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 2021ديسمبر  31سنة المنتهية في أريج تعلن عن نتائجها المالية لل 

 
كي يمليون دوالر أمر 9.9  موحد قدرهربح  يصافالمجموعة العربية للتأمين )ش.م.ب( )أريج(  البحرين: سجلت  

  10.5  قدره  ربح  يصاف :  2020  خير)الربع األ 2021 عامالمن  خير  للربع األالشركة األم  مساهمي  إلى    منسوب

بلغت  قد  و  .المكتسبة  أقساط التأمينخفاض  نإ  ويعزى ذلك إلى  %6بإنخفاض بسيط قدرة  دوالر أمريكي(،  مليون  

عام  المن  نفسها  لفترة  ل  سنت أمريكي  5.2مقارنة    2021عام  المن  خير  سنت أمريكي للربع األ  4.9  ربحية السهم

يون مل  8.3ربح قدره    2021عام  المن    خيرفي الربع األمنسوب إلى المساهمين  وحقق الدخل الشامل ال.2020

   .% 42قدره  بإنخفاض، مليون دوالر أمريكي( 14.2:  2020خير )الربع األ دوالر أمريكي

 
  2021مليون دوالر أمريكي منسوبة إلى مساهمي الشركة األم، لعام  24.1سجلت أريج صافي ربح موحد قدره 

وبلغت أرتفاع األرباح الفنية.  إلى  أساسا  ذلك ويعزى  % 77مليون دوالر أمريكي(، بزيادة قدرها  13.6:  2020)
السهم   أمريكي    12.1ربحية  لعام    6.8مقارنة    2021لعام  سنت  أمريكي  الشامل  2020سنت  الدخل  . وحقق 

لعام   المساهمين  إلى  قدره    2021المنسوب  )  20.8ربح  أمريكي  دوالر  دوالر   17.0:  2020مليون  مليون 
 . %22أمريكي(، بزيادة قدرها 

 
مليون    245.4:  2020)نهاية    2021ديسمبر    31مليون دوالر أمريكي في    266.1ريج  ألالمساهمين  بلغ حقوق  و

مليون   613.7  مبلغاً قدره  2021ديسمبر  31في  الموجودات  بلغ إجمالي. كما % 8ا  قدرهزيادة دوالر أمريكي( ب

 %. 22، بانخفاض قدره 2020مليون دوالر أمريكي في نهاية ديسمبر  790.6دوالر أمريكي مقارنة مع 

 

ا  خيرللربع األمليون دوالر أمريكي    0.2  قدرهاسلبية       أقساطإجمالي    عن  المجموعةأبلغت     2021لعام  من 

في إجمالي    %88  إنخفاض قدرهبمليون دوالر أمريكي(    1.6بلغت    سلبية  أقساط: إجمالي  2020خير  الربع األ)

لربع لمليون دوالر أمريكي    1.6التأمين  المتعلق بمحافظ المساهمين وستثمار الموحد  دخل اال  بلغ.  األقساط السلبية

 نتائجبلغت و .  %56، بإنخفاض قدره  (دوالر أمريكيمليون  3.6  :2020 خيرالربع األ) 2021عام من ال خيراأل

  خيرالربع األ)  2021من العام    خيرللربع األ  مليون دوالر أمريكي  11.3  ربح قدره  أريجاالكتتاب التي حققتها  

 إنخفاض المطالبات.  بببس %66بزيادة قدرها ( مليون دوالر أمريكي 6.8ربح قدره  :2020

 

  مكتسبة  أقساط:  2020)  2021لعام  لمليون دوالر أمريكي    13.8  قدرها  مكتسبة    أقساط    المجموعة عنأبلغت  

المتعلق بمحافظ المساهمين ستثمار الموحد دخل اال  بلغ. %80بإنخفاض قدره  مليون دوالر أمريكي( 68.5بلغت 

  و    %96زيادة قدرها  ، ب(دوالر أمريكيمليون    4.9  :2020)  2021عام  للمليون دوالر أمريكي    9.6التأمين  و

مليون    23.7  ربح قدره  أريجاالكتتاب التي حققتها    نتائجبلغت  و.   عزل المحفظة عن تقلبات السوق  نتيجة  ذلك

 .  %85  بزيادة قدرها 2020لعام  مليون دوالر أمريكي  12.8مقابل  2021لعام ل دوالر أمريكي

 

مصرف البحرين  تخضع هذه التوصية لموافقة  ،  : ال شئ(2020)   %2.5  وقد أوصى مجلس اإلدارة توزيع أرباح

 . العامة القادممساهمي الشركة في اجتماع الجمعية المركزي و

 

 .دوالر أمريكي(  1.24:  2020)نهاية  الفترة  دوالر أمريكي في نهاية    1.34  بلغت القيمة الدفترية للسهم الواحدوقد  

 

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

 

 نشـــرة صحفيـــة  
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 )بماليين الدوالرات األمريكية( 2021ديسمبر  31البيانات المالية كما في أهم 

 
     

   ديسمبر 31كما فى          
2021 2020   

    

  68.5 13.8 المكتسبة األقساط

  12.8 23.7 نتائج االكتتاب 

  % 85.5 ( %40.9) المجمعةالنسبة 

إيرادات االستثمار المتعلقة بمحافظ 
 المساهمين والتأمين 

 
9.6 

 
4.9 

 
 

  13.3 11.0 مصاريف التشغيل

  13.6 24.1   صافي الربح
     

  557.1 485.8 أصول االستثمار

  334.5 217.3 صافي المخصصات الفنية 

  245.4 266.1 حقوق المساهمين 

  790.6 613.7 موجودات مجموع ال

  1.24 1.34  سهم )دوالر أمريكي(للالقيمة الدفترية  
 

 

 

 

 نبذة عن شركة أريج
التأمين    ملتع إعادة  البحرين أريج في مجال خدمات  الرئيسي في مملكة  بورصة    في مدرجة  وأسهمها    ومقرها 

ضمانات وتحت التسوية حالياً،    -تكافل ري )دبي(    تشمل  ، الشركات التابعة ألريجالبحرين )رمز التداول "أريج"(
تحت التسوية    –  كابيتال ليمتد )المملكة المتحدة(أريج  و،  )تحت التصفية اإلختيارية(  الخليج ذ. م. م. )البحرين(

    arig.netwww.. ويمكن الحصول على معلومات إضافية عن أريج عبر الرابط التالي: حاليا
 
 

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