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 2018 لربع األولفي انتائج إيجابية  تسجل أريج
 

  2018عن الربع األول أمريكي  مليون دوالر 0.5بلغت  صافية موحدة أرباح "أريج"المجموعة العربية للتأمين  سجلت :البحرين
أرباحاً بلغت  الفنية للشركةج سجلت النتائوقد  .دوالر أمريكي( مليون 0.5: 2017الربع األول )منسوبة إلى مساهمي الشركة 

حققت محفظة و .٪58.8ما يمثل إنخفاضاً بنسبة م ،دوالر أمريكي( مليون 1.7: 2017)الربع األول  دوالر أمريكي مليون 0.7
أي  ،مليون دوالر أمريكي( 5.6: 2017مليون دوالر أمريكي )الربع األول  8.0بلغت متحسنة إعادة التأمين التقليدية نتائج فنية 

 3.9: خسارة 2017مليون دوالر أمريكي )الربع األول  7.3سجلت حسابات لويدز خسارة فنية بلغت   .٪42.9زيادة بنسبة 
تدهور مطالبات األعاصير األمريكية  هو السبب الرئيسي لذلكو ٪ 87.0زيادة في الخسائر بنسبة أي  ،مليون دوالر أمريكي(

ما يمثل م، مليون دوالر أمريكي( 6.3: 2017مليون دوالر أمريكي )الربع األول  5.1دخل اإلستثمار الموحد  بلغ كما  .األخيرة
  . ٪19إنخفاضاً بنسبة 

 
مليون  172.8: 2017مليون دوالر أمريكي )الربع األول  169.1للمجموعة خالل الربع األول  األقساط المكتتبة اإلجماليةبلغت 

األقساط من محفظة  إنخفاض تم تعويضقد و .ة بنفس الفترة من العام السابق٪ مقارن2.1 ةنسبب اً نخفاضأي إدوالر أمريكي( ، 
 .مليون دوالر أمريكي في محفظة إعادة التأمين التقليدية 17.2بزيادة قدرها  مليون دوالر أمريكي، 20.8والذي بلغ  لويدز

 
 ،إعادة التأمين الحالية صناعةتحديات بالرغم من "الً: قائ للمجموعةالرئيس التنفيذي السيد ياسر البحارنة أفاد  ،على النتائج اً تعليقو

يظل الهدف الرئيسي  ،إعادة التأمين التقليديةمحفظة في  الطفيفالتحسن  أخذاً باإلعتبارو .اإلبقاء على الربحية منالشركة  تمكنت
 ."األعمال في كافة اإلجمالية للشركة هو تحقيق الربحية

 
مليون دوالر  256.9: 2017)نهاية  2018 مارس 31مليون دوالر أمريكي في  253.9بلغت محفظة حقوق المساهمين 

 دوالر أمريكي(. 1.30: 2017دوالر أمريكي عن نفس الفترة )نهاية  1.28أمريكي( وبلغت القيمة الدفترية للسهم الواحد 
 
 

 مريكية(األالدوالرات  بماليين) 2018مارس  31أهم البيانات المالية كما في 

  مارس 31كما في      سنةال كامل عن

2017 2017 2018  

 إجمالي األقساط المكتتبة 169.1 172.8 225.6
 صافي األقساط المكتتبة 133.4 151.0 197.1

 النتائج الفنية 0.7 1.7 5.5
 كتتابإلاائج ـنت 0.03 0.7 5.8

 النسبة المجمعة  105.2٪ 107.5٪ 104.1٪
 دخل اإلستثمار 5.1 6.3 22.3
 مصاريف التشغيل 5.7 7.3 22.3
  الربح صافي 0.5 0.5 7.2

    
 اإلستثمار أصول 662.8 717.0 665.1
 صافي المخصصات الفنية  655.9 698.0 568.1
 مينهحقوق المسا 253.9 251.4 256.9

 األصول مجموع 1.186.2 1.226.3 1.086.1
 يكي(مراألدوالر بالالقيمة الدفترية لكل سهم ) 1.28 1.27 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 
مدرجة في سوق األوراق المالية في كل من البحرين ودبي. وتقدم أريج باقة متنوعة من منتجات إعادة التأمين والخدمات. وتشمل 

، ضمانات الخليج )البحرين(، حالياً تحت التسوية – (اإلمارات العربية المتحدةكات التابعة للمجموعة كالً من تكافل ري )الشر
لومات عن أريج . مزيد من المعالمحدودة وأريج إلدارة التأمين )مركز دبي المالي العالمي( أريج كابيتال ليميتد )المملكة المتحدة(

 www.arig.net نترنتمتوفر على شبكة اإل

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