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 6102مايو  71

 6102 لربع األولعودة أريج للربحية في ا
 

 1172لربع األول من معلنة عن النتائج ل 1175عقب خسارة  يةربحإلى ال "أريج"المجموعة العربية للتأمين  عادت المنامة:
الرغم من التأثير ، على دوالر أمريكي( مليون 7.5: 1175الربع األول ) صافية   مليون دوالر أمريكي أرباحا   1.0بتسجيل 

 .السلبي في تطور سعر صرف العمالت، وإنخفاض النتائج الفنية وأسواق األسهم المتقلبة
 
ل العام مقابعمال األإكتتاب وتكاليف  يةالتشغيلالمصاريف فقد عكست التخفيض في  ٪35.3البالغة النسبة المجمعة للمجموعة  أما

 .(٪32.2: 1175الماضي )الربع األول 
 
مليون دوالر  2.7: 1175مليون دوالر أمريكي )الربع األول  5.5اإلستثمار الموحد عن الفترة المشمولة بالتقرير دخل  بلغ

 أمريكي(.
 

 722.1: 1175)الربع األول  دوالر أمريكي للمجموعة عن الفترة مليون 111.3األقساط المكتتبة اإلجمالية لتصل إلى إرتفعت و
 .1175تراجعها لعام عقب  حفظة لويدزم حجمفي األساس إلى ويعزى ذلك مليون دوالر أمريكي( 

 
في أفضل وكفاءة ألداٍء سنستمر في تعزيز أريج "قائال :  للمجموعةالرئيس التنفيذي السيد ياسر البحارنة أفاد  ،على النتائج ا  تعليقو

رؤوس األموال في أسواق إعادة التأمين ولكننا ندرك أن حالة اإلقتصاد العالمي وإنخفاض عوائد اإلستثمار ووفرة  .رأس المال
 ."تحقيق نتائج إيجابية فوريةلتجعل األمر أكثر صعوبة 

 
مليون دوالر  155.1: 1175 نهاية) 1172مارس  77يون دوالر أمريكي في مل 150.3حقوق المساهمين بلغت محفظة 

 دوالر أمريكي(. 7.17: 1175نهاية )لفترة عن نفس اللسهم دوالر أمريكي  7.12 فقد بلغت القيمة الدفتريةأما . أمريكي(

 
 مريكية(األالدوالرات  بماليين) 6102مارس  10أهم البيانات المالية كما في 

 مارس 10كما في      سنةعن 
 

6102 6102 6102  
 إجمالي األقساط المكتتبة 111.3 722.1 111.5
 صافي األقساط المكتتبة 737.1 755.2 111.3
 النتائج الفنية 7.5 5.2 77.1
 نتائج االكتتاب 7.5 5.1 1.0

 النسبة المجمعة  35.3٪ 32.2٪ 712.2٪
 ستثماردخل اإل 5.5 2.7 75.7
 مصاريف التشغيل 2.1 3.5 10.2

 صافي )الخسارة( الربح 1.0 7.5 (5.5)
    

  أصول اإلستثمار 370.5 317.7 352.2
 الفنية صافي المخصصات 373.3 371.5 277.3
 حقوق المساهمين 150.3 127.0 155.1

  مجموع األصول 7.151.7 7.173.1 7.133.7
 القيمة الدفترية للسهم )بالدوالر األمريكي( 7.12 7.71 7.17

 

 نشـــرة صحفيـــة 
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 أريج نـذة عـنب

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

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

 www.arig.netيج متوفر على شبكة االنترنت من المعلومات عن أر

 
 صرف البحرين المركزيمرخصة من قبل م شركة إعادة تأمين )ش.م.ب.( هي المجموعة العربية للتأمين
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