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اإ�ستعرا�س الأعمال  

تطوير املحفظة  

خالل عام ٢٠١٩، انخف�س اإجمايل اأق�ساط التاأمني املكتتبة للمجموعة 

دولر  مليون   ١٩٤.٦ اإىل  )املجموعة(  )�س.م.ب.(  للتاأمني  العربية 

اأمريكي من ٢٦٢.8 مليون دولر اأمريكي  يف عام ٢٠١8، بانخفا�س قدره  

٢٦.٠%. وُيعزى هذا النخفا�س ب�سكل اأ�سا�سي اإىل الظروف غري املواتية 

التاأمني  حمفظة  يف  التاأمني  اأعمال  وانخف�ست  بال�سركة.  املحيطة 

غري  التاأمني  لأعمال  التاأمني  اتفاقية  وحمفظة  لويدز  غري  الختياري 

احلياة بن�سبة 5٤.8% لتبلغ 5٣.٦ مليون دولر اأمريكي )٢٠١8: ٦.١١8 

مليون دولر اأمريكي(. 

ارتفاعًا  لويدز  حمفظة  من  املكتتبة  التاأمني  اأق�ساط  اإجمايل  �سهد  كما 

طفيفًا على اأ�سا�س ال�سنة املالية بن�سبة ٦.٧% ليبلغ  ١٣٣.٩مليون دولر 

اأمريكي )٢٠١8: ١٢5.5 مليون دولر اأمريكي(، يف حني انخف�س على 

اأ�سا�س �سنة الكتتاب من 137،2 مليون دولر اأمريكي يف عام ٢٠١8 اإىل 

١٠٠.5 مليون دولر اأمريكي يف عام ٢٠١٩، بانخفا�س قدره ٢٦.٧٪. 

بلغت اأعمال التاأمني على املمتلكات ن�سبة ٣١.8% من اإجمايل حمفظة 

الهند�سي  التاأمني  اأعمال  تلتها  لويدز،  احلياة غري  التاأمني غري  اأعمال 

١٩.٢%. و�سهدت اأعمال حمفظة التاأمني على احلياة انخفا�سا بن�سبة 

٦١.8% يف عام ٢٠١٩ لتبلغ  ٧.١ مليون دولر اأمريكي من ١8.٦ مليون 

دولر اأمريكي. 

الأداء

 ١5.٩ اإيجابية مبقدار  اأريج  الإجمالية ملجموعة  الفنية  النتيجة  كانت 

اأمريكي(،  دولر  مليون   ١٩.٤ خ�سارة   :٢٠١8( اأمريكي  دولر  مليون 

دولر  مليون   ٣.١ قدره  ربحًا  بنا  اخلا�س  لويدز  حمفظة  دفرت  وحقق 

هذا  وُيعزى  اأمريكي(،  دولر  مليون   ٢8.٣ خ�سارة   :٢٠١8( اأمريكي 

ب�سكل اأ�سا�سي اإىل انخفا�س حجم اخل�سائر من الكوارث.  

كانت نتيجة اأعمال التاأمني غري لويدز اإيجابية حيث حققت ربحًا فنيًا  

قدره ١٢.8 مليون دولر اأمريكي )٢٠١8: ربح ٩.٠ مليون دولر اأمريكي(.

حققت اتفاقيات التاأمني غري احلياة واملحفظة الختيارية با�ستثناء اأعمال 

حمفظة لويدز ربحًا قدره ١١.٦ مليون دولر اأمريكي لهذا العام )٢٠١8: 

٣.٣ مليون دولر اأمريكي(، و�ساهمت اأعمال تاأمني املمتلكات واحلوادث 

يف الربح الفني مببلغ قدره 5.٠ مليون دولر اأمريكي ومبلغ قدره ٤.١ 

مليون دولر اأمريكي على التوايل. 

مبقدار  احلياة  على  التاأمني  لأعمال  الفنية  النتيجة  انخف�ست  كما 

دولر  مليون   5.٧  :٢٠١8( اأمريكي  دولر  مليون   ١.٢ لتبلغ   %٧8.٩

اأمريكي(، وُيعزى هذا ب�سكل اأ�سا�سي اإىل النخفا�س الكبري يف اأعمال 

التاأمني، واإىل املطالبات غري املواتية اإىل حد ما. 
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ال�ستثمارات 

اأ�سواق املال

كان عام ٢٠١٩ عام الدمج والنمو يف اأ�سواق املال العاملية؛ حيث انخف�ست 

قيمة الأ�سواق يف عام ٢٠١8 ، وبخا�سة يف الربع الأخري من ال�سنة، على 

اأ�سا�س املخاوف من النكما�س القت�سادي وارتفاع اأ�سعار الفائدة من قبل 

الإي�ساحات  جلبت  وقد   .٢٠١٩ بداية  يف  الفيدرايل  الحتياطي  البنك 

الواردة من رئي�س البنك الحتياطي الفيدرايل ال�ستقرار اإىل الأ�سواق. 

اأموال  وباتباع �سيا�سة نقدية مي�سرة، قامت الوكالة بخف�س �سعر فائدة 

الحتياطي من ٢.5% يف مطلع ال�سنة اإىل ١.٧5% يف نهاية ال�سنة.  واأغلقت 

فائدة الليبور بالدولر الأمريكي ملدة �ستة اأ�سهر ال�سنة على �سعر ١.٩١٪ 

 .)٪٢.88 :٢٠١8(

كما ظلت ال�سيا�سات النقدية للبنوك املركزية الكربى، وبخا�سة البنك 

وحققت  اأي�سا.  مي�سرة  الياباين  املركزي  والبنك  الأوروبي  املركزي 

الإيرادات من الأوراق املالية ذات الدخل الثابت انخفا�سًا تاريخيًا يف كل 

من اأوروبا واليابان. واأثرت اإ�سرتاتيجيات البنوك املركزية على الإيرادات 

اأذونات  اأداء  اأ�سواق الأوراق املالية ذات الدخل الثابت. واأغلق موؤ�سر  يف 

 ٪١.٩٢ بلغ  ربحية  مب�ستوى  ال�سنة  �سنوات  لع�سر  الأمريكية  اخلزانة 

 .)٪٢٠١: ٢.٦٩8(

النمو القت�سادي الذي كان  الفائدة الأقل ومعدل  اأ�سعار  وكان �سيناريو 

اأف�سل من املتوقع، وبخا�سة يف الوليات املتحدة الأمريكية، حافزًا لأ�سواق 

الأ�سهم والأ�سول الأخرى الأكرث خماطرة الأخرى. وارتفع موؤ�سر مورغان 

موؤ�سر  ارتفع  الأمريكية،  املتحدة  الوليات  ويف   .%٢5 مبقدار  �ستانلي 

�ستاندرد اآند بورز 5٠٠ بحوايل ٢٩% . كما اأغلقت معظم اأ�سواق الأ�سهم 

املتقدمة على اأ�سعار اأعلى خالل ال�سنة. ويف املنطقة حقق موؤ�سر �ستاندرد 

الأ�سهم  �سندات  حققت  وكذلك   ،%١٢.5 ربحًا  اخلليج  لدول  بورز  اآند 

النا�سئة وال�سندات الأمريكية ذات العائد املرتفع عائدات جذابة.  

اإ�سرتاتيجية ال�ستثمار والأداء لأريج 

اأولت املحفظة اأهمية ق�سوى لل�سيولة وال�سالمة خلدمة مطلوبات اإعادة 

الأ�سهم  تداول  خم�س�سات  كانت  حيث  بفاعلية؛  املتذبذبة  التاأمني 

اأموال  ا�ستثمار  ومت  امل�ساهمني،  اأموال  خارج  من  البديلة  وال�ستثمارات 

اأ�سحاب وثائق التاأمني يف النقد وال�سندات فقط. 

كما مت ا�ستثمار ن�سبة عالية جدا من املحفظة يف النقد والودائع و�سندات 

ال�ستثمار الق�سرية الأجل، ومت تخ�سي�س بقية املحفظة لتداول الأ�سهم 

دول  من  كل  يف  الأ�سهم  تعامالت  متت  كذلك،  البديلة.  وال�ستثمارات 

جمل�س التعاون اخلليجي والأ�سواق املتقدمة، ومل نعد نقوم بال�ستثمار يف 

ال�ستمارات البديلة. 

يف عام ٢٠١٩، ا�ستفادت حمفظة اأريج املتنوعة من الظروف املواتية يف 

الأ�سهم  اإيراد  بلغ  ا�ستثنائيًا.  عامًا  الأ�سهم  �سهدت  حيث  املال؛  اأ�سواق 

١١.٩ مليون دولر اأمريكي )٢٠١8: خ�سارة ٢.٠ مليون دولر اأمريكي(؛ 

وا�ستفادت  حمققة  والغري  املحققة  الأرباح  من  الدخل  هذا  وحتقق 

حمفظة الدخل الثابت من انخفا�س العائدات وارتفاع الأ�سعار.و�سجلت 

مليون   8.٦  :٢٠١8( اأمريكي  دولر  مليون   11،6 قدره  اإيراد  املحفظة 

دولر اأمريكي(. 

وبلغ اإجمايل عائد حمفظة ال�ستثمار للمجموعة ٤.٢% )٢٠١8: ١.٦٪(

النظرة امل�ستقبلية

اإن ال�سركة ب�سدد حتديد ا�سرتاتيجية اأعمال اإعادة التاأمني اخلا�سة بها 

يف امل�ستقبل، ل �سيما بعد تو�سية جمل�س الإدارة بوقف اأن�سطة الكتتاب.

واملنخف�سة  املتنوعة  ا�ستثماراتها  حمفظة  اإدارة  ال�سركة  و�ستوا�سل 

مع  املخاطر،  بتقبل  اخلا�سة  ال�سركة  �سيا�سة  نطاق  �سمن  املخاطر 

حتقيق التوازن بحر�س بني الفر�س املتاحة يف ال�سوق والتزامها الدائم 

جتاه حاملي الوثائق وامل�ساهمني.
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ال�سركات التابعة

تكافل ري ليميتد

�سجلت �سركة اإعادة التاأمني الإ�سالمية التابعة للمجموعة، تكافل ري 

٢٠١٦، ربحًا �سافيًا بلغ  ليمتد، والتي و�سعت حتت الت�سوية يف اأبريل 

اأمريكي( لهذا  ٦.٧ مليون دولر  اأمريكي )٢٠١8:  ٢.٢ مليون دولر 

العام. وبلغت ح�سة اأريج يف الربح ١.٢ مليون دولر اأمريكي )٢٠١8: 

٣.٦ مليون دولر اأمريكي(. 

حققت ا�ستثمارات تكافل ري ليمتد متو�سط عائد بن�سبة ١.٦% )٢٠١8: 

١.٤%( مع عوائد ا�ستثمارية بلغت 0،8 مليون دولر اأمريكي )٢٠١8: ٠.٩ 

مليون دولر اأمريكي(. وكانت اأ�سول ال�سركة ال�ستثمارية حمفوظة ب�سكل 

كامل تقريبًا كنقد وودائع اإ�سالمية ق�سرية املدى. 

قرر م�ساهمو  تكافل ري ليمتد يف اجتماع اجلمعية العامة غري العادية 

راأ�سمالها من مبلغ مائة مليون دولر  ٢٠١٩، خف�س  ١ مايو  املنعقد يف 

بعد  القرار  هذا  تفعيل  مت  وقد  اأمريكي.  دولر  مليون   ٧5 اإىل  اأمريكي 

احل�سول على املوافقات الالزمة من اجلهة الرقابية ل�سركة تكافل ري 

 .)DFSA( ليمتد، �سلطة دبي للخدمات املالية

�سمانات اخلليج

حتت  للمجموعة  تابعة  �سركة  وهي  اخلليج،  �سمانات  �سركة  �ساهمت 

الت�سفية، خ�سارة مبقدار ٧.٣ مليون دولر اأمريكي اإىل نتائج املجموعة 

للعام )٢٠١8: خ�سارة ٢٣.٧ مليون دولر اأمريكي(. وقد توقفت ال�سركة 

عن الكتتاب يف عام ٢٠١8. 

اأريج كابيتال ليمتد

اأريج كابيتال ليمتد هي �سركة م�سجلة ومملوكة بالكامل ل�سركة لويدز 

لندن لت�سمح لأريج بامل�ساركة يف الأعمال املكتتبة من قبل نقابات لندن. 

اأعمالها من خالل  اأريج كابيتال ليمتد باكتتاب  ٢٠١٩، قامت  يف عام 

اإىل  اإ�سافة  ١٩١٠ و٢٠١٤؛   ،١٢٠٠  ،١٩٦٩ نقابات، وحتديدًا هي  اأربع 

اأق�ساط  اإجمايل  حمققة  و٣٢٦8،   ٦١٣٣ هي  خا�سة  مل�ساريع  نقابتني 

 ١٢5.5  :٢٠١8( اأمريكي  دولر  مليون   ١٣٣.٩ قدرها  مكتتبة  تاأمني 

ليمتد مبخاطر حمدودة  اأريج كابيتال  اأمريكي(. حتتفظ  مليون دولر 

على ح�سابها ال�سايف، وت�سند معظم اأعمالها لل�سركة الأم. �سجلت اأريج 

كابيتال ليمتد خ�سارة قدرها ٠.٢ مليون دولر اأمريكي للعام )٢٠١8: 

خ�سارة �سافية ٢.٧ مليون دولر اأمريكي(. وقد قررت ال�سركة اإيقاف 

الكتتاب يف اأعمال جديدة اعتبارًا من اأول يناير ٢٠٢٠. 
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