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ا�ستعرا�س الأعمال

اأداء اإعادة التاأمني

املجموعة(  اأو  )اأريج  م. ب(  )�س.  للتاأمني  العربية  املجموعة  اأعلنت 

دولر  مليون   17.3 بلغت  �سالبة  مكتتبة  تاأمني  اأق�ساط  اإجمايل  عن 

اأمريكي لعام ٢٠٢٠ )٢٠19: اإجمايل الأق�ساط املكتتبة 194.6 مليون 

بوقف  امل�ساهمني  قرار  اإىل  اأ�سا�سًا  ذلك  ويعزى  اأمريكي(.  دولر 

املتوقع  التاأمني  اأق�ساط  جديدةو�سطب  تاأمني  اإعادة  اأعمال  اكتتاب 

قدرها  بلغت  �سالبة  تاأمني  اأق�ساط  لويدز  حمفظة  �سجلت  ح�سولها. 

 133.9 مكتتبة  تاأمني  اأق�ساط  )اإجمايل  اأمريكي  دولر  مليون   1٠.8

لويدز  غري  حمفظة  �سجلت   .)٢٠19 عام  يف  اأمريكي  دولر  مليون 

)اإجمايل  اأمريكي  دولر  مليون   6.5 بلغت  �سالبة  تاأمني  اأق�ساط 

اأق�ساط مكتتبة 6٠.7 مليون دولر اأمريكي يف عام ٢٠19(.

اأمريكي  دولر  مليون   17.6 للمجموعة  الفنية  الأرباح  اإجمايل  بلغ 

لويدز  غري  حمفظة  حققت  اأمريكي(.  دولر  مليون   15.9  :٢٠19(

مليون   1٢.8  :٢٠19( اأمريكي  دولر  مليون   ٢3.5 قدره  فنيًا  ربحًا 

وانخفا�س  عنها  املبلغ  املطالبات  انخفا�س  ب�سبب  اأمريكي(  دولر 

بع�س اخل�سائر الرئي�سية التي مت الإبلغ عنها يف ال�سنوات ال�سابقة. 

5.9 مليون دولر اأمريكي  �سجلت حمفظة لويدز خ�سارة فنية قدرها 

)٢٠19: ربح 3.1 مليون دولر اأمريكي(.
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النتائج الفنية للمجموعة ح�سب فروع التاأمني  )باآلف الدولرات الأمريكية(
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ال�ستثمارات

اأ�سواق املال

كان عام ٢٠٢٠ عامًا حا�سمًا يف اأ�سواق املال العاملية. بعد الأداء القوي يف 

عام ٢٠19، حيث اأ�سحت الأ�سواق متخوفة من الآثار القت�سادية لفريو�س 

ك�فيد-19 الذي انت�سر ب�سرعة من ال�سني اإىل اأجزاء اأخرى من العامل، 

�سهد الربع الأول، ول �سيما يف �سهر مار�س، عمليات بيع مكثفة يف اأ�سواق 

يف  احلكومية.  ال�سندات  ل�سلمة  مماثل  حترك  هنالك  وكان  الأ�سهم. 

الوليات املتحدة، انخف�س موؤ�سر   �ستاندرد اآند بورز 5٠٠ بن�سبة ٢5٪ 

للربع الأول، بينما انخف�س موؤ�سر مورجان �ستانلي بن�سبة ٢1.5٪ يف نف�س 

اخلزانة  �سندات  عوائد  انخف�ست  كما  العاملي.  امل�ستوى  على  الفرتة 

الأمريكية القيا�سية لأجل ع�سر �سنوات من 1.9٢٪ يف بداية العام اإىل 

٠.67٪ يف نهاية مار�س. وخف�س بنك الحتياطي الفيدرايل يف الوليات 

املتحدة الأمريكية احلد الأعلى للمعدل امل�ستهدف لل�سناديق الفيدرالية 

من 1.75٪ يف بداية العام اإىل ٠.٢5٪ يف مار�س. كما مت تنفيذ عدد كبري 

من الإجراءات ذات الأهداف املماثلة من قبل البنوك املركزية الأخرى يف 

جميع اأنحاء العامل.

  دخلت جميع البلدان يف جمموعة متنوعة من عمليات الإغلق، وكان من 

املمكن اأن يكون لهذه الظاهرة اأثر كارثي على النمو القت�سادي. وت�سدت 

التعاون اخلليجي، لهذه  احلكومات، مبا يف ذلك حكومات دول جمل�س 

املالية  الإجراءات  من  �سل�سلة  عن  الإعلن  خلل  من  الطارئة  احلالة 

لتفادي حدوث �سائقة مالية وحتقيق ال�ستقرار يف اقت�ساداتها.

  وكان لهذا املزيج التاريخي من تخفيف القيود النقدية وال�سيا�سات املالية 

ال�سخية تاأثري مفيد على الأ�سواق واأ�سعار الأ�سول. كما �سهد العام احراز 

تقدم كبري ب�ساأن تد�سني واإنتاج لقاحات فعالة ملكافحة الفريو�س. وعلى 

اأثر ذلك، بداأت الأ�سواق حول العامل يف الرتكيز على عامل ما بعد اللقاح 

وا�ستعادت زخمها وتعافت ب�سكل كبري من اأ�سواأ حالتها. كما تعافت اأ�سعار 

�سندات ال�سركات التي انخف�ست اأي�سًا يف عمليات البيع بال�سوق. ُيذكر اأن 

موؤ�سر �ستاندرد اآند بورز 5٠٠ الذي يقوده عن�سر التكنولوجيا �سجل عائدًا 

مذهًل بن�سبة 16.٢5٪ لهذا العام.

ا�سرتاتيجية ال�ستثمار والأداء

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

الأ�سهم  تداول  ب�سكل فعال، حيث كانت خم�س�سات  املتذبذبة  التاأمني 

وال�ستثمارات البديلة خارج اأموال امل�ساهمني. ومت ا�ستثمار اأموال اأ�سحاب 

وثائق التاأمني يف النقد وال�سندات فقط.

لقد اتخذنا قرارًا ا�سرتاتيجيًا باخلروج من معظم حمافظ اأوراق حقوق 

امللكية القائمة حلماية اأموال امل�ساهمني بعد قرار جمل�س الإدارة بالتو�سية 

النقد  اأ�سا�سي يف  ب�سكل  ُت�ستثمر املحفظة  التاأمني.  اإعادة  اأعمال  بوقف 

مت  وهكذا  العام.  نهاية  يف  الأجل  ق�سرية  ال�ستثمار  و�سندات  والودائع 

تغيري منط ال�ستثمار للمجموعة من حيث ا�سرتاتيجية التخ�سي�س.

   انخف�س دخل ا�ستثمار املجموعة اإىل 4.9 مليون دولر اأمريكي )٢٠19: 

٢6.3 مليون دولر اأمريكي(، ويعزى هذا النخفا�س بالأ�سا�س اإىل اإلغاء 

اأمريكي  حمفظة الأ�سهم التي �سجلت خ�سارة قدرها 7.4 مليون دولر 

)٢٠19: ربح 11.9 مليون دولر اأمريكي(. خلل العام، تعر�ست حمفظة 

الدخل  وبلغ  العائدات.  وانخفا�س  الت�سنيف  اإىل خف�س  الثابت  الدخل 

املحقق يف حمفظة الدخل الثابت لهذا العام 11.3 مليون دولر اأمريكي 

)٢٠19: 11.6 مليون دولر اأمريكي(. بلغ العائد الإجمايل على املحفظة 

ال�ستثمارية للمجموعة ٠.8٪ للعام )4.٢٪ يف ٢٠19(.

كبري.  ب�سكل  املحفظة  تقلب  تقليل  اإىل  اإجراءاتنا  اأدت  قدمًا،  وللم�سي 

وتتمتع املحفظة بو�سع جيد من حيث القرار الذي اتخذه جمل�س الإدارة 

النقدية  غري  والأ�سول  للنقد  احلايل  التعر�س  وي�سمن  وامل�ساهمني. 

وال�سندات ال�ستثمارية اأن اأريج يف و�سع جيد لأي احتياجات لل�سيولة.

نظرة م�ستقبلية

يف اآخر تقرير له يف يناير ٢٠٢1، يتوقع �سندوق النقد الدويل اأن ينمو 

القت�ساد العاملي بن�سبة 5.5٪ يف عام ٢٠٢1. وياأتي هذا النمو على خلفية 

انكما�س بن�سبة 3.5٪ يف عام ٢٠٢٠. ومع ذلك، فهنالك خماطر م�ستمرة 

على القت�ساد العاملي، مثل ظهور �سللت جديدة من فريو�س الكورونا 

واحتمال عدم فعالية اللقاحات املنتجة، ف�سًل عن عدم ا�ستبعاد التقلبات 

التي قد ت�سهدها ال�سوق.

اإدارة  احلالية،  اأولوياتها  و�سمن  اأريج،  �ستوا�سل  املنطلق،  هذا  ومن 

حمفظة متنوعة ب�سكل جيد ومنخف�سة املخاطر، مع اللتزام الدائم جتاه 

للمحافظ،  املتحفظ  التخ�سي�س  اإن  وامل�ساهمني.  الوثائق  حاملي 

واملحافظة على القيمة للم�ساهمني وتعزيزها، وتوفري ال�سيولة يف وقت 

ق�سري هي من اأهم اأهدافنا ال�ساملة.
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ال�سركات التابعة

تكافل ري ليمتد 

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

تكافل، التي و�سعت حتت الت�سوية يف اأبريل ٢٠16، خ�سارة �سافية بلغت 

1.9 مليون دولر اأمريكي )٢٠19: ربح قدره ٢.٢ مليون دولر اأمريكي( 

لهذا العام. وبلغت ح�سة املجموعة يف اخل�سارة  1مليون دولر اأمريكي 

)٢٠19: ربح قدره 1.٢ مليون دولر اأمريكي(.

حققت ا�ستثمارات تكافل ري ليمتد متو�سط   عائد بن�سبة ٢.٪1 )٢٠19: 

اأمريكي  دولر  مليون   ٠.4 بلغت  ا�ستثمارية  عوائد  حتقيق  مع   )٪1.6

)٢٠19: ٠.8 مليون دولر اأمريكي(، وكانت اأ�سول ال�سركة ال�ستثمارية 

حمفوظة ب�سكل كامل تقريبًا كنقد وودائع اإ�سلمية ق�سرية الأجل.

�سمانات اخلليج

الت�سفية  للمجموعة حتت  تابعة  �سركة  وهي  اخلليج،  �سجلت �سمانات 

اأرباح بلغ قدرها ٢.٢ مليون دولر اأمريكي لنتائج املجموعة للعام )٢٠19: 

خ�سارة بلغت قدرها 7.3 مليون دولر اأمريكي(. وقد توقفت ال�سركة عن 

الكتتاب يف اأعمال جديدة يف عام ٢٠18.

اأريج كابيتال ليمتد

توقفت اأريج كابيتال ليمتد، وهي �سركة مملوكة بالكامل لأريج و ع�سو يف 

لويدز لندن، عن الكتتاب يف اأعمال جديدة اعتبارًا من الأول من يناير 

٢٠٢٠. واأبلغت اأريج كابيتال ليمتد اإجمايل اأق�ساط تاأمني مكتتبة �سالبة 

بلغت 1٠.8 مليون دولر اأمريكي للعام ب�سبب عك�س اأق�ساط التاأمني املتوقع 

دولر  مليون   133.9 مكتتبة  تاأمني  اأق�ساط  اإجمايل   :٢٠19( ح�سولها 

اأمريكي(. وحتتفظ اأريج كابيتال ليمتد مبخاطر حمدودة على ح�سابها 

ال�سايف وت�سند معظم عملياتها لل�سركة الأم. �سجلت اأريج كابيتال ليمتد 

خ�سارة قدرها 1.9 مليون دولر اأمريكي للعام )٢٠19: ربح قدره ٠.٢ 

مليون دولر اأمريكي(.
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