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 المالية النتائج عن تعلن البحرين الوطنية القابضة

 . 2021  يونيو  30 في  المنتهية السنويةالنصف 
 

  

السنوية  النصف  للربع الثاني و ( عن نتائجها المالية  BNHرمز التداول  )  البحرين الوطنية القابضةأعلنت شركة    المنامة:
 .2021  يونيو 30المنتهية في للفترة  

 
  يونيو   30  في  المنتهي  الثاني  للربعمليون دينار بحريني    1.26بلغت    للمساهمين  عائدة  صافية   أرباحا    المجموعة  حققت
العائد على  وبلغ  .  % 2  قدرها  بزيادة   السابق،  العام  من  الثاني  لربعبحريني ل   دينار  مليون   1.24  مع  مقارنةبال  ، 2021
الدخل    إجمالي   وبلغ .  السابق  العام  من  الثاني   الربع   في  فلس   11.0بالمقارنة مع    فلسا  11.2  الثاني  الربع  في   السهم 

  خالل بحريني    دينار  مليون   2.49  مع  مقارنةبال  ، بحريني  دينار   مليون   2.39  الثاني  الربع  في  للمساهمين   العائد  الشامل
 . % 4 قدره نخفاض إب الماضي، العام  من المماثلة  الفترة 

 
  مليون  3.14  بلغتعائدة للمساهمين  صافية أرباحا   المجموعة حققتأما على صعيد النتائج المالية النصف سنوية فقد  

للنصف    بحريني  دينار  مليون   2.41  مع  مقارنةبال  ،2021  يونيو  30  خالل النصف األول المنتهي في  بحريني  دينار
  21.4  مع  مقارنةبال  فلسا    27.9  إلى   العائد على السهم  ارتفع لذلك،  نتيجةو   %. 30  قدره  بإرتفاع السابق،  العام  األول من

مليون    3.77النصف األول   في  للمساهمين   العائد   الشامل  الدخل   إجمالي  بلغو   . 2020 عام   النصف األول من في  ا  فلس
 %. 319 قدره  رتفاعبإ السابق، العام  النصف األول من  خالل بحريني  دينار  ألف 898 مع مقارنةبال بحريني،  دينار 

 
  تحسن   إلى  2020  عام  من  األول  النصف مع    مقارنةبال  2021  عام   من   األول  للنصف  الربح  صافي  في  اإلرتفاع   عزى يو 

   الزميلة.باإلضافة إلى إرتفاع حصة المجموعة من أرباح الشركات   قوية استثمارية  بإيرادات المدعومة االكتتاب نتائج 
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  مليون   58.47  الحالي  العام   من  األول  النصف  نهاية  في(  األقلية  حقوق   استبعاد  بعد)  المساهمين   حقوق   إجمالي  وبلغ
  إرتفع  كما%.  2  قدره   بإرتفاع  وذلك  السابق،  العام   نهاية  في  بحريني  دينار  مليون   57.25  مع  بالمقارنة  بحريني،  دينار

  نهاية  في   بحريني   دينار   مليون   110.69  مع   بالمقارنة  بحريني،  دينار  مليون   114.43  إلى   ليصل   الموجودات   مجموع
 %. 3 قدره  بإرتفاع وذلك  السابق،  العام 

 

 مع   بالمقارنة  ،2021  عام   من  الثاني  للربع  بحرني  دينار  مليون   9.85  إلى%  14  بنسبة  التأمين  أقساط  إجمالي  وارتفع
  4.38  الثاني  الربع  في   المكتسبة  األقساط  صافي  وبلغ .  2020  عام   من  الثاني  الربع   في  بحريني   دينار   مليون   8.61
%.  6  قدرها  بزيادة  الماضي،  العام  من  الثاني   الربع   في  بحريني  دينار   مليون   4.13  مع  بالمقارنة   بحريني،   دينار   مليون 

  مليون   1.07  مع  بالمقارنة  الثاني،   الربع  خالل  بحريني  دينار  مليون   0.97  بلغ  اكتتاب  ربح   صافي  المجموعة  وسجلت
  احتساب   بعد  االستثمارات إيراد صافي  وانخفض %.   9  قدره  بإنخفاض   السابق،   العام  من الثاني الربع  في  بحريني   دينار 

  الربع   في  دينار  ألف  571  مع  بالمقارنة  الثاني،  الربع  خالل  دينار  ألف  493  إلى%  14  بنسبة  القيمة  انخفاض  خسائر
 . السابق  العام  من الثاني

 
  مقارنةبال بحريني،   دينار مليون  20.52 إلىليصل  أقساط التأمين  إجمالي في% 11 بنسبة ارتفاع المجموعة سجلت و  

%  4  بنسبة  المكتسبة  األقساط  صافي  ارتفع  حين   في  الماضي،   العام  للنصف األول من  بحريني  دينار   مليون   18.54  مع
كما   . السابق  العام من    للنصف األول  بحريني   دينار  مليون   8.41  مع  مقارنةبال  بحريني،   دينار   مليون   8.78  إلى  ليصل
 مع  مقارنةبال  ، 2021  عام   النصف األول من  خالل  بحريني  دينار  مليون   2.05  بلغت  اكتتابية  أرباحا    المجموعة  حققت
  ات االستثمار   إيراد  صافي  وارتفع  %.6  قدره   رتفاعبإ  السابق،  العام   النصف األول من  في  بحريني  دينار  مليون   1.94

  للفترة  دينار  مليون  1.23 مع  مقارنةبحريني بال دينار  مليون   1.47 صل إلىي ل  %19 بنسبة القيمة انخفاض  خسائر  بعد
  ألف   734  إلىلتصل    %190  بنسبة  الشركات الزميلة  أرباح  من  المجموعة  حصة  ارتفعتكما  .  2020  عام  من  المماثلة

 .  السابق العام  من  المماثلة  الفترة  فيبحريني   دينار  ألف 253 مع مقارنةبال ، بحريني دينار 
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  في  النمو  سيما  وال  ، اإلكتتابألعمال    القوي   األداء  أسعدنا" :  قائال  ، رئيس مجلس اإلدارة  فاروق المؤيد السيد  وعّلق  
  حين  في   الربحية،  في  انتعاشها  الزميلة شركاتنا    وواصلت.  عدة  نواح  من  وصعبة  تنافسية  سوق   بيئة  في  األقساط،   إجمالي
 . "االستثمارات  إيراد   في جيد نمو  تسجيل على المزدهرة  السوق  ظروف ساعدتنا

 
  ووالء  خدماتنا  مستويات  القوية  كتتاباإل  نتائج  عكست"قائال :    للمجموعةالسيد سمير الوزان، الرئيس التنفيذي  وعلق  

  مبيعات  نخفاضإب  تأثر  والذي  ،المركبات   على   التأمين   ستثناءإب  األعمال  مجاالت   جميع  في  قوي   بنمو  تمتعنا   لقد .  عمالئنا
  ، 2021  عام  من   الثاني  الربع  في   األعمال  مجاالت   بعض  في  المطالبات   في  طفيفا    ارتفاعا  شهدنا  لقد.  الجديدة   المركبات

  أننا  من  الرغم  على  االنتعاش،  في   االستثمار  دخل  واستمر .  19عدد حاالت كوفيد    التحسن   بعد  العام  النشاط   يرتفع   حيث 
 " .العمومية ميزانيتنا  في  قوية سيولة على للحفاظ جاهدين ونسعى حذرين، نزال ال

 

 
 
 
 
 

 
المالية البيانات  بأن  المجموعة  متوفران   الموحدة  تنوه  الصحفي  والخبر  المراجعة  سنوية  موقعنا    على   النصف 

www.bnhgroup.com االكتروني لبورصة البحرينموقع  و ال . 


