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 2019سبتمبر  30تعلن عن النتائج المالية للتسعة شهور المنتهية في المجموعة العربية للتأمين 

  

  

مليون دوالر أمريكي منسوبة  3,6البحرين: أعلنت المجموعة العربية للتأمين )ش.م.ب.( )أريج( عن صافي أرباح موحدة بلغت 
، وهي زيادة بمقدار مليون دوالر أمريكي( 0,3 صافي ربح: 2018)الربع الثالث  2019في الربع الثالث من عام  للمساهمين

ريج المنسوبة ألموحدة بلغ صافي األرباح ال .التشغيلمصاريف ٪ ترجع بشكل أساسي إلى إرتفاع نتائج اإلكتتاب وإنخفاض 1100
مليون دوالر  22,2: خسارة 2018 شهورمليون دوالر أمريكي )تسعة  12,8مبلغ  2019من العام شهور للمساهمين للتسعة 

لنفس الفترة من  سنت أمريكي 0.1 بـسنت أمريكي مقارنة  1.8مبلغ  2019من عام  لربع الثالثللكل سهم العائد أمريكي(. بلغ 
سنت  11.2بخسارة قدرها  مقارنة 2019سنت أمريكي لفترة التسعة الشهور من عام  6.5وقد بلغ عائد السهم  .2018عام 
 .2018يكي لنفس الفترة من عام أمر
 

: 2018مليون دوالر أمريكي )الربع الثالث  3,7٪ إلى 93بنسبة  2019إنخفض إجمالي األقساط المكتتبة للربع الثالث من عام 
 ٪ ليصل إلى27بنسبة  2019من عام شهور تسعة النخفض إجمالي األقساط المكتتبة خالل (. إمليون دوالر أمريكي 52,4

بسبب إنخفاض حجم محفظة ، مليون دوالر أمريكي( 239,9: 2018 دوالر أمريكي للمجموعة )تسعة شهورن مليو 175,4
 .التأمين من غير لويدز

 
مليون دوالر  3,3 مبلغ 2019تأمين للربع الثالث من عام ال و المساهمين محافظ الى اإلستثمار الموحد المنسوب إيراد بلغ

 ستثمار الموحد المنسوب إلى٪. إرتفع دخل اإل27مليون دوالر أمريكي(، بإنخفاض قدره  4,5: 2018أمريكي )الربع الثالث 
الر أمريكي(، مليون دو 13,3: 2018 شهور)تسعة  أمريكي مليون دوالر 20,7إلى  التأمين لألشهر التسعة والمساهمين  محافظ

 .نتيجة لألداء اإليجابي لألسواق العالمية٪ 55بزيادة قدرها 
 

ر أمريكي مليون دوال 1,8مليون دوالر أمريكي مقارنة بمبلغ  3,5مبلغ  2019للربع الثالث من عام اإلكتتاب ألريج أرباح بلغت 
مليون دوالر أمريكي للتسعة األشهر من عام  16,1٪. وبلغت أرباح إكتتاب أريج 94، بزيادة قدرها 2018ربع الثالث من عام لل

 ٪.544والر أمريكي(، بزيادة قدرها مليون د 2,5: 2018)تسعة شهور  2019
 

ً قدره  2019المنسوب للمساهمين في الربع الثالث من عام الشامل  بلغ إجمالي الدخل  مليون دوالر أمريكي )الربع  5,5ربحا
 المنسوب للمساهمينالشامل  ٪. بلغ إجمالي الدخل 450مليون دوالر أمريكي(، بزيادة قدرها  1,0: ربح 2018الثالث من عام 

ً قدره  2019للتسعة األشهر األولى لعام  مليون دوالر  27,4: خسارة 2018مليون دوالر أمريكي )تسعة شهور  26.0ربحا
 أمريكي(.

 

 196,4: 2018نهاية ) 2019سبتمبر  30مليون دوالر أمريكي في  222,4مبلغ حقوق الملكية المنسوبة إلى المساهمين بلغت 
نهاية  ) في نهاية نفس الفترةدوالر أمريكي  1,12٪. وبلغت القيمة الدفترية للسهم الواحد 13بنسبة  زيادة، (مليون دوالر أمريكي

. (دوالر أمريكي 0,99 :2018  
  

أمريكي في نهاية  مليون دوالر 1,052.6بـ مقارنة 2019سبتمبر  30في  أمريكي مليون دوالر 1,048.8بلغ إجمالي األصول 

 . 2018ديسمبر 

   

 دبي المالي. وسوق يانات المالية الكاملة واإليضاحات على المواقع اإللكترونية ألريج وبورصة البحرين تتوفر الب
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 )بماليين الدوالرات األمريكية( 2019 سبتمبر 30البيانات المالية حتى 
 

  سبتمبر 30حتى  السنة كاملة

2018 2018 2019  

 كتتبةالم األقساط إجمالي 175,4 239,9 262,8

 المكتتبة األقساط صافي 129,2 179,8 198,4

(26,7)  اإلكتتاب نتائج 16,1 2,5 

115,2٪  103,1٪  98,7٪  المجمعة النسبة 

10,0 13,3 20,7 
 محافظ الى المنسوب اإلستثمار دخل

 التأمين و المساهمين

 التشغيل مصاريف 13,2 16,6 22,5

(55,3)  (22,2)  )الخسارة( الربح صافي 12,8 

    

 صافي المخصصات الفنية 531,5 587,3 573,9

 حقوق المساهمين 222,4 229,6 196,4

 مجموع األصول 1,048.8 1,102,5 1,052.6

0,99 1,16 1,12 
القيمة الدفترية لكل سهم )بالدوالر 

 األمريكي(
 

 
 

 نبذة عن أريج
 

ملوكة عربياً في الشرق األوسط وأفريقيا وأسهمها مدرجة في تعد المجموعة العربية للتأمين من كبريات شركات إعادة التأمين الم
إعادة التأمين. وتشمل الشركات  خدمات  سوق األوراق المالية في كل من البحرين ودبي. وتقدم أريج باقة متنوعة من منتجات

ً تحت التسوية، ضمانات الخليج ذ.م.م.  – )دبي(التابعة للمجموعة كالً من تكافل ري  ، ( )تحت التصفية الطوعية(ينالبحر)حاليا
  www.arig.net موقع أريجعلى  ةمزيد من المعلومات عن أريج متوفر(. المملكة المتحدة)أريج كابيتال ليميتد 

  

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