
7التقــريـر السنــوي ٢٠٢٢التقــريـر السنــوي ٢٠٢٢

مراجعة األعمال التشغيلية واملالية

املجموعة العربية للتأمني )ش.م.ب( 6

املؤشرات املالية

األرقام الرئيسية

٢٠18 ٢٠19 ٢٠٢٠ ٢٠٢1 2022 )مباليني الدوالرات األمريكية(
٢6٢.8 194.6 )17.3( )3.5( 1.3 إجمالي األقساط املكتتبة
٢14.٠ 173.6 68.5 13.8 1.3 صايف األقساط املكتسبة
)55.3( 17.5 13.6 ٢4.1 19.6 صايف الربح )اخلسارة( 
613.9 6٢9.٠ 557.1 485.8 393.3 أصول االستثمار

1.٠5٢.6 1.٠35.8 79٠.6 613.7 45٢.4 مجموع األصول
573.9 5٠3.1 334.5 ٢17.3 1٢5.3 صايف املخصصات الفنية
196.4 ٢٢8.4 ٢45.4 ٢66.1 ٢64.6 حقوق املساهمني

نسبة املساهمة
)من األسهم املتداولة(

٪34.84 حكومة دولة اإلمارات العربية املتحدة

٪16.٠4 حكومة ليبيا 

٪1٠.1٠ حكومة الكويت 

٪19.1٢ القطاع اخلاص بدولة اإلمارات العربية املتحدة

٪7.48 القطاع اخلاص بدولة الكويت

٪5.66 القطاع اخلاص مبملكة البحرين

٪6.76 مالك آخرون

كما يف 31 ديسمبر ٢٠٢٢
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مراجعة األعمال التشغيلية واملالية

اإلستثمارات
أسواق املال

كان عام ٢٠٢٢ عاًما أساسًيا يف األسواق املالية، ال سيما يف الدخل 
األموال  على  الفائدة  سعر  ارتفع  املتحدة،  الواليات  يف  الثابت. 
الفيدرالية بنسبة 4.٢5٪ يف عام ٢٠٢٢. كما حقق البنك املركزي 

األوروبي وبنك إجنلترا زيادات ملحوظة يف معدالت اإلقراض.
ارتفعت  السندات.  أسواق  على  املركزية  البنوك  إجراءات  أثرت 
ارتفعت  املعدالت.  الرتفاع  استجابًة  املجاالت  جميع  يف  العوائد 
سندات اخلزانة األمريكية العامة ملدة عامني يف العائد من 73.٠٪ 
يف بداية العام إلى 4.4٢٪ بنهاية العام. انخفضت أسعار األوراق 
املالية ذات الدخل الثابت مع ارتفاع العوائد. تكبدت اإلستراتيجية 
اآلن  حتى  احلكومية  السندات  يف  االستثمار  يف  املتمثلة  اآلمنة 
خسائر. خسر مؤشر باركليز العاملي املجمع القياسي 11.٢٪ يف 
العام. يف أسواق العمالت األجنبية، ارتفع الدوالر مقابل العمالت 

األخرى.
كان عام ٢٠٢٢ عاًما مليًئا بالتحديات. واجه املستثمرون مثل أريج 
، وهم يف الغالب من املستثمرين ذوي الدخل الثابت ، حتدًيا بسبب 

تقلبات السوق.
استراتيجية االستثمار واألداء

أولت احملفظة أهمية قصوى للسيولة والسالمة خلدمة مطالبات 
إعادة التأمني املتقلبة بشكل فعال، حيث كانت مخصصات تداول 

األسهم واالستثمارات البديلة خارج أموال املساهمني. ومت استثمار 
أموال أصحاب وثائق التأمني يف النقد والسندات فقط.

مراكز حقوق  معظم  من  باخلروج  استراتيجياً  قراراً  اتخذنا  لقد 
امللكية حلماية أموال املساهمني بعد القرار الذي اتخذه اجتماع 
عن  بالتوقف   ٢٠٢٠ أغسطس  يف  العادية  غير  العامة  اجلمعية 

إكتتاب املزيد من أعمال إعادة التأمني.
يف عام ٢٠٢٢ ، كجزء من إعادة الهيكلة، قمنا ببيع بعض األوراق 
بزيادة  أيضا  وقمنا  اخلسائر  لتقليل  الثابت  الدخل  ذات  املالية 

الودائع بشكل كبير لالستفادة من أسعار الفائدة املرتفعة.
دوالر  مليون   1.٢ إلى  األم  الشركة  استثمارات  دخل  إنخفض 
أمريكي )٢٠٢1: 9.4 مليون دوالر أمريكي(، بسبب االضطرابات 
استثمارات  دخل  بلغ  الثابت.  الدخل  ذات  املالية  األوراق  يف 
املجموعة إلى 1.6 مليون دوالر أمريكي )٢٠٢1: 9.6 مليون دوالر 
االستثمارية  احملفظة  على  اإلجمالي  العائد  بلغ  أمريكي(. 

للمجموعة ٠.4٪ للعام )1.8٪ يف ٢٠٢1(.
نظرة مستقبلية

ضمن  املخاطر  منخفضة  احلالية  احملفظة  إدارة  أريج  ستواصل 
وثائق  حاملي  جتاه  الدائم  االلتزام  مع  احلالية  الشركة  أولويات 
التخصيص  يف  الشاملة  أهدافنا  تستمر  واملساهمني.  التأمني 
املتحفظ للمحافظ، واحملافظة على رأس املال، وتوفير السيولة يف 

وقت قصير.

املجموعة العربية للتأمني )ش.م.ب( 1٠
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مراجعة األعمال
 أداء محفظة إعادة التأمني

أعلنت املجموعة العربية للتأمني )ش. م. ب( )أريج أو املجموعة( 
عن أقساط تأمني مكتسبة بلغت 1.3 مليون دوالر أمريكي لعام 
أمريكي(.  دوالر  مليون   13.8 مكتسبة  أقساط   :٢٠٢1(  ٢٠٢٢
إلى  رئيسي  بشكل  املكتسبة  األقساط  يف  االنخفاض  هذا  ويعود 
قرار املساهمني بالتوقف عن إكتتاب أعمال إعادة التأمني.  سجلت 
املكتسبة   األقساط  أمريكي من  مليون دوالر  لويدز 6.٠  محفظة 
)1٠.6 مليون دوالر أمريكي يف عام ٢٠٢1(، يرجع ذلك أساسا إلى 

خالل  من  لويدز  نقابات  يف  املشاركة  من  األخير  العام  إغالق 
التابعة أريج كابيتال ليميتد. سجلت محفظة غير لويدز  الشركة 
٠.7 مليون دوالر أمريكي من األقساط املكتسبة )3.٢ مليون دوالر 

أمريكي يف عام ٢٠٢1(.
بلغ إجمالي األرباح الفنية للمجموعة ٢3.6 مليون دوالر أمريكي 
)٢٠٢1: ٢6.3 مليون دوالر أمريكي(. حققت محفظة غير لويدز 
ربحاً فنياً قدره ٢1.5 مليون دوالر أمريكي )٢٠٢1: ٢6.5 مليون 
املطالبات.  سجلت محفظة  بسبب حتسن وضع  أمريكي(  دوالر 
أرباح فنية قدرها  ٢.1 مليون دوالر أمريكي  خالل عام  لويدز 

٢٠٢٢ )٢٠٢1: خسارة  ٠.٢ مليون دوالر أمريكي(.

النتائج الفنية للمجموعة حسب فروع التأمني (بآالف الدوالرات األمريكية)

٧٫٠٠٠

٥٫٠٠٠

٣٫٠٠٠

١٫٠٠٠

(١٫٠٠٠)
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تقرير حوكمة الشركات
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الشركات التابعة
تكافل ري ليمتد 

سجلت شركة إعادة التأمني اإلسالمية التابعة للمجموعة، تكافل 
ري ليمتد، التي وضعت حتت التسوية يف أبريل ٢٠16،  ربح صايف 
مليون  ربح قدره 8.٠  أمريكي )٢٠٢1:  دوالر  مليون  قدره  6.٠ 
دوالر أمريكي( لهذا العام.  وبلغت حصة املجموعة يف الربح 3.٠ 
دوالر  مليون   ٠.4 قدره  ربح     :٢٠٢1( أمريكي  دوالر  مليون 

أمريكي(.
حققت إستثمارات تكافل ري ليمتد متوسط   عائد بنسبة ٪1.7 
مليون   ٠.4 بلغت  إستثمارية  عوائد  مع حتقيق   )٪1.٠  :٢٠٢1(
دوالر أمريكي )٢٠٢1:  ٠.3 مليون دوالر أمريكي(،  وكانت أصول 
وودائع  كنقد  تقريباً  ل  كام بشكل  محفوظة  االستثمارية  الشركة 

إسالمية قصيرة األجل.
ضمانات اخلليج

حتت  للمجموعة  تابعة  شركة  وهي  اخلليج،  ضمانات  أعلنت 
التصفية، عن حتقيق أرباح بلغ قدرها 4.1 مليون دوالر أمريكي 
دوالر  مليون   1.٢ قدره  ربح     :٢٠٢1( للعام  املجموعة  لنتائج 

أمريكي(. بسبب عكس املخصصات بعد إعادة التقييم.

أريج كابيتال ليمتد
توقفت أريج كابيتال ليمتد، وهي شركة مسجلة ومملوكة بالكامل 
ألريج وعضو يف لويدز لندن، عن االكتتاب يف أعمال جديدة اعتباراً 
من األول من يناير ٢٠٢٠.  وأبلغت أريج كابيتال ليمتد عن أقساط 
مكتسبة بلغت  ٠.٠6 مليون دوالر أمريكي للعام )٢٠٢1:  أقساط 
مكتسبة بلغت  1.1 مليون دوالر أمريكي(. سجلت أريج كابيتال 
ليمتد ربح قدره ٢.٢ مليون دوالر أمريكي للعام )٢٠٢1: خسارة  
الضرائب  استرداد  بسبب  أمريكي(  دوالر  مليون   ٠.1 قدرها 

وعكس املخصصات.


