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 2019 يونيو 30النصف سنوية المنتهية في أريج تعلن عن نتائجها المالية 

 
أمريكي منسوبة للمساهمين  مليون دوالر 9.2 بلغت موحدة صافية ا  )"أريج"( أرباح سجلت المجموعة العربية للتأمين: البحرين

 الموحد ستثماردخل اإلكما حقق ر أمريكي(  مليون دوال 22.4: خسارة 2018)نصف عام  2019للنصف األول من عام 
مليون دوالر أمريكي(،  8.8: 2018مليون دوالر أمريكي )نصف العام  17.3 وبلغ قدره 2019األول من عام للنصف  إرتفاعا  

فنية  ارباحا   ا  سجلت أعمال إعادة التأمين أيضواألسواق العالمية    ضل التحسن اإليجابي الذي شهدتهف٪ وذلك ب97بزيادة قدرها 
إلى  مليون دوالر أمريكي( ويرجع ذلك أساسا   2.7: ربح 2018)نصف عام  مليون دوالر أمريكي للفترة 7.0قدرها  مرتفعة

مليون دوالر أمريكي للنصف األول من عام  12.5 سجلت أريج نتيجة إكتتابية قدرهاو  نخفاض الخسائر في حسابات لويدز إ
 12.0إكتتابية قدرها  أرباحا  سجلت أريج كما   ٪ 1686ن دوالر أمريكي(، بزيادة قدرها مليو 0.7: 2018)نصف عام  2019

،  2018مليون دوالر أمريكي للربع الثاني من عام  0.7قدره  بربح مقارنة   2019مليون دوالر أمريكي للربع الثاني من عام 
 ٪ 1614بزيادة قدرها 

 
مليون دوالر أمريكي )نصف عام  171.7دره قمبلغ  2019لنصف األول من عام خالل ا للمجموعة بلغ إجمالي األقساط المكتتبة

إلى  بنفس الفترة من العام السابق ويرجع ذلك أساسا   ٪ مقارنة  8نخفاض قدره إمليون دوالر أمريكي(، أي ب 187.5: 2018
 محفظة التأمين غير لويدز  في نخفاضاإل
 

مليون  22.9: خسارة صافية 2018ربع الثاني وحده )الربع الثاني من عام للمليون دوالر أمريكي  7.4 سجلت أريج صافي ربح
مليون  18.4مليون دوالر أمريكي مقابل إجمالي أقساط  1.4قدرها سلبية إجمالية  أقساط سجلت أريج أيضا  كما دوالر أمريكي(  

  2018دوالر أمريكي لنفس الفترة من عام 
 

  وبلغ 2018يونيو  30سنت أمريكي في  11.3مقارنة بخسارة وقدرها  2019يونيو  30ي سنت أمريكي ف 4.6بلغ عائد السهم 
  2018مريكي لنفس الفترة في أ سنت 11.6مقارنة بخسارة  2019سنت أمريكي للربع الثاني من  3.8عائد السهم 

 
مليون دوالر )نصف عام  20.5ه قدر ربحا   2019وقد بلغ الدخل الشامل ألريج المنسوب للمساهمين عن النصف األول من عام 

مليون دوالر  12.2قدره  ا  بلغ الدخل الشامل المنسوب للمساهمين في الربع الثاني ربحومليون دوالر(   28.4: خسارة 2018
 مليون دوالر أمريكي(  25.4: خسارة قدرها 2018أمريكي )نصف العام 

 
مليون دوالر أمريكي(  196.4: 2018) نهاية عام  2019و يوني 30مليون دوالر أمريكي في  216.9بلغ حقوق المساهمين 

: 2018دوالر أمريكي في نهاية نفس الفترة )نهاية عام  1.10٪  في حين بلغت القيمة الدفترية للسهم الواحد  10بزيادة قدرها 
 دوالر أمريكي(  0.99

 
مليون دوالر  1.130.3ون دوالر أمريكي مقارنة بمبلغ ملي 1.122.7وقدره  مبلغا   2019يونيو  30بلغ إجمالي الموجودات  في 

 أمريكي في العام السابق لنفس الفترة 
 

يمكن اإلطالع على المجموعة الكاملة من البيانات المالية واإليضاحات عبر موقع اريج وأيضا على مواقع بورصة البحرين 
 المالي   وسوق دبي

   
 
 
 

 نشرة صحفية
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 )بماليين الدوالرات األمريكية(: 2019 يونيو 30أهم البيانات المالية كما في 
 

  يونيو 30كما في  السنة الكاملة
2018 2018 2019  
جمالي األقساط المكتتبةإ 171.7 187.5 262.8  

 صافي األقساط المكتتبة 126.1 140.0 198.4

(19.4)  النتائج الفنية 7.0 2.7 

(26.7)  نتائج االكتتاب  12.5 0.7 

115.2%  104.0%  99.4% المجمعةالنسبة    

 دخل االستثمار  17.3 8.8 10.0
 مصاريف التشغيل 9.7 11.2 22.5

(55.3)  (22.4)  صافي الربح )الخسارة( 9.2 
    

 أصول االستثمار 621.9 649.2 613.9
 صافي المخصصات الفنية 587.8 596.5 573.9
 حقوق المساهمين 216.9 228.5 196.4

 مجموع الموجودات   1.122.7 1,130.3 1,052.6
 القيمة الدفترية للسهم )دوالر امريكي( 1.10 1.15 0.99

 
 نبذة عن أريج

المملوكة عربيا  في مجال خدمات إعادة التأمين في الشرق األوسط وأفريقيا، ويتم إدراج  شركاتالتعد أريج واحدة من أكبر 
م مجموعة واسعة من منتجات وخدمات إعادة التأمين  الشركات أسهمها في أسواق األوراق المالية في البحرين ودبي، كما تقد

، أريج (ختياريةاإلتصفية ال)تحت  تحت التسوية حاليا ، ضمانات الخليج ذ م م  )البحرين( -التابعة ألريج تشمل تكافل ري )دبي( 
 .كابيتال ليميتيد )المملكة المتحدة(

 
  www.arig.net علىيمكن الحصول على معلومات إضافية عن أريج 

 
 خضع لرقابة مصرف البحرين المركزي ( شركة إعادة تأمين ت)ش م ب للتأمينتعتبر المجموعة العربية 
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