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أريج تعلن عن نتائجها المالية للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2019
المنامة  -البحرين :سجلت أريج ربح صافٍ موحد قدره  4.7مليون دوالر أمريكي منسوب للمساهمين للربع
األخير من عام ( 2019الربع األخير  :2018خسارة صافية قدرها  33.1مليون دوالر أمريكي) ،ويعزى ذلك
أساسا ً إلى ارتفاع ايرادات اإلستثمار وغياب خسائر ألكوارث  .وبلغت ربحية السهم  2.4سنت أمريكي للربع
األخير من عام 2019مقارنة مع خسارة بلغت  16.7سنت أمريكي لنفس الفترة من عام  .2018وحقق الدخل
الشامل العائد للمساهمين في الربع األخير من عام  2019ربحا ً قدره  6.0ماليين دوالر أمريكي (الربع األخير
 :2018خسارة بلغت  33.2مليون دوالر أمريكي).

بلغ صافي الربح الموحد المنسوب للمساهمين  17.5مليون دوالر أمريكي لعام  :2018( 2019خسارة صافية
بلغت  55.3مليون دوالر أمريكي) ،ويعزى ذلك بشكل أساسي إلى ارتفاع إيرادات االستثمار وغياب خسائر
الكوارث وانخفاض مصاريف التشغيل .كما بلغت ربحية السهم  8.9سنت أمريكي لعام 2019مقارنة بخسارة
بلغت  27.9سنت أمريكي لعام  .2018وحقق الدخل الشامل المنسوب للمساهمين لعام  2019ربحا ً قدره 32.0
مليون دوالر أمريكي ( :2018خسارة بلغت  60.6مليون دوالر أمريكي).

بلغت حقوق المساهمين في أريج  228.4مليون دوالر أمريكي في  31ديسمبر ( 2019نهاية 196.4 :2018
مليون دوالر أمريكي) بزيادة قدرها  .٪16وبلغت الخسائر المتراكمة للشركة  28.5مليون دوالر أمريكي في
نهاية العام (نهاية  44.5 :2018مليون دوالر أمريكي) ،تمثل  ٪13من رأس المال المدفوع ، .وبلغ إجمالي
األصول في  31ديسمبر  2019مبلغا ً وقدره 1,035.8مليون دوالر أمريكي مقارنة مع  1,052.6مليون دوالر
أمريكي في نهاية ديسمبر  ،2018بانخفاض قدره .٪2

ال يوجد مقترح لتوزيع أي أرباح سنوية.

بلغت القيمة الدفترية للسهم الواحد  1.15دوالر أمريكي في نهاية العام (نهاية  0.99 :2018دوالر أمريكي).

تتوافر البيانات المالية الكاملة واإليضاحات على الموقع اإللكتروني ألريج وموقع بورصة البحرين وسوق دبي
المالي.

لمزيد من المعلومات الرجاء اإلتصال بالسيدة دعد أمين
هاتف رقم +973 17 544 160 :فاكس ،+973 17 531 155 :أو بالبريد االلكتروني:
daad.m@arig.com.bh

البيانات المالية كما في  31ديسمبر ( 2019بماليين الدوالرات األمريكية)
كما فى  31ديسمبر 2019

إجمالي األقساط المكتتبة
صافي األقساط المكتتبة
نتائج االكتتاب
النسبة المجمعة
إيرادات االستثمار المتعلقة
بمحافظ المساهمين والتأمين
مصاريف التشغيل
صافي الربح (الخسارة)
أصول االستثمار
صافي المخصصات الفنية
حقوق المساهمين
مجموع األصول
القيمة الدفترية لكل سهم
(دوالر أمريكي)

2019
194.6
142.5
22.5
97.2٪

2018
262.8
198.4
)(26.7
115.2٪

26.3
16.5
17.5

10.0
22.5
)(55.3

629.0
503.1
228.4
1,035.8
1.15

613.9
573.9
196.4
1,052.6
0.99

نبذة عن شركة أريج
تعد أريج واحدة من أكبر شركات المملوكة عربيا ً في مجال خدمات إعادة التأمين في الشرق األوسط وأفريقيا،
ويتم إدراج أسهمها في أسواق األوراق المالية في البحرين ودبي ،كما تقدم أريج مجموعة واسعة من منتجات
وخدمات إعادة التأمين .الشركات التابعة ألريج تشمل تكافل ري (دبي)  -تحت التسوية حالياً ،ضمانات الخليج ذ.
م .م( .البحرين) (تحت التصفية الطوعية) ،أريج كابيتال ليمتد (المملكة المتحدة) .ويمكن الحصول على معلومات
إضافية عن أريج عبر الرابط التاليwww.arig.net :

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

لمزيد من المعلومات الرجاء اإلتصال بالسيدة دعد أمين
هاتف رقم +973 17 544 160 :فاكس ،+973 17 531 155 :أو بالبريد االلكتروني:
daad.m@arig.com.bh

