٢.٣  :٢٠١٧(

 :٢٠١٧( اأمريكــي  دولر  مليــون   ٣.6 الربــح  يف  اأريــج  ح�ســة 

١.٢ مليون دولر اأمريكي(.

عائــد  متو�ســط    ليميتــد  ري  تكافــل  ا�ســتثمارات  حققــت 

بلغــت  ا�ســتثمارية  عوائــد  مــع   )٪١.٥  :٢٠١٧(  ٪١.٤ بن�ســبة 

اأمريكــي(.  دولر  مليــون   ١.٣  :٢٠١٧( اأمريكــي  دولر  مليــون   ٠.٩

كامــل  ب�ســكل  حمفوظــة  ال�ســتثمارية  ال�ســركة  اأ�ســول  كانــت 

تقريبًا كنقد وودائع اإ�سالمية ق�سرية املدى.

�سمانات اخلليج

للمجموعــة  تابعــة  �ســركة  وهــي  اخلليــج،  �سمانــات  �ســاهمت 

بلغــت  بخ�ســارة  املمتــد،  ال�سمــان  تاأمــني  اإدارة  يف  تعمــل  والتــي 

 :٢٠١٧( لل�ســنة  املجموعــة  لنتائــج  اأمريكــي  دولر  مليــون   ٢٣.٧

ارتكبــه  احتيــال  نتيجــة  اأمريكــي(  دولر  مليــون   ٠.١ خ�ســارة 

تقــدر  دارة،  الإ تقييمــات  عىل  بناًء  التابعــة.  ال�ســركة  موظفــي 

تكويــن  ومت  دولر  مليــون   ٢١.٥ مببلــغ  اخل�ســارة  اإجمــايل 

البيــانات  يف  وبالتايل  التابعة  ال�سركــة  دفاتر  يف  لهــا  خم�س�ــس 

لأي  قبــوًل  ي�ســكل  ل  وهــذا  للمجموعة.  املوحــدة  الماليــة 

اخلليــج  �سمانــات  �ســركة  مــال  راأ�ــس  تتجــاوز  م�ســوؤولية 

عــدم  ال�ســركة  اإدارة  جمل�ــس  قــرر   ،٢٠١٨ نوفمــرب   ١٥ يف  ذ.م.م.. 

اإكتتاب اأي مزيد من الأعمال واأو�سى بت�سفية ال�سركة.

اأريج كابيتال ليمتد

ومملوكــة  م�ســجلة  �ســركة  هــي  ليمتــد  كابيتــال  اأريــج 

يف  بامل�ســاركة  لأريــج  ت�ســمح  لنــدن  لويــدز  ل�ســركة  بالكامــل 

 ،٢٠١٨ عــام  يف  لويــدز.  نقابــات  تكتتبهــا  التــي  الأعمــال 

خــالل  مــن  اأعمالهــا  باإكتتــاب  ليمتــد  كابيتــال  اأريــج  قامــت 

اإىل  بالإ�سافــة  و٢٠١٤،  و١٩١٠  و١٢٠٠   ١٩6٩ هــي  نقابــات  اأربــع 

اأق�ســاط  مولــدة  و6١٣٣،   6١١٨ هــي  خا�ســة  مل�ســاريع  نقابــات 

اأمريكــي  دولر  مليــون   ١٢٥.٥ قدرهــا  اإجماليــة  مكتتبــة 

كابيتــال  اأريــج  حتتفــظ  اأمريكــي(.  دولر  مليــون   ٨٨.6  :٢٠١٧(

وت�ســند  ال�ســايف  ح�ســابها  علــى  حمــدودة  مبخاطــر  ليمتــد 

ليمتــد  كابيتــال  اأريــج  �ســجلت  الأم.  لل�ســركة  اأعمالهــا  معظــم 

 :٢٠١٧( لل�ســنة  اأمريكــي  دولر  مليــون   ١.٣ قدرهــا  خ�ســارة 

ب�ســكل  تاأثــرت  اأمريكــي(  دولر  مليــون   ٢.٧ �سافيــة  خ�ســارة 

الكتتــاب  �ســنوات  اإىل  تعــزى  التــي  باخل�ســائر  رئي�ســي 

ال�سابقة ٢٠١6 و٢٠١٧.

اأريج لإدارة التاأمني )مركز دبي املايل العاملي( املحدودة

اأريــج  للمجموعــة،  التابعــة  التاأمــني  اإدارة  �ســركة  و�ســع  مت 

يف  واملن�ســاأة  العاملــي(  املــايل  دبــي  )مركــز  التاأمــني  لإدارة 

مركز دبي املايل العاملي، حتت الت�سفية الطوعية.

مراجعة الأعمال الت�سغيلية واملالية




