
 

 

  نبذه عن شركة البحرين الوطنيه القابضة
 
شكككككككط    شككككككط   م ل ككككككك  ل لالشككككككط   اللقانككككككك  ل تككككككك منيل تككككككك مني شككككككط   البحكككككككطني  دمككككككك   كككككككي 1998فككككككك   كككككك    البحكككككككطني اللقانكككككك  ال  ب ككككككك  شكككككك   ت

 35 11ل مجمل ككككككك   طأس المككككككك و المكككككككدفل   لن كككككككدط داطة المخككككككك قط  إل خكككككككدم   التككككككك مني مت  م ككككككك  مكككككككيالتكككككككب ت كككككككد  ب  ككككككك   ل تككككككك مني البحكككككككطني اللقانككككككك 
البحكككككطني  لت ككككك  محلشككككك  الشكككككط    كككككو مكككككي شكككككط   فكككككب ماق ككككك  الخ كككككن   شكككككط    التككككك مني أماككككك  ثكككككط أ  لاحكككككدة مكككككي نجع هكككككممككككك   م نكككككلي دناككككك ط بحطناكككككب

الكككككككدط   شكككككككط   ل: الشكككككككط   المتحكككككككدة ل تككككككك مني  البحكككككككطني    الزمن ككككككك  ل كككككككب الشكككككككط    شكككككككط   ت بعككككككك  لاخبككككككك  مكككككككي  اللقانككككككك  ل تككككككك مني   ككككككك  الحنككككككك ة
 ل مستشل  ال ادي التخصصب   اللقابنو ن  التملب لالعطبب ل ت مني التع لاب  المم    العطبن  السعلدن    
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 البحرين الوطنية القابضة تعلن عن صافي أرباح
 2017مليون دينار للربع الثالث من  3.11

 
أعلنت شركة البحرين الوطنية القابضة )الشركة األم لكٍل من شركة البحرين الوطنية للتأمين وشركة البحرين  :المنامة

المنتهية  أشهر للتسعة( عن تحقيق صافي أرباح آي اسست لتصليح السيارات كذلك مركز و الوطنية للتأمين على الحياة

من العام  الثالث للربعمليون دينار بحريني  3.16 بـ مقارنة مليون دينار بحريني 3.11 تبلغ 2017 سبتمبر 30في 

فقد  2017سبتمبر  30لثالثة أشهر المنتهية في لصافي أرباح المجموعة أما . بالمائة 1.6أي بانخفاض قدرة  الماضي

لنفس  دينار بحريني مليون 1.07 بـ مليون دينار بحريني مقارنة   0.2لتصل إلى  بالمائة 81.1بنسبة  نخفاضإسجلت 

و السبب يعود الى الزيادة في المطالبات المتحققة و كذلك االحتياطيات لمطالبات المركبات الغير  2016 عام منالفترة 

فقد بلغ  2017سبتمبر  30لفترة التسعة أشهر المنتهية في  األمصافي الربح العائد لمساهمي الشركة  اما مبلغ عنها.

 4.1 بنسبة أي أقل، مليون دينار بحريني في نفس الفترة من العام الماضي 3.10 مقارنة  بـ بحرينيمليون دينار  2.98

مليون دينار بحريني   0.15فقد بلغ  2017صافي الربح العائد لمساهمي الشركة األم للربع الثالث من عام  اما. بالمائة

نخفاض في األرباح بشكل رئيسي إلى اإل ود. ويع2016مليون دينار بحريني في الربع الثالث من عام  1.03 بـ مقارنة  

 كتتاب.نتائج اإل اإلنخفاض في 
 

دينار  مليون  21.83 بـمقارنة دينار بحريني  مليون  23.64 اقدره تأمين إجمالي أقساط المجموعةكما سجلت 

 أشهرلثالثة الفترة األقساط  اجمالي، في حين أن  بالمائة 8.3 قدره رتفاعباأي  بحريني لنفس الفترة من العام الماضي

 6.85مقابل  دينار بحريني مليون  8.28لتصل إلى   بالمائة 20.9 قدره ا  سجلت نمو 2017سبتمبر  30المنتهية في 

بحريني للفترة بالمقارنة مع دينار مليون  12.27 صافي األقساط المكتسبة. وبلغ 2016في  بحريني مليون دينار

كتتاب أرباح اإلكما بلغت . بالمائة 6.4ي بزيادة قدرها أ 2016عام  منمليون دينار بحريني لنفس الفترة  11.53

 نتائج، في حين أن 2016عام  فيدينار بحريني لنفس الفترة مليون  1.39 مليون دينار بحريني مقارنة بـ 0.87

بربح قدره مقارنة  دينار بحرينيألف  41 خسارة قدرها سجلت 2017سبتمبر  30ألشهر الثالثة المنتهية في كتتاب لاإل

 كتتابأرباح اإلان إال  ،النمو في أقساط التأمينوعلى الرغم من  .2016س الفترة من عام فألف دينار بحريني لن 479

 العموالت. إيرادبالمطالبات المرتفعة، وزيادة احتياطيات المطالبات، وانخفاض صافي  تأثرت
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ينار بحريني للفترة مليون د 3.05 بـ مليون دينار بحريني مقارنة   3.57خالل فترة التسعة أشهر  إيراد اإلستثمارات بلغ 

ينار بحريني مليون د 0.72 بلغ 2017للربع الثالث من عام  اإلستثماراتدخل إيراد ان ، في حين 2016نفسها من عام 

 .2016 مليون دينار بحريني عن نفس الفترة من عام 1.01بـ مقارنة  
 

المجموعة  نتائج أظهرتالسيد فاروق المؤيد، رئيس مجلس إدارة شركة البحرين الوطنية القابضة، قائال: "صرح وقد 

ر األقساط بإستمرار الضغوط على أسعاتمثل تقدرتها على الصمود في مواجهة سنة صعبة لسوق التأمين في البحرين، 

اء الشركات الزميلة ادو  ستثمارات والسيولة القويةاإل مردود فيو الثابت  المتميززيادة في المطالبات. و إن أداءنا الو

 ".الظروفهو مؤشر ايجابي في مثل هذه 
 

كان الربع الثالث "لبحرين الوطنية القابضة قائال : سمير الوزان ، الرئيس التنفيذي لشركة االسيد وفي هذا الشأن، صرح  

امة مما أثر على يحمل العديد من التحديات مثل الزيادة في نسبة المطالبات و خاصة المتعلقة بالمركبات و الحوادث الع

 "الربحية.الى من الخسارة الفنية  انتقالهاالربحية الفنية.لقد كان اداء شركة البحرين الوطنية للتأمين على الحياة مميزا  في 

 

في سوق التأمين مع تحسين ها تالتي حققالقوية  المكاسبللمحافظة على  التدابير التنفيذيةاتخاذ  و تعمل المجوعة على"

كنولوجيا المعلومات ستثمار بشكل كبير في تبصدد اإل كما انهامن خالل رفع إنتاجية الموظفين ومهاراتهم.  أعمالهاربحية 

 "مبتكرة.المنتجات المزيد من الا على تقديم تهاا وقدرلتعزيز خدماته
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