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 2017مايو  14

 2017 لربع األولفي انتائج إيجابية أريج  تسجيل
 

 2017عن الربع األول أمريكي  مليون دوالر 0.5صافية موحدة بلغت  أرباح "أريج"المجموعة العربية للتأمين  سجلت :البحرين
مليون دوالر  6.3ليصل إلى  ٪40. فقد إرتفع دخل اإلستثمار الموحد بنسبة دوالر أمريكي( مليون 0.8: 2016الربع األول )

 5.6نتائج فنية معدلة بلغت التقليدية مليون دوالر أمريكي(. كما حققت محفظة إعادة التأمين  4.5: 2016أمريكي )الربع األول 
سجلت حسابات لويدز خسارة بينما  ٪56مليون دوالر أمريكي( أي زيادة بنسبة  3.6: 2016مليون دوالر أمريكي )الربع األول 

مليون دوالر أمريكي( ويعزى ذلك في األساس إلى  0.2: خسارة 2016مليون دوالر أمريكي )الربع األول  3.9ة بلغت فني
 .إرتفاع مطالبات الكوارث الطبيعية

 
 202.7: 2016مليون دوالر أمريكي )الربع األول  172.8إنخفضت األقساط المكتتبة اإلجمالية خالل الربع األول لتصل إلى 

لبعض بوالص التخفيض اإلرادي لألقساط إضافة إلى ر أمريكي(، عاكسة التأثير السلبي ألسعار تحويل العمالت مليون دوال
 منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا. فيذات األداء الضعيف اإلعادة 

 
المجموعة للربع األول ببيئة تأثرت نتائج "قائال :  للمجموعةالرئيس التنفيذي السيد ياسر البحارنة أفاد  ،على النتائج ا  تعليقو

الملحوظ الرغم من التحسن وببريطانيا من اإلتحاد األوروبي على قيمة الجنيه اإلسترليني. داعيات وتخارج األعمال التنافسية وت
 ."يظل الهدف الرئيسي للشركة هو تحقيق الربحية ،األعمال الرئيسةفروع في 
 

مليون 256.6: 2016)نهاية  2017مارس  31مليون دوالر أمريكي في  251.4لتصل إلى حقوق المساهمين محفظة  إنخفضت
 1.27لسهم أريج  القيمة الدفتريةوبلغت . مليون دوالر أمريكي 9.9عقب دفع أرباح نقدية للمساهمين بلغت  (الر أمريكيدو

 دوالر أمريكي(. 1.30: 2016نهاية )عن نفس الفترة دوالر أمريكي 

 
 مريكية(األالدوالرات  بماليين) 2017مارس  31في أهم البيانات المالية كما 

  مارس 31كما في      سنةعن 

2016 2016 2017  
 إجمالي األقساط المكتتبة 172.8 202.7 245.4
 صافي األقساط المكتتبة 151.0 173.2 208.4
 النتائج الفنية 1.7 3.4 14.7
 نتائج االكتتاب 0.7 1.5 8.3

 النسبة المجمعة  77.6٪ 74.9٪ 96.8٪
 ستثماردخل اإل 6.3 4.5 19.3
 مصاريف التشغيل 7.3 6.0 25.6
 صافي الربح 0.5 0.8 9.2

    
  أصول اإلستثمار 717.0 738.4 737.4
 الفنية صافي المخصصات 698.0 737.9 589.9
 حقوق المساهمين 251.4 248.7 256.6

  مجموع األصول 1.226.3 1.240.3 1.114.4
 القيمة الدفترية للسهم )بالدوالر األمريكي( 1.27 1.26 1.30

 

 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 
عة من منتجات إعادة التأمين والخدمات. وتشمل مدرجة في سوق األوراق المالية في كل من البحرين ودبي. وتقدم أريج باقة متنو

، ضمانات الخليج )البحرين(، حاليا  تحت التصفية – (ةاإلمارات العربية المتحدالشركات التابعة للمجموعة كال  من تكافل ري )
. ةالمحدودة باإلمارات العربية المتحد وأريج إلدارة التأمين )مركز دبي المالي العالمي( أريج كابيتال ليميتد )المملكة المتحدة(

 www.arig.netنترنت لومات عن أريج متوفر على شبكة اإلمزيد من المع

 
 رخصة من قبل مصرف البحرين المركزيم شركة إعادة تأمين )ش.م.ب.( هي المجموعة العربية للتأمين
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