
 
 ۲۰۱۷نوفمبر  ۱۲

 
 التسعة شھور األولىمستقرة خالل  تسجل أرباح أریج

 
 ملیون دوالر أمریكي ٤٫۱عن تسجیل صافي أرباح موحدة بلغت " ریجالعربیة للتأمین "أ المجموعةأعلنت البحرین: 
،  )یكيدوالر أمر ملیون ۳٫٤: ۲۰۱٦تسعة شھور( ۲۰۱۷في األولى ر وتسعة شھعن ال لى مساھمي الشركةإمنسوبة 
 . فضلأ یةوعوائد إستثمار ةإیجابی فنیةنتائج ب ةً مدعوم

 
دوالر ملیون  ۱۷٫٦حیث بلغ  بالمقارنة مع نفس الفترة قي العام الماضيأعلى  روتسعة شھال خاللستثمار إلوكان دخل ا

نسبة الوعكست . سھماأل سوقل یجابيبإستمرار األداء اإل اً متأثر )دوالر أمریكيملیون  ۱٥٫٤: ۲۰۱٦ تسعة شھورأمریكي (
 تتابأداء اإلكفي تحسن ٪) ۹۲٫۹: ۲۰۱٦ تسعة شھور(األولى  روشھ٪ للتسعة ۹۰٫٦إلى  التي وصلت لشركةلالمجمعة 

 .الماضيمقارنة بالعام 
 

 (الربع ملیون دوالر أمریكي ۰٫۰۳خسارة قُِدرت بـللربع الثالث وحده  منسوبة إلى مساھمي الشركةال وكانت نتائج أریج
ملیون دوالر أمریكي (الربع  ۲٦٫۷إلى  الشركةملیون دوالر أمریكي)، وارتفع إجمالي أقساط  ۱٫۷ أرباح: ۲۰۱٦الثالث 
 .للربع وحدهملیون دوالر أمریكي)  ۲۱٫۳: ۲۰۱٦الثالث 

 
 تسعة شھور( ملیون دوالر أمریكي ۲۱٦٫۳لى الیصل  التسعة شھور األولىخالل  إنخفض إجمالي األقساط المكتتبة

عدم التجدید  من خالل فنیةالائج استمرار الجھود الرامیة إلى تعزیز النتعاكساً بذلك  )ملیون دوالر أمریكي ۲۲۷٫٥: ۲۰۱٦
تعدیل الناتج عن إعادة تقییم األقساط من محفظة ال والسعر غیر المالئم إلى جانبالطوعي لإلتفاقیات ذات األداء الضعیف 

 لویدز.
 
مستوى خسائر ل المرتقبعلى الرغم من التأثیر  ": قائالً على النتائج ریج ، الرئیس التنفیذي ألیاسر البحارنةالسید علق و

، فقد واصلنا تحقیق نتیجة إیجابیة أفضل في التسعة شھور التأمین الكوارث الطبیعیة في الربع الثالث على ربحیة صناعة
نواصل جھودنا لتحسین األداء وزیادة أرباح الشركة  مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وسوف ۲۰۱۷األولى من عام 

 ." 
 

 ۲٥٦٫٦: ۲۰۱٦(نھایة  ۲۰۱۷سبتمبر  ۳۰في أمریكي ملیون دوالر  ۲٥۷٫٤أریج في حقوق المساھمین محفظة  تبلغ
 ۱٫۳۰القیمة الدفتریة للسھم الواحد ملیون دوالر أمریكي. وبلغت  ۹٫۹عقب توزیع أرباح بلغت  )ملیون دوالر أمریكي

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

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

عن كامل سنة 
۲۰۱٦ 

  سبتمبر ۳۰كما في 
۲۰۱٦ ۲۰۱۷  

 إجمالي األقساط المكتتبة ۲۱٦٫۳ ۲۲۷٫٥ ۲٤٥٫٤
 ط المكتتبةصافي األقسا ۱۸۸٫۷ ۱۸۹٫۷ ۲۰۸٫٤
 النتائج الفنیة ٦٫۹ ۷٫۰ ۱٤٫۷
 نتائج اإلكتتاب ۸٫۱ ۳٫۷ ۸٫۳

 النسبة المجمعة  ٪۹۰٫٦ ۹۲٫۹٪ ۹٦٫۸٪
 دخل اإلستثمار ۱۷٫٦ ۱٥٫٤ ۱۹٫۳
 مصاریف التشغیل ۱٦٫٥ ۱۷٫٦ ۲٥٫٦
 إلى مساھمي الشركة منسوبالصافي الربح  ٤٫۱ ۳٫٤ ۹٫۲

    
 أصول اإلستثمار  ٦۹۰٫۸ ۷٤۰٫۳ ۷۳۷٫٤
 صافي المخصصات الفنیة ٦۱٥٫٤ ٦٤٥٫٥ ٥۸۹٫۹
 حقوق المساھمین ۲٥۷٫٤ ۲٥٤٫٦ ۲٥٦٫٦

 مجموع األصول ۱٫۱۳٦٫۲ ۱٫۱٥۱٫۷ ۱٫۱۱٤٫٤
 القیمة الدفتریة للسھم (بالدوالر األمریكي) ۱٫۳۰ ۱٫۲۹ ۱٫۳۰

 

 نشـــرة صحفیـــة 
 

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

mailto:dardour.a@arig.com.bh


 
 أریج نـذة عـنب
 

مملوكة في الشرق األوسط وأفریقیا. وأسھم أریج تعد المجموعة العربیة للتأمین من كبریات شركات إعادة التأمین العربیة ال
مدرجة في سوق األوراق المالیة في كل من البحرین ودبي. وتقدم أریج باقة متنوعة من منتجات إعادة التأمین والخدمات. 

الخلیج  ، ضماناتحالیاً تحت التصفیة – )اإلمارات العربیة المتحدةوتشمل الشركات التابعة للمجموعة كالً من تكافل ري (
. مزید من المحدودة وأریج إلدارة التأمین (مركز دبي المالي العالمي) (البحرین)، أریج كابیتال لیمیتد (المملكة المتحدة)

 www.arig.netنترنت لومات عن أریج متوفر على شبكة اإلالمع
 

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

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