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 2018 يونيو 30في سنوية المنتهية  النصف عن النتائج الماليةالمجموعة العربية للتأمين تعلن 
 

منسوبة إلى  2018في النصف األول من موحدة ( )أريج( عن صافي خسارة .البحرين: أعلنت المجموعة العربية للتأمين )ش.م.ب
ناتج وذلك  مليون دوالر أمريكي(. 4.1صافي ربح : 2017مليون دوالر أمريكي )نصف السنة األول  22.4 بلغتمساهمي الشركة 

المخصص  اهذ تكوينتم  الخليج ذ.م.م.ضمانات  التابعة ركةلشاب متعلق مليون دوالر أمريكي 21قدره  مخصص إنشاء بالشكل األكبرعن
على  اإليضاحاتتتوفر البيانات المالية الكاملة و لخسائر محتملة ناشئة عن عمليات تزوير مزعومة إرتكبها موظفو ضمانات الخليج ذ.م.م.

 .بورصة البحرين وأسواق دبي الماليةل اإللكترونية مواقعال
 

 مليون دوالر أمريكي(، 8.6: 2017نصف السنة األول مليون دوالر أمريكي ) 2.7 ريجألالنتائج الفنية النصف سنوية  بلغت في حين 
نصف مليون دوالر أمريكي ) 11.3بلغت إيجابية نتائج فنية إعادة التأمين التقليدية حققت محفظة بينما . ٪68.6ما يمثل إنخفاضاً بنسبة 

مليون  8.6سجلت حسابات لويدز خسارة فنية بلغت  ،٪18.7بنسبة  اً اضنخفإ ما يمثلمليون دوالر أمريكي(،  13.9: 2017السنة األول 
.  كما بلغ دخل ٪62.3زيادة في الخسائر بنسبة مليون دوالر أمريكي(، أي  5.3: خسارة 2017نصف السنة األول دوالر أمريكي )
ما يمثل إنخفاضاً مليون دوالر أمريكي(،  12.5: 2017نصف السنة األول مليون دوالر أمريكي ) 8.8 خالل الفترة اإلستثمار الموحد

 .  ٪29.6بنسبة 
 

مليون دوالر  3.6صافي ربح : 2017الربع الثاني مليون دوالر أمريكي ) 22.9بلغت  وحده للربع الثاني خسارةصافي  أريجسجلت 
بنسبة  زيادةأي  ،مليون دوالر أمريكي( 16.8: 2017مليون دوالر أمريكي )الربع الثاني  18.4، كما بلغ إجمالي األقساط أمريكي(

 .للربع وحده 9.5٪
 

مليون دوالر  189.6: 2017نصف السنة األول مليون دوالر أمريكي ) 187.5 خالل النصف األول األقساط المكتتبةجمالي إ بلغ
 .مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق ٪1.1ما يمثل إنخفاضاً بنسبة  ، (أمريكي

 

يونيو  30سنت أمريكي في  2.1 بلغربح مقارنة بـ سنت أمريكي 11.3 اقدرهخسارة  2018يونيو  30السهم الواحد في  عائد وقد بلغ
سنت أمريكي  11.6 خسارة قدرها السهم الواحد عائد كان فقد ،2018يونيو  30ألشهر الثالثة المنتهية في اأما على صعيد  .2017

 .2017يونيو  30في سنت أمريكي  1.8 ربح بلغمقارنة بـ
 

إن إعتمادنا لنهج حذر في تحديد اإلحتياطيات "قائال: على النتائج ألريج  القائم بأعمال الرئيس التنفيذي، صاموئيل فرغيسوقد علق السيد 

معالجة الخسائر  تتمولقد  المتعلقة بالشركة التابعة، ضمانات الخليج ذ.م.م.و المحتملةالخسائر إضافي لبعض  لغمبدفعنا إلى تخصيص 
ستواصل أريج جهودها للحفاظ على محفظة متوازنة من  اإلنسحاب الكامل من النقابة األسوأ أداءاً.من خالل محفظة لويدز  الناجمة عن

 . "مع اإلستفادة من الفرص المتوفرة في السوق بطريقة حذرةخالل التنوع اإلقليمي وتنويع المنتجات، 
 

. (مليون دوالر أمريكي 256.9: 2017)نهاية  2018يونيو  30ون دوالر أمريكي في ملي 228.5حقوق المساهمين ل أريج محفظة تبلغ
 (.دوالر أمريكي 1.30: 2017)نهاية  2018يونيو  30كما في  دوالر أمريكي 1.15القيمة الدفترية للسهم الواحد بلغت و
 

 )بماليين الدوالرات األمريكية( 2018يونيو  30أهم البيانات المالية كما في 

   يونيو 30كما في      سنةال كامل عن

    )مراجعة(       )مدققة(
2017 2017 2018   

  إجمالي األقساط المكتتبة 187.5 189.6 225.6

  صافي األقساط المكتتبة 140.0 166.4 197.1

  النتائج الفنية 2.7 8.6 5.5

  كتتابإلاائج ـنت 0.7 8.4 5.8

  النسبة المجمعة  104.0٪ 98.6٪ 104.1٪

  دخل اإلستثمار 8.8 12.5 22.5

  مصاريف التشغيل 11.2 12.7 22.3

   الربح  (الخسارة) صافي (22.4) 4.1 7.2

     

  اإلستثمار أصول 649.2 679.3 665.1

  صافي المخصصات الفنية  596.5 636.0 568.1

  مينهحقوق المسا 228.5 255.7 256.9

  األصول مجموع 1.130.3 1.131.5 1.086.1

  مريكي(األدوالر بالسهم )لالقيمة الدفترية ل 1.15 1.29 1.30

 نشـــرة صحفيـــة 
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 أريج نـذة عـنب

 
 في الشرق األوسط وأفريقيا اً عربي المملوكة تعد المجموعة العربية للتأمين من كبريات شركات إعادة التأمين

مدرجة في سوق األوراق المالية في كل من البحرين ودبي. وتقدم أريج باقة متنوعة من منتجات إعادة  هاوأسهم
حالياً  – (اإلمارات العربية المتحدةالتأمين والخدمات. وتشمل الشركات التابعة للمجموعة كالً من تكافل ري )

وأريج إلدارة التأمين  تد )المملكة المتحدة()البحرين(، أريج كابيتال ليمي ذ.م.م. ، ضمانات الخليجتحت التسوية
نترنت لومات عن أريج متوفر على شبكة اإل. مزيد من المعالمحدودة )مركز دبي المالي العالمي(

www.arig.net 

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