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   8132ديسمبر  13أريج تعلن عن نتائجها المالية للسنة المنتهية بتاريخ 
 

 1992مليون دوالر أمريكي لعام  1150بـتقدر  منسوبة للمساهمينعن خسارة صافية موحدة المجموعة العربية للتأمين )ش.م.ب.( )أريج(أعلنت  البحرين:
: 1997مليون دوالر أمريكي ) 1250بلغت  خسائر فنيةالر أمريكي(. ترجع النتيجة السلبية بشكل أساسي إلى مليون دو 751بلغ : صافي األرباح 1997)

مليون دوالر أمريكي للخسائر المحتملة لشركة  1951قدره  ومخصصلويدز،  اتنقابعملياتها من خالل  بسببمليون دوالر أمريكي(  9051خسارة قدرها 
 ريج.التابعة ألضمانات الخليج ذ.م.م 

 
: 1997مليون دوالر أمريكي )الربع الرابع من عام  0059وحده عبارة عن خسارة صافية بلغت  1992كانت صافي نتائج أريج للربع الرابع من العام 

 مليون دوالر أمريكي(. 051أرباح صافية بلغت 
 

مليون دوالر أمريكي(،  9951: دخل يساوي 1997أمريكي ) مليون دوالر 1951مبلغ  1992للمساهمين لعام  المنسوبة بلغت خسائر أريج اإلجمالية
مليون دوالر أمريكي  951مليون دوالر أمريكي مقارنة بخسارة قدرها  0051وحده، بلغت الخسارة اإلجمالية مبلغ  1992وبالنسبة للربع الرابع من العام 

 .1997لنفس الفترة في عام 
 

نتيجة مليون دوالر أمريكي(  151 قدرها : أرباح1997) 1992مليون دوالر أمريكي لعام  9057لغت ريج عبارة عن خسارة بألكانت النتيجة الفنية 
ً فنية بقيمة  بحساباتللخسائر   1159: 1997دوالر أمريكي ) مليون 0لويدز. ومع ذلك، فقد حققت محفظة إعادة التأمين التقليدية الخاصة بأريج أرباحا

 مليون دوالر أمريكي(.
 

مليون دوالر أمريكي(. بالنسبة للربع  152: أرباح تساوي 1997) 1992مليون دوالر أمريكي لعام  1157االكتتاب في أريج خسارة قدرها نتيجة  سجلت
مليون دوالر  150مليون دوالر أمريكي مقارنة بخسارة إكتتاب قدرها  1051وحده، كانت نتيجة االكتتاب عبارة عن خسارة بلغت  1992الرابع من العام 

 .1997مريكي لنفس الفترة في عام أ
 

مليون دوالر أمريكي(، متأثراً بكساد األسواق العالمية في الربع األخير من  1151: 1997مليون دوالر أمريكي ) 99الموحد للسنة مبلغ  خل االستثماربلغ د
 .1992عام 

 
مقارنة  ٪9151مليون دوالر أمريكي(، بزيادة قدرها  11151: 1997)مليون دوالر أمريكي  11152مبلغ  1992بلغ إجمالي األقساط المكتتبة خالل عام 

 050: 1997مليون دوالر أمريكي )الربع الرابع من عام  1150وحده، بلغ إجمالي األقساط المكتتبة  1992بالعام السابق. بالنسبة للربع الرابع من العام 
 .مليون دوالر أمريكي(

 
ً بمقدار  1992ديسمبر  09كان العائد على السهم في  . 1997ديسمبر  09سنت أمريكي في  051بمقدار بعائد إيجابي سنت أمريكي مقارنة  1750سالبا

سنت أمريكي لنفس  951بمقدار  بعائد إيجابيسنت أمريكي مقارنة  9157وحده، كان العائد على السهم سالباً بمقدار  1992بالنسبة للربع الرابع من العام 
 .1997الفترة في عام 

 
. ٪1051بانخفاض قدره  مليون دوالر أمريكي( 11150: 1997) 1992ديسمبر  09مليون دوالر أمريكي في  90157ريج بأبلغت حقوق المساهمين 

 .دوالر أمريكي( 9509: 1997) 1992ديسمبر  09دوالر أمريكي في  9500بلغت القيمة الدفترية للسهم مبلغ 
 

 .مليون دوالر أمريكي في العام السابق 9,92159مليون دوالر أمريكي مقارنة بـ 9,91151لغ مب 1992ديسمبر  09بلغ إجمالي األصول في 
 

ً للغاية بالنسبة ألريج، لكننا على ثقة من أننا سنتخطى العاصفة. القائم بأعمال ل فيرغيز، صرح ساموي الرئيس التنفيذي ألريج: "لقد كان هذا العام صعبا
 ."إلعادة تنظيم أعمال لويدز والتي ساهمت بشكل كبير في نتائج السنة السلبية معينة تدابيربوكخطوة أولى، قمنا 

 
 .على المواقع اإللكترونية التابعة ألريج وسوق البحرين لألوراق المالية وسوق دبي المالي واإليضاحاتالكاملة تتوفر البيانات المالية 

 
 

 
 
 
 
 
 

 نشرة صحفية
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For further information, please contact Adel Yahya,  
Tel: +070 97 177 900, Fax: +070 97 109 911, or email:  Al-Yahya.a@arig.com.bh 

 
 
 
 
 
 

 ين الدوالرات األمريكية()بمالي 8132ديسمبر  13البيانات المالية حتى 

  
 

 8132 8132  

 1,111  2,111  المكتتبة األقساط إجمالي 

 المكتتبة األقساط صافي 902,7 907,9 

 الفنية النتائج (90,7) 1,1 

 اإلكتتاب نتائج (11,7) 1,2 

 المجمعة النسبة 991,1٪ 997,9٪ 

 اإلستثمار دخل 99,9 11,1 

 التشغيل مصاريف 11,1 11,0 

 للمساهمين المنسوب الربح )الخسارة( يصاف (11,0) 7,1 

 أصول اإلستثمار 190,0 111,9 

 صافي المخصصات الفنية 170,0 112,9 

 حقوق المساهمين 901,7 111,0 

 مجموع األصول 9,911,1 9,921,9 

 القيمة الدفترية لكل سهم )بالدوالر األمريكي( 9,00 9,09 

 
 
 

 نبذة عن أريج
 

شركات المملوكة عربياً في مجال خدمات إعادة التأمين في الشرق األوسط وأفريقيا، ويتم إدراج أسهمها في أسواق األوراق الج واحدة من أكبر تعد أري
ت التسوية تح -تقدم مجموعة واسعة من منتجات وخدمات إعادة التأمين. الشركات التابعة ألريج تشمل تكافل ري )دبي(  والتيالمالية في البحرين ودبي، 

( المحدودة )تحت حالياً، ضمانات الخليج ذ.م.م. )البحرين(، أريج كابيتال ليميتيد )المملكة المتحدة(، وأريج إلدارة التأمين )مركز دبي المالي العالمي
 التصفية الطوعية(. 

 
  www.arij.net يمكن الحصول على معلومات إضافية عن أريج في

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