
 
 

 ۲۰۱۷ أغسطس ۱۳
  

  سنویة من اإلكتتاب واإلستثمارالنصف رباح تحسن في األتسجل أریج 
 

 ٪۱۲۸بنسبة زیادة ، ۲۰۱۷عن النصف األول من ملیون دوالر أمریكي  ٤٫۱سجلت أریج صافي أرباح بلغت البحرین: 
النتائج الفنیة النصف سنویة  إرتفعتكما ملیون دوالر أمریكي).  ۱٫۸: ۲۰۱٦من الستة شھور األولى على أساس سنوي (
دخل بینما إرتفع  ملیون دوالر أمریكي)، ٤٫۰: ۲۰۱٦ى ملیون دوالر أمریكي (الستة شھور األول ۸٫٦للشركة لتصل إلى 

ملیون دوالر أمریكي). أما النسبة  ۹٫۹: ۲۰۱٦ملیون دوالر أمریكي (الستة شھور األولى  ۱۲٫۳اإلستثمار لیصل إلى 
(الستة شھور األولى  ٪۷۹٫۱نقطة لتصل إلى  ۸٫۱إنخفضت بـالستة شھور األولى من العام فقد  المجمعة للمجموعة عن

۲۰۱٦ :۸۷٫۲٪.( 
 

ملیون دوالر  ۱٫۰: ۲۰۱٦الربع الثاني ملیون دوالر أمریكي ( ۳٫٦بلغت  فقطللربع الثاني سجلت المجموعة صافي أرباح 
 للربع ملیون دوالر أمریكي) ۳٫٥: ۲۰۱٦ریكي (الربع الثاني ملیون دوالر أم ۱٦٫۸، كما بلغ إجمالي األقساط أمریكي)

 .وحده
 

ملیون  ۲۰٦٫۲: ۲۰۱٦(الستة شھور األولى ملیون دوالر أمریكي  ۱۸۹٫٦إنخفض إجمالي األقساط المكتتبة لیصل إلى 
األقساط إعادة تقییم الناتج عن تعدیل الذات األداء الضعیف و لإلتفاقیاتعدم التجدید الطوعي عاكساً بذلك  )دوالر أمریكي

 .من محفظة لویدز 
 

ھ من دواعي السرور تسجیل نتائج إیجابیة إنقائال: "على النتائج یاسر البحارنة، الرئیس التنفیذي ألریج وقد علق السید 
، على الرغم من ضغوط التسعیر وبیئة جیدةمدعوماً بأداء إعادة تأمین أفضل وعوائد إستثمار  ۲۰۱۷لنصف األول من ل

 أرباح المجموعة."لتعظیم الجھود  كثفنمع ھذا اإلتجاه اإلیجابي، سوف خالل الفترة. و یةعمال التنافساأل
 

ملیون  ۲٥٦٫٦: ۲۰۱٦(نھایة  ۲۰۱۷یونیو  ۳۰ون دوالر أمریكي في ملی ۲٥٥٫۷أریج في جمالي حقوق المساھمین إبلغ 
دوالر  ۱٫۲۹القیمة الدفتریة للسھم الواحد بلغت ملیون دوالر أمریكي. و ۹٫۹عقب توزیع أرباح بلغت  )دوالر أمریكي

 ).دوالر أمریكي ۱٫۳۰: ۲۰۱٦(نھایة  عن نفس الفترة أمریكي
 

 (بمالیین الدوالرات األمریكیة) ۲۰۱۷یونیو  ۳۰أھم البیانات المالیة كما في 

  یونیو ۳۰كما في      عن سنة

۲۰۱٦ ۲۰۱٦ ۲۰۱۷  
 إجمالي األقساط المكتتبة ۱۸۹٫٦ ۲۰٦٫۲ ۲٤٥٫٤
 صافي األقساط المكتتبة ۱٦٦٫٤ ۱۷۷٫۰ ۲۰۸٫٤
 النتائج الفنیة ۸٫٦ ٤٫۰ ۱٤٫۷
 نتائج اإلكتتاب ۸٫٤ ۱٫۱ ۸٫۳

 النسبة المجمعة  ۷۹٫۱٪ ۸۷٫۲٪ ۹٦٫۸٪
 دخل اإلستثمار ۱۲٫۳ ۹٫۹ ۱۹٫۳
 مصاریف التشغیل ۱۲٫۷ ۱۱٫۸ ۲٥٫٦
 صافي الربح  ٤٫۱ ۱٫۸ ۹٫۲

    
 أصول اإلستثمار  ٦۷۹٫۳ ۷۱۷٫۳ ۷۳۷٫٤
 صافي المخصصات الفنیة ٦۳٦٫۰ ٦٦۸٫۸ ٥۸۹٫۹
 حقوق المساھمین ۲٥٥٫۷ ۲٥۱٫۷ ۲٥٦٫٦

 مجموع األصول ۱٫۱۳۱٫٥ ۱٫۱٥۳٫٤ ۱٫۱۱٤٫٤
 القیمة الدفتریة للسھم (بالدوالر األمریكي) ۱٫۲۹ ۱٫۲۷ ۱٫۳۰

 

 نشـــرة صحفیـــة 

+ ۹۷۳ ۱۷ ٥٤٤ ۳٥۷لمزید من المعلومات الرجاء اإلتصال بالسیدة آمال دردور، دائرة اإلعالم ھاتف رقم: 
 dardour.a@arig.com.bh: +، أو بالبرید االلكتروني۹۷۳ ۱۷ ٥۳۱ ۱٥٥فاكس: 



 
 

 
 أریج نـذة عـنب
 

ركات إعادة التأمین العربیة المملوكة في الشرق األوسط وأفریقیا. تعد المجموعة العربیة للتأمین من كبریات ش
وأسھم أریج مدرجة في سوق األوراق المالیة في كل من البحرین ودبي. وتقدم أریج باقة متنوعة من منتجات 

 – )اإلمارات العربیة المتحدةإعادة التأمین والخدمات. وتشمل الشركات التابعة للمجموعة كالً من تكافل ري (
وأریج إلدارة التأمین  ، ضمانات الخلیج (البحرین)، أریج كابیتال لیمیتد (المملكة المتحدة)حالیاً تحت التصفیة

نترنت لومات عن أریج متوفر على شبكة اإل. مزید من المعالمحدودة (مركز دبي المالي العالمي)
www.arig.net 

 
 .مرخصة من قبل مصرف البحرین المركزي شركة إعادة تأمین (ش.م.ب.) ھي المجموعة العربیة للتأمین

 
 
 
 

 كزيالمجموعة العربیة للتأمین (ش.م.ب.) ھي شركة إعادة تأمین بإشراف مصرف البحرین المر
 

+ ۹۷۳ ۱۷ ٥٤٤ ۳٥۷لمزید من المعلومات الرجاء اإلتصال بالسیدة آمال دردور، دائرة اإلعالم ھاتف رقم: 
 dardour.a@arig.com.bh: +، أو بالبرید االلكتروني۹۷۳ ۱۷ ٥۳۱ ۱٥٥فاكس: 
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