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 النتائجتعلن عن  شركة البحرين الوطنية القابضة

 2021مارس  31المالية للربع األول المنتهي في 
 

 لشركة البحرين الوطنية للتأمينم الشركة األوهي  (BNH: التداولالبحرين الوطنية القابضة )رمز  ةشرك أعلنت

(bni) البحرين الوطنية للتأمين على الحياة وشركة(bnl)  مارس  31المنتهية في  للفترةالمالية للربع األول  نتائجها

2021. 

 

مليون دينار  1.89صافي ربح عائد للمساهمين قدره  2021 مارس 31المنتهي في  لربع األولاحققت المجموعة خالل 

 ألولبلغت ربحية السهم خالل الربع اكما . ٪61 اقدره بزيادة وذلكمليون دينار بحريني  1.17 بالمقارنة معبحريني 

 1.47 بلغ إجمالي الدخل الشامل العائد للمساهمينومن العام السابق.  األولفلسا في الربع  10.4 بالمقارنة مع فلسا   16.7

مليون دينار بحريني  1.77خسارة قدرها مع مقارنة بال 2021 مارس 31المنتهي في  األولللربع  مليون دينار بحريني

 خالل الفترة السابقة من العام الماضي.

 

مليون  4.28 مع مقارنة بالمليون دينار بحريني  4.40بلغ  األولحققت المجموعة صافي أقساط مكتسبة في الربع كما 

 1.08المجموعة أرباح اكتتاب بلغت  كما حققت. ٪3 اقدرهبزيادة  أي ،من العام الماضي األولدينار بحريني في الربع 

بزيادة  أي ،2020من  األولألف دينار بحريني في الربع  872 معمقارنة بال، األولمليون دينار بحريني خالل الربع 

ألف  979إلى  ٪48بنسبة  القيمة انخفاض مخصصاتبعد احتساب  االستثمارات إيراد صافيارتفع كما . ٪ 24قدرها 

 من العام السابق. األوللربع لألف دينار بحريني  663 معمقارنة بال األولدينار بحريني خالل الربع 

 

 

 

 

الفترة المماثلة من بالمقارنة مع  2021 مارس 31أشهر المنتهية في  الثالثةح لفترة افي صافي االربزيادة الويعود سبب 

  .القوية االستثمار وإيرادات االكتتاب أرباح في الكبير التحسن العام السابق إلى

 

 2021 مارس 31أشهر المنتهية في  الثالثة لفترة( األقليةاستثناء حقوق عد إجمالي حقوق المساهمين )بانخفض كما 

أما . 2020عام مليون دينار بحريني في نهاية  57.25 مع مقارنةبالمليون دينار بحريني  56.08 ليصل إلى ٪2 بنسبة

الربع مليون دينار بحريني بنهاية  110.69 معمقارنة بالمليون دينار بحريني  113.96 فقد بلغت مجموع الموجودات

 .٪3قدرها زيادة ب أي العام السابق،األول من 
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ال  للمجموعة، نحن سعداء باألداء القويقائال : " االجتماعالذي ترأس ، رئيس مجلس اإلدارة فاروق المؤيدالسيد وعلّق 

 يادةزكما نجحت المجموعة في تطوير خطها األساسي و مقارنة بالعام السابق. الزميلة نااتسيما التحسن في أداء شرك

مجموعة على تحسين أداء محفظتها للساعدت ظروف السوق الداعمة وتنافسية. عالية الأرباح االكتتاب، في بيئة 

 ".االستثمارية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عام ان النتائج المتحققة والزيادة الكبيرة في الربع األول ل"، الرئيس التنفيذي للمجموعة قائال : سمير الوزان السيدوعلق 

هو انجاز قوي يعكس التفاني من قبل مجلس اإلدارة وكافة العاملين بالمجموعة رغم الظروف  %61وبما نسبته  2021

 ةين النتائج المتحققة تعزز األداء الجيد في تحقيق االستراتيجاالستثنائية والتحديات التي تفرضها ظروف الجائحة. وا

 ."التي وضعها مجلس اإلدارة

: "لقد تم االنتهاء من تحديث النظام الخاص بتكنولوجيا المعلومات وسوف ينعكس ذلك بشكل أفضل في المرحلة وأضاف

 تقبال  بما يتماشى والمرحلة القادمة."القادمة ويمكن المجموعة من تطوير العديد من الخدمات التي سوف تقدمها مس

سوف يكون عاما  جيدا  من حيث النتائج الفنية واالستثمارات  2021: "اننا على يقين ان عام بالقول الوزانوتابع السيد 

ا نوالتي من شائنها ان تسمح لنا بطرح المزيد من الخدمات المبتكرة والرقمية في المستقبل القريب لتلبية احتياجات عمالئ

 الكرام."
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والخبر الصحفي  2021مارس  31أشهر المنتهية في  الثالثة لفترة تنوه المجموعة بأن البيانات المالية المراجعة
 االكتروني لبورصة البحرين. والموقع www.bnhgroup.comمتوفران على موقعنا 


