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 الثالثلربع بعد اأريج إرتفاع أقساط وأرباح 
 

عن ليون دوالر أمريكي م 7.5عن تسجيل صافي أرباح موحدة بلغت " ريجالعربية للتأمين "أ المجموعةأعلنت البحرين: 
 7.5شملت النتائج خسارة بلغت و(. دوالر أمريكي مليون 7.5: 6175ر و)تسعة شه 6172في األولى ر وتسعة شهال

العمالت مقابل الدوالر األمريكي. وعلى الرغم من الظروف الصعبة لمعيدي التأمين،  تحركبسبب مليون دوالر أمريكي 
 663.5 بلغ إجمالي أقساط أرباع األخيرة وذلك بإكتتاب  في إيرادتها على مدى الثالثة ٪3تمكنت الشركة من تحقيق نمو 

 النسبة. وفي ذات الوقت، إنخفضت (دوالر أمريكيمليون  676.2: 6175ر و)تسعة شهخالل الفترة  دوالر أمريكيمليون 
اإلتجاه اإليجابي من كما عزز دخل اإلستثمار  .(٪33.7: 6175ر و)تسعة شه ٪36.3المجمعة بأربع نقاط لتصل إلى 

 .(دوالر أمريكيمليون  71.7: 6175ر و)تسعة شهمليون دوالر أمريكي إلى النتائج  75.5حيث أضاف 
 

الر مليون دو 5.4 خسارة :6175دوالر أمريكي )الربع الثالث  مليون 7.3الثالث وحده  لربعلالصافية  األرباح بلغتو
مليون دوالر  62.5 :6175)الربع الثالث مليون دوالر أمريكي  67.7 إجمالي أقساط بلغأمريكي(، بينما إكتتبت أريج 

 أمريكي( خالل الفترة.
 

بعض  6172في كان من بين التحديات التي واجهتنا ": قائالا على النتائج ريج ، الرئيس التنفيذي ألياسر البحارنةالسيد علق و
بي على قيمة اإلسترليني، وإنخفاض الطلب على خروج بريطانيا من اإلتحاد األوروت داعيامنطقتنا، ت فيكبيرة المطالبات ال

عادة إل ةفظمحمن أرباح  وبدأنا نجني بسالسةتسويتها تتم إن المحافظ التي تم إيقافها ف اإليجابي، الجانبوعلى . إعادة التأمين
 ". تحسن في النسبة المجمعة للشركةعكس ، والتي تاا مينظأكثر ت التأمين

 

 655.6: 6175)نهاية  6172سبتمبر  71في أمريكي مليون دوالر  655.2أريج في حقوق المساهمين محفظة  تبلغ
)نهاية  6172في نهاية الربع الثالث  دوالر أمريكي 7.63القيمة الدفترية للسهم الواحد بلغت (. ومليون دوالر أمريكي

 (.دوالر أمريكي 7.67: 6175
 

 ات األمريكية()بماليين الدوالر 6302سبتمبر  03أهم البيانات المالية كما في 
 

عن كامل سنة 
5102 

  سبتمبر 01كما في 
5102 5102  

 إجمالي األقساط المكتتبة 663.5 676.2 661.5
 صافي األقساط المكتتبة 743.3 735.7 616.3
 النتائج الفنية 3.1 77.5 77.6
 نتائج االكتتاب 7.3 6.2 1.4

 النسبة المجمعة 36.3٪ 33.7٪ 712.2٪
 دخل االستثمار 75.5 71.7 75.7
 يف التشغيل مصار 73.2 66.5 64.2

(5.5) 
 

  )الخسارة(صافي الربح  7.5 7.5

 أصول االستثمار  351.7 357.7 352.2
 صافي المخصصات الفنية  255.5 254.3 277.3
 حقوق المساهمين 655.2 657.1 655.6

 مجموع األصول 7.757.3 7.757.1 7.133.7
 )بالدوالر األمريكي(القيمة الدفترية للسهم  7.63 7.64 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. وأسهم أريج 
ودبي. وتقدم أريج باقة متنوعة من منتجات إعادة التأمين والخدمات.  مدرجة في سوق األوراق المالية في كل من البحرين

، ضمانات الخليج )البحرين(، أريج حالياا تحت التصفية – وتشمل الشركات التابعة للمجموعة كالا من تكافل ري )دبي(
 www.arig.netنترنت لومات عن أريج متوفر على شبكة اإلكابيتال ليميتد )المملكة المتحدة(. مزيد من المع

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