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مراجعة الأعمال

 اأداء حمفظة اإعادة التاأمني

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

لعام  اأمريكي  دولر  مليون   13.8 بلغت  مكت�سبة  تاأمني  اأق�ساط  عن 

68.5 مليون دولر اأمريكي(. ويعود  ٢٠٢1 )٢٠٢٠: اأق�ساط مكت�سبة 

قرار  اإىل  رئي�سي  ب�سكل  املكت�سبة  الأق�ساط  يف  النخفا�س  هذا 

�سجلت  التاأمني.   اإعادة  اأعمال  اإكتتاب  عن  بالتوقف  امل�ساهمني 

املكت�سبة   الأق�ساط  من  اأمريكي  دولر  مليون   1٠.6 لويدز  حمفظة 

غري  حمفظة  �سجلت   .)٢٠٢٠ عام  يف  اأمريكي  دولر  مليون   49.6(

 18.9( املكت�سبة  الأق�ساط  من  اأمريكي  دولر  مليون   3.٢ لويدز  

مليون دولر اأمريكي يف عام ٢٠٢٠(.

اأمريكي  دولر  مليون   ٢6.3 للمجموعة  الفنية  الأرباح  اإجمايل  بلغ 

لويدز  غري  حمفظة  حققت  اأمريكي(.  دولر  مليون   17.6  :٢٠٢٠(

مليون   ٢3.5  :٢٠٢٠( اأمريكي  دولر  مليون   ٢6.5 قدره  فنيًا  ربحًا 

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

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

�سجلت حمفظة لويدز خ�سارة فنية قدرها  ٠.٢ مليون دولر اأمريكي  

خالل عام ٢٠٢1 )٢٠٢٠: خ�سارة  5.9 مليون دولر اأمريكي(.
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الإ�ستثمارات

اأ�سواق املال

اأنواع  اإ�ستمرت   .19  - كوفيد  لوباء  الثاين  العام  هو   ٢٠٢1 عام  كان 

اإ�ستجابة  كانت  الب�سرية.  حتدي  يف  كورونا  فريو�س  من  خمتلفة 

 ، اخلليجي  التعاون  جمل�س  دول  حكومات  �سيما  ول   ، احلكومات 

الحتواء  واإجراءات  ال�سامل  التطعيم  ن�سر  اأدى  وجريئة.   مدرو�سة 

ال�سارمة اإىل احليلولة دون حتول الو�سع ال�سيئ اإىل ماأزق. 

للغاية  متي�سرة  لتكون  البيئة  هذه  مثل  يف  النقدية  ال�سيا�سة  ا�ستمرت 

العامل  يف  املركزية  البنوك  وا�سلت  اقت�سادي.   انكما�س  اأي  لتقليل 

�سراء  اإىل  جلاأوا  كما  للغاية.  املنخف�سة  الفائدة  معدلت  �سيا�سة 

الأ�سول ل�سخ ال�سيولة يف اقت�ساداتهم.  

متنوعة  من خالل جمموعة  الإنفاق  جانبها،  من  احلكومات،  وزادت 

اأ�سعار الأ�سول.  وقد  من الربامج. هذا التدفق الهائل لل�سيولة دعم 

�سهدت اأ�سواق الأ�سهم �سنة جيدة.  يف الوليات املتحدة، ارتفع موؤ�سر 

نا�سداك  موؤ�سر  ارتفع  بينما   ،٪٢6.9 بن�سبة   5٠٠ بورز  اآند  �ستاندر 

�سهدت   .٪٢1.4 بن�سبة  التكنولوجيا  عن�سر  يقوده  الذي  املركب 

اأ�سواق الأ�سهم يف دول جمل�س التعاون اخلليجي جناحًا كبريًا، حيث 

 .٪35.٢ ارتفع املوؤ�سر املركب بن�سبة 

الفائدة  اأ�سعار  ارتفاع يف  اأي  اإىل احلد من  ال�سيولة  الزيادة يف  اأدت 

ق�سرية الأجل. كانت العوائد يف اأدنى م�ستوياتها منذ عدة �سنوات يف 

احلكومية،  ال�سندات  اأ�سواق  ويف  النقدية.  و�سبه  النقدية  الأ�سواق 

بعد  الأمريكية،  اخلزانة  �سندات  على  خا�سة  العوائد  ارتفعت 

انخفا�س العام ال�سابق.  ومع ذلك ويف �سياق تاريخي  ل تزال العوائد 

بيئة  اأثرت  للغاية.  م�ستويات منخف�سة  ال�سندات احلكومية عند  على 

يف  العائد  توقعات  على  احلكومية  ال�سندات  يف  املنخف�س  العائد 

ال�سركات.    اأ�سواق �سندات 

ت�سبب ال�سطراب يف الن�ساط القت�سادي العتيادي ب�سبب الوباء يف 

قيود  من جانب العر�س يف خمتلف ال�سناعات. خالل العام، ارتفعت 

اأ�سعار ال�سلع ب�سبب هذه القيود. واجلدير بالذكر اأن خام برنت اأغلق 

 ٪5٠ قدرها  بزيادة  للربميل،   تقريبًا  اأمريكيًا  دولرًا   78 عند  العام 

عن العام ال�سابق.  هذا الرتفاع احلاد يف اأ�سعار النفط، والذي من 

اأن ي�ستمر ويب�سر باخلري للمنطقة.   املحتمل 

اأدى ارتفاع الأ�سعار، خا�سة يف ال�سلع الأ�سا�سية، اإىل زيادة الت�سخم 

اخلطوات  تتخذ  املركزية  البنوك  عاملي.  قلق  م�سدر  اأ�سبح  الذي 

الالزمة لحتواء الت�سخم.

ا�سرتاتيجية ال�ستثمار والأداء

مطالبات  خلدمة  وال�سالمة  لل�سيولة  ق�سوى  اأهمية  املحفظة  اأولت 

تداول  خم�س�سات  كانت  حيث  فعال،  ب�سكل  املتقلبة  التاأمني  اإعادة 

ا�ستثمار  ومت  امل�ساهمني.  اأموال  البديلة خارج  وال�ستثمارات  الأ�سهم 

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

حقوق  اأوراق  حمافظ  من  باخلروج  ا�سرتاتيجيًا  قرارًا  اتخذنا  لقد 

اجتماع  اتخذه  الذي  القرار  بعد  امل�ساهمني  اأموال  حلماية  امللكية 

اجلمعية العامة غري العادية يف اأغ�سط�س ٢٠٢٠ بالتوقف عن اإكتتاب 

اأ�سا�سي يف  ب�سكل  ُت�ستثمر املحفظة  التاأمني.  اإعادة  اأعمال  املزيد من 

النقد والودائع و�سندات ال�ستثمار ق�سرية الأجل. 

اأمريكي  دولر  مليون   9.4 اإىل  الأم  ال�سركة  ا�ستثمارات  دخل  ارتفع 

اأمريكي(. بلغ دخل ا�ستثمارات املجموعة  4.3 مليون دولر   :٢٠٢٠(

اأمريكي(.  4.9 مليون دولر  اأمريكي )٢٠٢٠:  9.6 مليون دولر  اإىل 

 ٪1.8 للمجموعة  ال�ستثمارية  املحفظة  على  الإجمايل  العائد  بلغ 

للعام )٠.8٪ يف ٢٠٢٠(.

التخ�سي�س احلايل قد قلل اإىل حد كبري من تقلب املحفظة. كما اأن 

املحفظه يف و�سع جيد لأي احتياجات لل�سيولة.

نظرة م�ستقبلية

اأ�سار �سندوق النقد الدويل، يف حتديثه ال�سادر يف يناير ٢٠٢٢، اإىل اأن 

القت�ساد العاملي يف و�سع اأ�سعف مما كان متوقعًا. ويتوقع اأن يرتاجع 

النمو العاملي من 5.9٪ يف عام ٢٠٢1 اإىل 4.4٪ يف عام ٢٠٢٢.  وتقول 

ب�ساأن  قلقة  وهي  ُيعتقد.   كان  نطاقًا مما  اأو�سع  الت�سخم  اإن  املوؤ�س�سة 

هناك  ذلك،  جانب  اإىل  الإمدادات.   وانقطاع  الطاقة  تكاليف  ارتفاع 

خطر م�ستمر لظهور �ساللت جديدة من فريو�س كورونا.

اإدارة  احلالية،  اأولوياتها  و�سمن  اأريج  �ستوا�سل  املخاطر،  لتقليل 

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

جتاه حاملي وثائق التاأمني وامل�ساهمني. 

تتمثل اأهدافنا ال�ساملة يف  التخ�سي�س املتحفظ للمحافظ، واملحافظة 

على راأ�س املال،  وتوفري ال�سيولة يف وقت ق�سري.  
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ال�سركات التابعة

تكافل ري ليمتد 

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

٢٠16،  ربح �سايف قدره   ليمتد، التي و�سعت حتت الت�سوية يف اأبريل 

 1.9 قدرها  خ�سارة   :٢٠٢٠( العام  لهذا  اأمريكي  دولر  مليون   ٠.8

٠.4 مليون  مليون دولر اأمريكي(.  وبلغت ح�سة املجموعة يف الربح 

دولر اأمريكي )٢٠٢٠:  خ�سارة قدرها 1.٠ مليون دولر اأمريكي(.

 ٪1.٠ بن�سبة  عائد  متو�سط    ليمتد  ري  تكافل  اإ�ستثمارات  حققت 

)٢٠٢٠: 1.٢٪( مع حتقيق عوائد اإ�ستثمارية بلغت ٠.3 مليون دولر 

اأمريكي )٢٠٢٠:  ٠.4 مليون دولر اأمريكي(،  وكانت اأ�سول ال�سركة 

اإ�سالمية  وودائع  كنقد  تقريبًا  كامل  ب�سكل  حمفوظة  ال�ستثمارية 

ق�سرية الأجل.

�سمانات اخلليج

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

لنتائج  اأمريكي  دولر  مليون   1.٢ قدرها  بلغ  اأرباح  حتقيق  عن 

املجموعة للعام )٢٠٢٠:  ربح  قدره ٢.٢ مليون دولر اأمريكي(. 

اأريج كابيتال ليمتد

توقفت اأريج كابيتال ليمتد، وهي �سركة م�سجلة ومملوكة بالكامل لأريج 

وع�سو يف لويدز لندن، عن الكتتاب يف اأعمال جديدة اعتبارًا من الأول 

من يناير ٢٠٢٠.  واأبلغت اأريج كابيتال ليمتد عن اأق�ساط مكت�سبة بلغت  

لالأق�ساط  التقديرات  عك�س  ب�سبب  للعام  اأمريكي  دولر  مليون   1.1

دولر  مليون   5.٠ بلغت   مكت�سبة  اأق�ساط    :٢٠٢٠( ا�ستالمها  املتوقع 

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

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

ليمتد خ�سارة قدرها ٠.1 مليون دولر اأمريكي للعام )٢٠٢٠: خ�سارة  

قدرها 1.9 مليون دولر اأمريكي(.
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