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 2018نوفمبر  ٦

 
 2018 سبتمبر 30في المنتهية شهور للتسعة  عن النتائج الماليةالمجموعة العربية للتأمين تعلن 

 
 

منسوبة  2018 منالتسعة شهور األولى في موحدة ( )أريج( عن صافي خسارة .البحرين: أعلنت المجموعة العربية للتأمين )ش.م.ب
ناتج وذلك  مليون دوالر أمريكي(. 4.1صافي ربح : 2017 )تسعة شهورمليون دوالر أمريكي  22.2 بلغتإلى مساهمي الشركة 

ضمانات  التابعة ركةلشاب متعلق 2018خالل الربع الثاني من عام  تكوينهتم  مليون دوالر أمريكي 21قدره  مخصص بالشكل األكبرعن
 الخليج ذ.م.م.

 
مليون  0.03خسارة صافي : 2017الثالث الربع مليون دوالر أمريكي ) 0.3 وحده 2018 الثالث منللربع  ربحصافي  أريجسجلت 

 دوالر أمريكي(
 

مليون دوالر أمريكي  27.4مبلغ  2018من  لتسعة شهور األولىاخالل  إلى مساهمي الشركة المنسوبةبلغت الخسارة الشاملة ألريج 

 1.0كان الدخل الشامل وحده، فقد  2018 الثالث منلربع ا أما على صعيد مليون دوالر أمريكي(. 10.7 دخل: 2017 )تسعة شهور
 ٪. 41.2 أي إنخفاضاً بنسبة ، 2017عام  منمليون دوالر أمريكي لنفس الفترة  1.7 بدخلمليون دوالر أمريكي مقارنة 

 

 مليون دوالر أمريكي(، ٦.9: 2017 تسعة شهورمليون دوالر أمريكي ) 5.4 ريجأل 2018 من األولى تسعة شهورللالنتائج الفنية  بلغت 
تسعة مليون دوالر أمريكي ) 15.3بلغت إيجابية نتائج فنية إعادة التأمين التقليدية حققت محفظة بينما ف. ٪21.7ما يمثل إنخفاضاً بنسبة 

مليون دوالر  9.9سجلت حسابات لويدز خسارة فنية بلغت  ،٪10بنسبة  اً نخفاضإ ما يمثلمليون دوالر أمريكي(،  17.0: 2017 شهور
 .  ٪2ما يمثل إنخفاضاً بنسبة مليون دوالر أمريكي(،  10.1: خسارة 2017 تسعة شهورأمريكي )

 
مليون دوالر  8.1: 2017 تسعة شهورمليون دوالر أمريكي ) 2.5 ريجأل 2018 من األولى شهورتسعة لل نتـائج اإلكتتاببلغت 

مليون دوالر  1.8 نتـائج اإلكتتابوحده، فقد كانت  2018 الثالث منلربع ا أما على صعيد. ٪٦9.1ما يمثل إنخفاضاً بنسبة  أمريكي(،
 .2017عام  منمليون دوالر أمريكي لنفس الفترة  0.2 خسارة قدرهابأمريكي مقارنة 

 
مليون دوالر  17.8: 2017 تسعة شهورمليون دوالر أمريكي ) 13.3 :2018 منلتسعة شهور اخالل  بلغ دخل اإلستثمار الموحد

 .  ٪25.3إنخفاضاً بنسبة  أيأمريكي(، 
 

مليون  21٦.3: 2017 تسعة شهورمليون دوالر أمريكي ) 239.9 :2018من  لتسعة شهور األولىاخالل  األقساط المكتتبةجمالي إ بلغ

وحده، فقد  2018 الثالث منلربع ا أما على صعيد .مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق ٪10.9بنسبة  زيادةما يمثل  ، (دوالر أمريكي
 .٪9٦.3بنسبة  أي زيادةمليون دوالر أمريكي(،  2٦.7: 2017مليون دوالر أمريكي )الربع الثالث  52.4بلغ إجمالي األقساط 

 
سبتمبر  30سنت أمريكي في  2.0 بلغربح مقارنة بـ سنت أمريكي 11.2 اقدرهخسارة  2018 سبتمبر 30السهم الواحد في  عائد وقد بلغ
 تبلغ خسارةسنت أمريكي مقارنة بـ 0.1 ربح قدره السهم الواحد عائد كان فقد ، وحده 2018 الثالث منلربع اأما على صعيد  .2017
 .2017 عام منلنفس الفترة سنت أمريكي  0.01

 
دوالر مليون  25٦.9: 2017)نهاية  2018سبتمبر  30مليون دوالر أمريكي في  229.٦حقوق المساهمين لأريج محفظة  تبلغ

)نهاية  2018سبتمبر  30كما في  دوالر أمريكي 1.1٦القيمة الدفترية للسهم الواحد بلغت . و٪10.٦بنسبة  اً نخفاض، ما يمثل إ(أمريكي
 (.دوالر أمريكي 1.30: 2017

 

 دوالر في العام السابق لنفس الفترة. مليون 1.13٦.2 بـ مقارنة 2018سبتمبر  30في  مليون دوالر 1.102.5األصول بلغ إجمالي 

 
إن النتائج الفنية اإليجابية لمحفظة إعادة "قائال: على النتائج ألريج  القائم بأعمال الرئيس التنفيذي، صاموئيل فرغيسوقد علق السيد 

 . "2018لتسعة شهور األولى من لالتأمين التقليدية هي الجانب المضيء في خضم النتائج السلبية 
 

 .بورصة البحرين وأسواق دبي الماليةو ألريج اإللكترونية مواقعالعلى  اإليضاحاتتتوفر البيانات المالية الكاملة و
 
 

 

 

 

 نشـــرة صحفيـــة 
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 )بماليين الدوالرات األمريكية( 2018سبتمبر  30أهم البيانات المالية كما في 

   سبتمبر 30كما في      سنةال كامل عن

    )مراجعة(       )مدققة(
2017 2017 2018   
  إجمالي األقساط المكتتبة 239.9 3.21٦ ٦.225

  صافي األقساط المكتتبة 179.8 188.7 197.1

  النتائج الفنية 5.4 9.٦ 5.5

  كتتابإلاائج ـنت 2.5 8.1 5.8

  النسبة المجمعة  103.1٪ 101.7٪ 104.1٪

  دخل اإلستثمار 13.3 17.8 22.5

  التشغيلمصاريف  1٦.٦ 5.1٦ 22.3

7.2 4.1 (22.2) 
 

   منسوبة إلى مساهمي الشركة الربح (الخسارة) صافي

     
  اإلستثمار أصول ٦28.0 ٦90.8 ٦٦5.1

  صافي المخصصات الفنية  587.3 ٦15.4 5٦8.1

  مينهحقوق المسا ٦.229 257.4 9.25٦

  األصول مجموع 1.102.5 2.1.13٦ 1.1.08٦

  مريكي(األدوالر بالسهم )لالدفترية لالقيمة  1.1٦ 1.30 1.30

 

 
 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
لومات عن أريج متوفر على . مزيد من المع)تحت التصفية الطوعية( المحدودة )مركز دبي المالي العالمي(

 www.arig.netنترنت شبكة اإل

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