
 

 

 نبذة عن شركة البحرين الوطنية القابضة  

  عن دمج شركة البحرين للتأمين والشركة الوطنية للتأمين كشركة مالكة لشركة البحرين الوطنية للتأمين التي تقدم باقة متكاملة من خدمات  1998تشكلت البحرين الوطنية القابضة في العام  

مليون دينار بحريني مما يجعلها واحدة من أكثر شركات التأمين أمًنا في منطقة الخليج. وتضم محفظة الشركة كل من    11,35قدر رأس املال املدفوع للمجموعة بنحو  التأمين وإدارة املخاطر. وي

حرين(، وشركة الدرع العربي للتأمين التعاوني )اململكة العربية السعودية(/  شركة البحرين الوطنية للتأمين على الحياة كشركة تابعة ونخبة من الشركات الزميلة وهي: الشركة املتحدة للتأمين )الب

 وبيت التمويل الوطني، ومستشفى الكندي التخصص ي.

 بدائرة اإلعالم:للمزيد من املعلومات واالستفسار الرجاء االتصال  
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 اجتماعهاشركة البحرين الوطنية القابضة تعقد 

 لمساهميهاالعام السنوي 
 
 

 (bni) الشركة األم لكٍل من شركة البحرين الوطنية للتأمين    -عقدت شركة البحرين الوطنية القابضة    -:  المنامة

الوطنية   العامة    -   (bnl)لحياة للتأمين على ا وشركة البحرين   2022مارس    27تاريخ  ب السنوية  اجتماع الجمعية 
الشركةبرئاسة   إدارة  مجلس  رئيس  المؤيد،  يوسف  فاروق  الجهات    وبحضور  السيد  وممثلي  المجموعة  مساهمي 

 .زووم وسائل االتصال االلكترونية المرئية عبر  عن بعد الحكومية الرسمية
  

حيث بلغ    2021  ديسمبر  31المنتهية في    الماليةالمالية للمجموعة للسنة    النتائج االجتماعوأقر المساهمون خالل  
مليون دينار  6.39 األم مبلغ    الشركةفيما بلغ صافي الربح العائد على    مليون دينار بحريني6.68 صافي األرباح  

٪ ، مقارنًة بالتوزيعات  30أرباح نقدية سنوية بنسبة   بتوزيع  اإلدارة  مجلس   ةتوصي لىع  المساهمون وافق  كما    بحريني 
 .2020٪ في عام 22المعتمدة بنسبة 

 
سرورنا أن نعلن أن المجموعة قد حققت إنجاًزا آخًرا، حيث أنها  إنه من دواعي  "  :قائالً المؤيد    فاروق   السيد   صرحو 

بلغت   قياسية  أرباح  صافي    6.68سّجلت  المجموعة  تجاوزت  كما  بحريني.  دينار  البالغ    2020  لعام   ربحالمليون 
 " سعداء بأداء االكتتاب القوي خالل عام تمّيز بالمنافسة الصعبة.  كما اننا. ٪28مليون دينار بحريني بنسبة  5.21
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 نبذة عن شركة البحرين الوطنية القابضة  
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مليون دينار بحريني مما يجعلها واحدة من أكثر شركات التأمين أمًنا في منطقة الخليج. وتضم محفظة الشركة كل من    11,35قدر رأس املال املدفوع للمجموعة بنحو  التأمين وإدارة املخاطر. وي

حرين(، وشركة الدرع العربي للتأمين التعاوني )اململكة العربية السعودية(/  شركة البحرين الوطنية للتأمين على الحياة كشركة تابعة ونخبة من الشركات الزميلة وهي: الشركة املتحدة للتأمين )الب

 وبيت التمويل الوطني، ومستشفى الكندي التخصص ي.
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  cc@bnhgroup.com: البريد اإللكتروني+، 973 17 583 099: فاكس+، 973 17 587 320 :هاتف 

فبراير,   04 تاريخ اإلصدار:

2015 

 
التنفيذي  -السيد سمير الوزان    كما علق   2021يعتبر عام    ":  قائلا   بالبحرين الوطنية القابضة   للجموعة  الرئيس 

عامًا مميزًا في أداءه وعطاءه حيث حققت المجموعة فيه أعلى نسبة أرباح في تاريخها رغم ظروف جائحة كورونا  
من كافة    كان ورائها عمل دؤوبالعالمية وتأثيرها على النمو االقتصادي. وهذه النتيجة لم تكن بمحض الصدفة بل  

وجهود العاملين واخالصهم في تقديم أفضل الخدمات وتقديم منتجات متطورة    السديدة وقراراتهم  أعضاء مجلس االدارة  
عملت كافة الشركات المملوكة للمجموعة في الحفاظ على قاعدة عمالئها وحصتها    ولقد   تتماشى مع توقعات الزبائن.

   "السوقية والعمل على تطويرها ونموها.
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