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 5102في  ق تترك بصماتها على نتائج أريجاسواألتحديات 

 
 
إلى تسجيل ستثمار عوائد اإل في إنخفاض معاق إعادة التأمين سوأل كتتابيةاإل ةطاقالفي الزيادة ور ئأسفرت الخسا -:بحرينال

حققت و(. دوالرأمريكيمليون  75.2: ربح 6175) 6175 عن سنةلمجموعة أريج  دوالر أمريكيمليون  5.5خسائر بلغت 
 75.7: 6175) دوالر أمريكيمليون  6.7بلغت  يةكتتاباألنشطة اإلمن أرباح في لويدز لها  ةالتابع ةالشركة األم أريج والشرك

: 6175دوالر أمريكي ) مليون 7.7التابعة ألريج، خسارة بلغت  ةشركة تكافل ري، الشركسجلت ( في حين دوالر أمريكيمليون 
 75.7ستثمار عوائد اإل سجلت، بنهاية العام الماليةاألسواق  راجعومع تالمجموعة. في نتائج ( دوالر أمريكي مليون 3.7رة خسا

 (.دوالر أمريكي مليون 61.5: 6175) يساس سنو٪ في العام على أ71ة بنسبة نخفضم دوالر أمريكيمليون 
 

: 6175الربع األخير ) دوالر أمريكيمليون  5.3ده خسارة بلغت وح 6175 المجموعة الصافية للربع األخير من جنتائ سجلت
 (.دوالر أمريكيمليون  2.1ربح 

 
 775.7: 6175خالل العام )مليون دوالر أمريكي  661.5إلى صل تلأريج في اإلجمالية  أقساط التأمين المكتتبة نخفضتوإ

معة سجلت المجموعة نسبة مجكما . العمالت رفسعر ص دهورتو في محفظة لويدز غيرات( نتيجة للتمليون دوالر أمريكي
  ض األقساط.اخفإضافة إلى إنالتأمين متوسطة الحجم حوادث سلسلة من  بسبب ٪(717.3: 6175٪ )712.2إلى  تصلو

 
حسين لتالشركة وتسعى  ةرضيمغير نتائج ال أنمؤكد : "من العلى النتائج قائالا  ياسر البحارنة، الرئيس التنفيذي ألريج السيد وعلق

 الشركة عيد وت. ٪55متلك فيها حصة نالتي وتكافل ري، وقف عمليات اإلكتتاب في قرر فقد تاألداء وكفاءة رأس المال. ولذلك 
 ".ةمرتفعائد وعات أخرى ذأنشطة تعزيز يتم  كمامتوقعة المازالت دون مستوى الربحية التي اإلكتتابية في األنشطة النظر 

 
مليون  625.5: 6175)نهاية  6175ديسمبر  77مليون دوالر أمريكي في  655.6بأريج حقوق المساهمين محفظة سجلت 

 (.دوالر أمريكي 7.75: 6175)نهاية دوالر أمريكي  7.67دفترية للسهم الواحد القيمة وبلغت ال( دوالر أمريكي
 
 

 )بماليين الدوالرات األمريكية( 5102ديسمبر  10البيانات المالية حتى 
 

 5102 5102 

 775.7 661.5 إجمالي األقساط المكتتبة
 621.5 616.3 صافي األقساط المكتتبة

 72.7 77.6 النتائج الفنية
 2.1 1.3 االكتتابائج ـنت

 ٪717.3 ٪712.2 النسبة المجمعة 
 61.5 75.7 دخل اإلستثمار

 63.3 63.2 مصاريف التشغيل
 75.2 (5.5) الربح ()الخسارة صافي

 375.5 352.2 مستثمرةموجودات 
 275.2 277.3 صافي المخصصات الفنية 

 625.5 655.6 مينهحقوق المسا
 7.715.7 7.133.7 الموجودات مجموع

 7.75 7.67 مريكي(األدوالر بالالقيمة الدفترية لكل سهم )
 

 نشـــرة صحفيـــة 
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 أريج نـذة عـنب

 
وسط وأفريقيا. وأسهم أريج تعد المجموعة العربية للتأمين من كبريات شركات إعادة التأمين العربية المملوكة في الشرق األ

مدرجة في سوق األوراق المالية في كل من البحرين ودبي. وتقدم أريج باقة متنوعة من منتجات إعادة التأمين والخدمات. وتشمل 
يد الشركات التابعة للمجموعة كالا من تكافل ري )دبي(، ضمانات الخليج )البحرين(، أريج كابيتال ليميتد )المملكة المتحدة(. مز

 www.arig.netمن المعلومات عن أريج متوفر على شبكة االنترنت 

 
 مرخصة من قبل مصرف البحرين المركزي تأمين شركة إعادة )ش.م.ب.( هي المجموعة العربية للتأمين
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