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 2018فبراير  13
 2017 لعاممليون دوالر أمريكي صافي أرباح  7.2تعلن عن  أريج

 
من  يعد ذيالو  وحريق كبير في دولة اإلمارات العربية المتحدة الطبيعية بالرغم من إرتفاع مستوى خسائر الكوارثالبحرين: 

 7.2بلغت  2017ق نتائج صافية إيجابية في عام ، فقد واصلت أريج تحقيمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا في أكبر الخسائر
٪ 21.7مما يمثل إنخفاضاً بنسبة  ،مليون دوالر أمريكي( 9.2: 2016أمريكي منسوبة إلى مساهمي الشركة )دوالر مليون 

 .نتائجال هذه ستثمار في تحقيقإلاوعوائد  الفنيوساهم كل من األداء . مقارنًة بالعام السابق
 

نخفاض قدره إب ،مليون دوالر أمريكي( 8.3: 2016)أمريكي دوالر مليون  5.8 بلغت اً أرباحب للشركة كتتاوسجلت نتائج اإل
مليون  19.3: 2016) أمريكيدوالر مليون  22.3إلى ليصل  ٪15.5بنسبة  العام خاللستثماراإلرتفع دخل إبينما  ٪، 30.1

 .األسهم قاسوأل يجابيداء اإلاألمعززاً ب ،دوالر أمريكي(
 

 5.7: 2016الربع األخير ) أمريكيدوالر مليون  3.2 وحدهخير األللربع  منسوبة إلى مساهمي الشركةالأريج أرباح صافي بلغ 
ليون دوالر أمريكي )الربع م 9.3  للمجموعةأقساط التأمين إجمالي وسجل ، ٪43.9نخفاض قدره إ، ب(دوالر أمريكيمليون 
 .مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق للربع وحده ٪ 48.3يمثل إنخفاضاً بنسبة (، مما دوالر أمريكيمليون  18: 2016 األخير

 
 245.4: 2016) مليون دوالر أمريكي 225.6لى ليصل ا ٪8.1 بنسبة العامخالل  للشركة إنخفض إجمالي األقساط المكتتبةو

السياسة وذلك تمشيا مع  والسعر غير المالئميف عدم التجديد الطوعي لإلتفاقيات ذات األداء الضع نتيجة ،(مليون دوالر أمريكي
تعديل الناتج عن إعادة تقييم األقساط من محفظة واللتأثير السلبي ألسعار تحويل العمالت ا إلى جانبلشركة ل ية المحكمةكتتابإلا

 لويدز.

  
في غاية  ، كان عاماً 2011عام لا، على غرار 2017عام الأن  منليس هناك شك وعلق ياسر البحارنة، الرئيس التنفيذي ألريج: "

 بالنسبة لمعظم شركات إعادة التأمين في جميع أنحاء العالم بسبب موجة من الخسائر الناجمة عن الكوارث مثل  ةبوصعال
ستثمار إستراتيجية إالرغم من هذه الظروف الصعبة، تواصل أريج تحقيق نتائج إيجابية بفضل ب. ولكن (هارفي، وإرما، وماريا)

 متنوعة. إعادة تأمينمحفظة وناجحة 
 

مليون  256.6: 2016)نهاية  2017 ديسمبر 31في أمريكي مليون دوالر  256.9أريج في حقوق المساهمين محفظة  تبلغ
 (.دوالر أمريكي 1.30: 2016)نهاية  عن نفس الفترة دوالر أمريكي 1.30القيمة الدفترية للسهم الواحد وبلغت  (دوالر أمريكي

 
 )بماليين الدوالرات األمريكية( 2017ديسمبر  31البيانات المالية حتى 

 

 2017 2016 

 245.4 225.6 إجمالي األقساط المكتتبة
 208.4 197.1 صافي األقساط المكتتبة

 14.7 5.5 النتائج الفنية
 8.3 5.8 كتتابإلاائج ـنت

 ٪101.5 ٪104.1 النسبة المجمعة 
 19.3 22.3 دخل اإلستثمار

 25.6 22.3 مصاريف التشغيل
 9.2 7.2  الربح صافي

 737.4 665.1 اإلستثمار أصول
 589.9 568.1 صافي المخصصات الفنية 

 256.6 256.9 مينهحقوق المسا
 1.114.4 1.086.1 األصول مجموع

 1.30 1.30 مريكي(األدوالر بالالقيمة الدفترية لكل سهم )
 

 نشـــرة صحفيـــة 
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 أريج نـذة عـنب

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

مدرجة في سوق األوراق المالية في كل من البحرين ودبي. وتقدم أريج باقة متنوعة من منتجات إعادة التأمين والخدمات. وتشمل 
، ضمانات الخليج )البحرين(، التسويةحالياً تحت  – (اإلمارات العربية المتحدةالشركات التابعة للمجموعة كالً من تكافل ري )

لومات عن أريج . مزيد من المعالمحدودة وأريج إلدارة التأمين )مركز دبي المالي العالمي( أريج كابيتال ليميتد )المملكة المتحدة(
 www.arig.netنترنت متوفر على شبكة اإل

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