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  4162في أريج  صافي أرباح مليون دوالر أمريكي 6.51
 

 

عن مليون دوالر أمريكي للمجموعة  7551 بلغت ة  صافي أرباح  العالمي، حققت أريج ناتج ال بفائض في متميزفي سوق  -:بحرينال
، تكافل يإعادة التأمين اإلسالمفي ابعة تسجلت شركتها الفي حين و(. أمريكي مليون دوالر 7.51: 1177) 1175لسنة المالية ا

ستمرت عمليات إعادة التأمين إمليون دوالر أمريكي(،  555 خسارة : 1177مليون دوالر أمريكي ) 553بلغت ري، خسارة 
 مليون دوالر 1551: 1177للسنة ) أمريكي مليون دوالر 1155أرباح صافية بلغت  ةسجلمجيد بشكل ألداء في اأريج بالتقليدية 

 (.مريكيأ
 

 (.أمريكي مليون دوالر 151: 1177) أمريكي مليون دوالر 151وحده  1175من األخير للربع الصافية أرباح المجموعة  توبلغ
 
خالل الفترة المشمولة بالتقرير  مليون دوالر أمريكي 77557صل إلى ت٪ ل11بنسبة  وحدةالممكتتبة ال اإلجماليةاألقساط  ترتفعإ
مليون دوالر  11155٪ لتصل إلى 1المكتتبة  الصافيةقساط األ ترتفعإ(، في حين أمريكي والرمليون د 11151: 1177)

 .1175٪ في 1بـتكافل ري ساهمت لمجموعة، في حين ا٪ من أقساط 35 يوازيقساط التقليدية ما سجلت األو. أمريكي
 

مجمعة النسبة مما رفع من ال٪، 753غت بلخيبة نسبة متكافل ري سجلت للسنة في حين  ٪.335 المجمعة ألريجبلغت النسبة 
 ٪.71753اإلجمالية للمجموعة إلى 

 
 مليون دوالر(. 1155: 1177من العام السابق ) ، أعلى هامشيا  عوائدمن الأمريكي مليون دوالر  1155فقد سجل ستثمار اإلأما 

 
ائال: "إن غالبية محفظة إعادة التأمين بأريج ج قفي سياق تعليقه على النتائ، الرئيس التنفيذي ألريج، ياسر البحارنةأشار السيد و
، كتتاباإلج ائنت جانببعد عام. وب عاما   فنيةالقساط إنخفاضا  في األحيث شهدنا تحديات مليئ بالسوق ظل في  جيدا  ت أداء  أد
ف، وعلى الرغم من لألسومساهمينا. حقوق ستراتيجية تحمي إل نانهجظل صامدة، في  ناتتثمارإس جائنت تكونأن أيضا  نا عديس

حثيثة مناقشات في صدد   نحن حاليا  وعلى أداء المجموعة.  عبئا  تشكل  ، فهي ال تزال تكافل ريفي  عتمدناها سابقا  التدابير التي ا
 ".إعادة التكافلمساهماتنا في أعمال لحفاظ على الربحية المستقبلية من ليجاد حل إل
 

توزيع ويظل سنت للسهم الواحد.  5٪ من رأس مال الشركة المدفوع، أو 5تبلغ نقدية توزيع أرباح بوقد أوصى مجلس إدارة أريج 
المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية السنوي للشركة الذي سيعقد إعتماد مصرف البحرين المركزي و خاضع لموافقةاألرباح 

 .1175مارس  17 في
 

مليون دوالر  15351: 1177)نهاية  سنةنهاية الب مليون دوالر أمريكي 11555ل إلى تصأريج لبحقوق المساهمين  إرتفعت
 (.دوالر أمريكي 7511: 1177)نهاية  دوالر امريكي 7575القيمة الدفترية للسهم الواحد وبلغت ( أمريكي
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 )بماليين الدوالرات األمريكية( 4162ديسمبر  16البيانات المالية حتى 

 

 4162 4161 

 11151 77557 ي األقساط المكتتبةإجمال
 15157 11155 صافي األقساط المكتتبة

 .115 7157 النتائج الفنية
 7755 151 االكتتابائج ـنت

 .335٪ 71753٪ النسبة المجمعة 
 1155 1155 دخل اإلستثمار

 1.53 1.53 مصاريف التشغيل
 7.51 7551 الربح صافي

 15151 31751 مستثمرةموجودات 
 17351 17551 المخصصات الفنية صافي 

 15351 11555 مينهحقوق المسا
 7515151 7571557 الموجودات مجموع

 7511 7575 مريكي(األدوالر بالالقيمة الدفترية لكل سهم )
 

أريج نـذة عـنب  

 
 

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

في سوق األوراق المالية في كل من البحرين ودبي. وتقدم أريج باقة متنوعة من منتجات إعادة التأمين والخدمات. وتشمل الشركات 

 التابعة للمجموعة كالً من تكافل ري )دبي(، ضمانات الخليج )البحرين(، أريج كابيتال ليميتد )المملكة المتحدة(. مزيد من

 www.arig.netعلى شبكة االنترنت  المعلومات عن أريج متوفر
 

 .إشراف مصرف البحرين المركزيبن تأميلتأمين )ش.م.ب.( هي شركة إعادة المجموعة العربية ل
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