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  دخل األقساطفي إرتفاع مع  منخفضةأرباح عوائد تسجل أريج 
 

مليون دوالر أمريكي  7.1، سجلت أريج صافي أرباح بلغت 6172بنهاية الربع الثاني من السنة المالية البحرين: 
مليون دوالر أمريكي(.  2.6: 6175 هور األولى فيالستة شعلى أساس سنوي ) ٪37قدره إنخفاض بى أاهميها، سمل
إنخفاض دخل ومرضية، الغير التأمين  راسعأ، إال أن ٪71.1بنسبة اإلجمالي دخل األقساط  على الرغم من نموو

 ةإلى النتائج النصف سنوية المنخفضجميعها  أدتاإلقليميين  هاعمالءالمطالبات الكبيرة من بعض اإلستثمار وتأثير 
 لشركة.ل
 

مليون   6.3: 6175الربع الثاني مليون دوالر أمريكي ) 7.1بلغت ه للربع الثاني وحدسجلت المجموعة صافي أرباح 
 دوالر أمريكي(.

 
أسواق  فيت الخسائر أسواق لويدز بينما أثرأعمالها في  من خالل النصف األول من العامقساط األفي زيادة ت أريج حققو

من مليون دوالر أمريكي  7.1رباحاً فنية بلغت ئج اإلكتتاب. وسجلت الشركة األم أعلى نتادول مجلس التعاون الخليجي 
. أما الشركة (مليون دوالر أمريكي 3.7: 6175الستة شهور األولى ) 6172لستة شهور األولى من ل اإلكتتابية أنشطتها

 مليون دوالر أمريكي عن نفس الفترة 1.6 غالتابعة تكافل ري والتي هي قيد التصفية حالياً، فقد سجلت ربحاً بسيطاً بل
 مليون دوالر أمريكي(. 1.3: 6175الستة شهور األولى )

 
ما ينب ٪(23.6: 6175الستة شهور األولى من )٪ 23عن الستة شهور األولى ريج ألالمجمعة الخسارة نسبة  بلغتو

في إنخفاض ويعزى ذلك إلى  .(٪31.6: 6175شهور األولى  ة)الست ٪13.6إلى لتصل نسبة المجمعة الإنخفضت 
 .مصاريف التشغيل

 
مليون دوالر  77.7: 6175مليون دوالر أمريكي )الستة شهور األولى  3.3بلغ دخل اإلستثمار عن الستة شهور األولى 

 ( على أصول المجموعة المستثمرة.٪7.3: 6175شهور األولى )الستة  ٪6.3أمريكي( ممثالً متوسط عائد بلغ 
 

تحديات جسام ذات أوقات تمر ب ةصناعال إنقائال: "على النتائج ياسر البحارنة، الرئيس التنفيذي ألريج وقد علق السيد 
ممارسات تصحيح المراقبون في  بعض اإليجابيات حيث شرعبينما نشهد و اإلقليميين.التأمين  لمعيديبالنسبة خصوصاً و

 ".المالرأس  ةفرومن العالمي  الوضعهيمنة خصوصاً في ظل أمامنا طويالً ال يزال الطريق  تنافسية إال أناألسواق ال
 

مليون  655.6: 6175)نهاية  6172يونيو  71ون دوالر أمريكي في ملي 657.3أريج في المساهمين جمالي حقوق إبلغ 
)نهاية  6172من نهاية الربع الثاني ب دوالر أمريكي 7.63القيمة الدفترية للسهم الواحد بلغت كما  .(دوالر أمريكي

 (.دوالر أمريكي 7.67: 6175
 

 مريكية(األالدوالرات  )بماليين 2610 يونيو 01أهم البيانات المالية كما في 

  يونيو 01كما في      عن سنة

6102 6102 6102  
 إجمالي األقساط المكتتبة 612.6 712.7 661.5
 صافي األقساط المكتتبة 733.1 736.7 616.3
 النتائج الفنية 5.1 3.1 77.6
 كتتابنتائج اإل 7.7 2.6 1.1

 النسبة المجمعة  13.6٪ 31.6٪ 712.2٪
 ستثماردخل اإل 3.3 77.7 75.7
 مصاريف التشغيل 77.1 75.3 61.2

 صافي الربح  7.1 2.6 (5.5)
    

  أصول اإلستثمار 373.7 367.3 352.2
 الفنية صافي المخصصات 221.1 315.2 277.3
 حقوق المساهمين 657.3 626.7 655.6

 مجموع األصول 7.757.5 7.725.6 7.133.7

 القيمة الدفترية للسهم )بالدوالر األمريكي( 7.63 7.76 7.67

 

 نشـــرة صحفيـــة 
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 أريج نـذة عـنب

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

في كل من البحرين ودبي. وتقدم أريج باقة متنوعة من منتجات  وأسهم أريج مدرجة في سوق األوراق المالية
، تحت التصفيةحالياً  – إعادة التأمين والخدمات. وتشمل الشركات التابعة للمجموعة كالً من تكافل ري )دبي(

لومات عن أريج متوفر على ضمانات الخليج )البحرين(، أريج كابيتال ليميتد )المملكة المتحدة(. مزيد من المع
 www.arig.netنترنت شبكة اإل

 
 

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