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 2016 لعاممليون دوالر أمريكي  9.2صافي أرباح تحقيق بعودة أريج 
 

دوالر مليون  4.4: خسارة صافية 2015) 2016ـل دوالر أمريكيمليون  9.2بلغت ت أريج صافي أرباح جلالبحرين:  س
كتتاب للمجموعة ائج اإلنتوسجلت .ائج في هذه النتلشركة باستثمار دخل اإلإعادة التأمين وكل من محفظة  تساهمو(. أمريكي

لتصل للمجموعة جمعة نسبة المت الحسنتكما (، دوالر أمريكيمليون  0.8: ربح 2015) دوالر أمريكيمليون  8.3 بلغت رباحا  أ
مليون  14.3: 2015) دوالر أمريكيمليون  19.3فقد سجلت  ستثمارأما عوائد اإل. 2015٪ في 106.6بـ٪ مقارنة 96.8إلى 
 (.ر أمريكيدوال

 
دوالر مليون  5.8: خسارة 2015الربع األخير ) دوالر أمريكيمليون  5.8وحده  2016خير أريج للربع األأرباح بلغ صافي 

دوالر مليون  7.8: 2015 ليون دوالر أمريكي )الربع األخيرم 18.0 للمجموعةأقساط التأمين بلغ إجمالي (، في حين أمريكي
 ( خالل الفترة .أمريكي

 
مليون دوالر  220.4: 2015خالل العام ) مليون دوالر أمريكي 245.4فع إجمالي أقساط التأمين المكتتبة للمجموعة إلى رتإ

 لشركة.إلى إستراتيجية التنويع المستمر با ساسويعزى ذلك في األ (أمريكي
 

ج السنوية على ائنتالحسنت بقدر كبير فقد ت، ق الصعبةاسوالرغم من ظروف األبوعلق ياسر البحارنة، الرئيس التنفيذي ألريج: "
لقوة المالية للمجموعة إلى ل األخيرالتصنيف  اءقترإن أقول الستثمار. كما يسعدني من أنشطة إعادة التأمين واإلقوية العوائد ال ةخلفي

'A-  مساهمينللفضل أرباح مستقبلية أ ستراتيجية وتحقيقإخاذ قرارات تفي إ تنايعكس قدرإيه إم بست )ممتاز( من قبل." 

 
يظل وسنت للسهم الواحد.  5٪ من رأس مال الشركة المدفوع، أو 5توزيع أرباح نقدية بنسبة الشركة بوقد أوصى مجلس إدارة 

لموافقة مصرف البحرين المركزي وموافقة المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية السنوي للشركة الذي  توزيع األرباح خاضعا  
 .2017مارس  20سيعقد في 

 
مليون  244.2: 2015)نهاية  2016ديسمبر  31مليون دوالر أمريكي في  256.6بأريج حقوق المساهمين محفظة سجلت 

 (.دوالر أمريكي 1.23: 2015)نهاية دوالر أمريكي  1.30دفترية للسهم الواحد القيمة وبلغت ال( دوالر أمريكي
 
 

 )بماليين الدوالرات األمريكية( 2016ديسمبر  31البيانات المالية حتى 
 

 2016 2015 

 220.4 245.4 إجمالي األقساط المكتتبة
 202.9 208.4 صافي األقساط المكتتبة

 13.2 14.7 النتائج الفنية
 0.8 8.3 االكتتابائج ـنت

 ٪106.6 ٪96.8 النسبة المجمعة 
 14.3 19.3 دخل اإلستثمار

 28.6 25.6 مصاريف التشغيل
 (4.4) 9.2 )الخسارة(  بحالر صافي

 746.6 737.4 مستثمرةموجودات 
 613.7 589.9 صافي المخصصات الفنية 

 244.2 256.6 مينهحقوق المسا
 1.099.1 1.114.4 الموجودات مجموع

 1.23 1.30 مريكي(األدوالر بالالقيمة الدفترية لكل سهم )
 

 نشـــرة صحفيـــة 

../2007%20Press%20Releases/February%202007/dardour.a@arig.com.bh


 

 + 973 17 544 357لمزيد من المعلومات الرجاء اإلتصال بالسيدة آمال دردور، دائرة اإلعالم هاتف رقم: 
 dardour.a@arig.com.bh: وني+، أو بالبريد االلكتر973 17 531 155 فاكس:

 

 أريج نـذة عـنب

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

مدرجة في سوق األوراق المالية في كل من البحرين ودبي. وتقدم أريج باقة متنوعة من منتجات إعادة التأمين والخدمات. وتشمل 
، ضمانات الخليج )البحرين(، أريج كابيتال ليميتد لتصفيةحاليا  تحت ا – الشركات التابعة للمجموعة كال  من تكافل ري )دبي(

 ww.arig.netwنترنت لومات عن أريج متوفر على شبكة اإل)المملكة المتحدة(. مزيد من المع

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