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أريج تعلن عن نتائجها المالية للستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2020
البحرين :سجلت المجموعة العربية للتأمين ("أريج") صافي خسارة موحدة قدرها  3.1مليون دوالر أمريكي منسوبة إلى مساهمي
الشركة األم ،لفترة الستة أشهر لعام ( 2020ستة أشهر  :2019صافي ربح  9.2مليون دوالر أمريكي) ،ويعزى ذلك أساسا ً إلى
خسائر االستثمار .وبلغت ربحية السهم لألشهر الستة من العام  2020خسارة قدرها  1.6سنت أمريكي مقارنة مع بربحية قدرها
 4.6سنت أمريكي للفترة نفسها من عام  .2019وحقق الدخل الشامل المنسوب إلى المساهمين لألشهر الستة لعام  ،2020خسارة
قدرها  4.8مليون دوالر أمريكي (ستة أشهر  :2019ربح قدره  20.5مليون دوالر أمريكي).
وبلغ حقوق المساهمين في أريج  223.5مليون دوالر أمريكي في  30يونيو ( 2020نهاية عام  228.4 :2019مليون دوالر
أمريكي) ،بانخفاض نسبته  .٪2فيما بلغت الخسائر المتراكمة للشركة  31.5مليون دوالر أمريكي في نهاية الفترة (نهاية عام
 28.5 :2019مليون دوالر أمريكي)،بما تمثل  ٪14.3من رأس المال المدفوع .كما بلغ إجمالي األصول  888.8مليون دوالر
أمريكي في  30يونيو  2020مقارنة مع  1.035.8مليون دوالر أمريكي في نهاية ديسمبر  ،2019بانخفاض بلغت نسبته .٪14
أبلغت المجموعة عن أقساط إجمالية سلبية بلغت  12.6مليون دوالر أمريكي لألشهر الستة من العام  2020بسبب صافي شطب
أقساط التأمين الغير مبلغ عنها (ستة أشهر  171.7 :2019مليون دوالر أمريكي) .وبلغ دخل االستثمار الموحد المتعلق بمحافظ
المساهمين و التأمين لألشهر الستة خسارة قدرها  1.7مليون دوالر أمريكي (ستة أشهر  :2019ربح  17.3مليون دوالر أمريكي)
وذلك نتيجةً لتقلبات السوق .وقد بلغت نتيجة االكتتاب ألريج خسارة قدرها  0.8مليون دوالر أمريكي لألشهر الستة لعام 2020
(ستة أشهر  :2019ربح  12.5مليون دوالر أمريكي) بسبب خسائر االستثمار في أموال حاملي الوثائق.
وقد بلغت القيمة الدفترية للسهم  1.13دوالر أمريكي في نهاية الفترة (نهاية عام  1.15 :2019دوالر أمريكي).
تتوافر البيانات المالية الكاملة واإليضاحات على المواقع اإللكترونية ألريج وبورصة البحرين وسوق دبي المالي.

للمزيد من المعلومات الرجاء اإلتصال بالسيدة دعد أمين،
هاتف ، 0097317544160 :فاكس ، 0097317531155 :أو البريد اإللكتروني
Daad.m@arig.com.bh

أهم البيانات المالية كما في  30يونيو  ( 2020بماليين الدوالرات األمريكية)

إجمالي األقساط املكتتبة
صافي األقساط املكتتبة
النتائج الفنية
نتائج االكتتاب
النسبة املجمعة
ايراد االستثمار املتعلق بمحافظ
املساهمين والتأمين
مصاريف التشغيل
صافي (الخسارة) الربح
أصول االستثمار
صافي املخصصات الفنية
حقوق املساهمين
مجموع األصول
القيمة الدفترية للسهم (دوالر أمريكي)
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نبذة عن أريج
تعد أريج واحدة من أكبر الشركات المملوكة عربيا في مجال خدمات إعادة التأمين في الشرق األوسط وأفريقيا ،ويتم إدراج
أسهمها في أسواق األوراق المالية في البحرين ودبي ،كما تقدم مجموعة واسعة من منتجات وخدمات إعادة التأمين الشركات
التابعة ألريج تشمل تكافل ري (دبي)  -تحت التسوية حاليا ،ضمانات الخليج ذ م م (البحرين) (تحت التصفية اإلختيارية)،
أريج كابيتال ليميتيد (المملكة المتحدة).
يمكن الحصول على معلومات إضافية عن أريج على www.arig.net
المجموعة العربية للتأمين (ش م ب) هي شركة إعادة تأمين خاضعة لرقابة مصرف البحرين المركزي.

ل لمزيد من المعلومات ،الرجاء اإلتصال بالسيدة دعد أمين،
هاتف ، 0097317544160 :فاكس ، 0097317531155 :أو البريد اإللكتروني
Daad.m@arig.com.bh

