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 الثالثلربع لأريج نتائج على تؤثرصناعة التأمين  تحديات
 

صافي أرباح بمجتمع  زلزال نيبال والتأرجح في أسواق األسهم خسائر و فائض الكتتابي  اإل طاقاتدفعت الالبحرين: 
 3.9: 1175ر و)تسع  شه 1175ر في وتسع  شهدوالر أمريكي عن المليون  7.5" إلى ريجالعربي  للتأمين "أ المجموع 

: 1175ر و)تسع  شه دوالر أمريكيمليون  5.5 بلغربح بلويدز نقاب  أريج وشركتها في  تساهمو(. دوالر أمريكي مليون
 دوالر أمريكيمليون  7.3تكافل ري خسارة بلغت التابع  سالمي  اإلسجلت الشرك  ( في حين دوالر أمريكيمليون  77.1

 .(دوالر أمريكي مليون 1.1درها : خسارة ق1175ر و)تسع  شه
 

مليون دوالر  5.3ربح  :1175دوالر أمريكي )الربع الثالث  مليون 5.1خسارة الثالث وحده  لربعلالنتائج الصافي   بلغتو
 أمريكي(.

 
على أساس  كي(مليون دوالر أمري 7.5: 1175)تسع  شهور ال لفترة يون دوالر أمريكيمل 1.9بلغت نتائج اإلكتتاب كما 

أقل من دوالر أمريكي  مليون 71.7. وبلغ دخل اإلستثمار (٪33.1: 1175)تسع  شهور  ٪33.7سب  مجمع  قدرت بـن
العالم سواق أفترة عصيب  ألمت بشتى ( عقب مليون دوالر أمريكي 73.7: 1175ر و)تسع  شهي ساس سنوأالعام على 

 .1175خالل الربع الثالث من المالي  
 

 : 1175ر و)تسع  شهمليون دوالر أمريكي  171.9ليصل إلى ر واط خالل فترة التسع  شهاألقسدخل إجمالي  نخفضإ
 طاقسلأل تخفيض الطوعيوالفي محفظ  أريج لويدز، غيرات الت تخفيضالهذا في  تساهمحيث ( دوالر أمريكي مليون 131
 .العمالتسعر صرف  ذبذبتكافل ري وتأثير ت من

 

 97.1: 1175الربع الثالث الثالث ) فصلخالل الدوالر أمريكي مليون  19.5 بلغت مكتتب أقساط إجمالي مجموع  السجلت 
 (.مليون دوالر أمريكي

 

، عديدلاألسواق المالي  لضطرابات األخيرة ت اإلتحد": قائلا على النتائ  ري  ، الرئيس التنفيذي ألياسر البحارنةالسيد علق و
جمعي  غير عادي لجتماع تم الدعوة إلسيف. وعلى صعيد آخر، أريجي ف ستثماري  متحفظ إتباع سياس  بإولكننا نستمر 

شراء أسهم األقلي . ل هاعرضموافق  باإلجماع على العلى أريج ل وحصعقب عدم تكافل ري الشهر المقبل مساهمين في لا
 ". للمجموع ستقبلي  المتعزيز األرباح  خطوة مهم  نحو ههذو
 

 195.5: 1175)نهاي   1175سبتمبر  71في أمريكي مليون دوالر  157.1أريج في حقوق المساهمين محفظ   تبلغ
)نهاي   1175في نهاي  الربع الثالث  دوالر أمريكي 7.11القيم  الدفتري  للسهم الواحد بلغت (. ومليون دوالر أمريكي

 (.دوالر أمريكي 7.75: 1175
 

 ات األمريكية()بمليين الدوالر 5302سبتمبر  03أهم البيانات المالية كما في 
 

عن كامل سنة 
4102 

  سبتمبر 01كما في 
4102 4102  

 إجمالي األقساط المكتتب  171.9 131.1 775.7
 صافي األقساط المكتتب  735.7 171.1 191.5
 النتائج الفني  77.5 3.1 79.7
 نتائج االكتتاب 1.9 7.5 9.1

 النسب  المجمع  33.7٪ 33.1٪ 717.3٪
 دخل االستثمار 71.7 73.7 11.5
 يف التشغيل مصار 11.5 17.5 11.3
  صافي الربح  7.5 3.9 75.9

 أصول االستثمار  353.1 315.1 317.1
 صافي المخصصات الفني   951.3 911.5 975.9
 حقوق المساهمين 157.1 191.9 195.5

 مجموع األصول 7757.1 7735.7 7715.7
 )بالدوالر األمريكي(القيم  الدفتري  للسهم  0341 0300 0302

 

 نشـــرة صحفيـــة 
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 أريج نـذة عـنب

 
تعد المجموع  العربي  للتأمين من كبريات شركات إعادة التأمين العربي  المملوك  في الشرق األوسط وأفريقيا. وأسهم أريج 

ات. مدرج  في سوق األوراق المالي  في كل من البحرين ودبي. وتقدم أريج باق  متنوع  من منتجات إعادة التأمين والخدم
وتشمل الشركات التابع  للمجموع  كالً من تكافل ري )دبي(، ضمانات الخليج )البحرين(، أريج كابيتال ليميتد )المملك  

 www.arig.netالمتحدة(. مزيد من المعلومات عن أريج متوفر على شبك  االنترنت 

 
 

 المجموع  العربي  للتأمين )ش.م.ب.( هي شرك  إعادة تأمين بإشراف مصرف البحرين المركزي
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