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 نتائجالتعلن عن  شركة البحرين الوطنية القابضة
 2019مارس  31المالية للربع األول المنتهي في 

 
لشركة البحرين الوطنية للتأمين وشركة م الشركة األوهي  (BNHالبحرين الوطنية القابضة )رمز البورصة:  ةشرك أعلنت

 تحققحيث  2019مارس  31المنتهية في  الفترةالنتائج المالية للربع األول من البحرين الوطنية للتأمين على الحياة، 
 ألف دينار بحريني 682 بالمقارنة مع 2019مليون دينار بحريني للربع األول من  1.47قدره  صافيا   ربحا   المجموعة

 للربع األولم الشركة األ مساهميإلى  العائدة. وبلغ صافي األرباح %115فترة من العام الماضي، بزيادة قدرها لنفس ال
ألف لنفس الفترة من العام الماضي،  639بالمقارنة مع  دينار بحريني مليون  1.41، 2019مارس  31المنتهي في 
 . %120 وبزيادة قدرها

 
مليون دينار بحريني  9.15مليون دينار بحريني بالمقارنة مع  9.48 لتبلغ %3.7 ةبنسب أقساط التأمينوارتفع إجمالي 

مليون دينار بحريني في  4.39لتبلغ  %11 ةبنسب المكتسبةاألقساط صافي في حين ارتفع  2018 عام نفس الفترة منل
أظهرت كما نفس الفترة من العام الماضي. لمليون دينار بحريني  3.97 بالمقارنة مع، 2019 عام الربع األول من

 خسارةمع  ةمقارنبال، 2019خالل الربع األول من دينار بحريني الف  516وبلغت  ملحوظا   كتتاب تحسنا  أرباح اإل
 أعمال التأمينفي جميع قطاعات  تحسن النتائجفترة من العام الماضي، وذلك بفضل نفس الدينار بحريني لالف  853

. 2018عام لنفس الفترة من  ا  فلس 5.7بالمقارنة مع  ا  فلس 12.5للسهم الواحد إلى  العائدارتفع . ونتيجة لذلك، للمجموعة
دينار الف  438 مليون دينار بحريني بالمقارنة مع 2.46 :2019 عام بلغ إجمالي الدخل الشامل للربع األول منكما 

 .%462 قدرها بزيادةوذلك لنفس الفترة من العام الماضي، بحريني 
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 في زيادةالالفترة من العام الماضي إلى  نفس بالمقارنة مع 2019 عام الزيادة في صافي الربح للربع األول من ى وتعز 
 .المطالبات المتكبدةانخفاض صافي مع صافي األقساط المكتسبة 

 49.44إلى  2019نهاية الربع األول من عام  غير المسيطرة( في الحصةمساهمين )باستثناء ت حقوق الملكية للوارتفع
المجموعة  أصولكما ارتفعت مليون دينار بحريني في نهاية العام الماضي.  48.85مليون دينار بحريني بالمقارنة مع 

 مليون دينار بحريني في نهاية العام الماضي.  94.38مليون دينار بحريني بالمقارنة مع  102.14 لتصل إلى
 

   :البحرين الوطنية القابضة إدارة شركةالسيد فاروق المؤيد، رئيس مجلس  وصرح
انعكست والحصافة  المجموعة عملياتفي تحسن الواصلت المجموعة االنتعاش في أرباح االكتتاب حيث ان اثار "

فان المجموعة في وضع جيد  ةمين ال تزال صعبأ. في حين ان ظروف سوق التللمجموعة في األداء المالي إيجابيا  
 .الستغالل الفرص المحتملة

 
  :البحرين الوطنية القابضةة التنفيذي لشركالسيد سمير الوزان، الرئيس  كما صرح

، مع الحفاظ ةلزامياإل القطاعاتالمطالبات في ى صافي من حيث السيطرة عل ة  نحن مسرورون بأداء المجموعة خاص"
مين. وانتعشت أسواق أفي النمو الصحي ألقساط الت انعكستالتي ونموها و  عمالئنا القيمة ةقاعدى في الوقت نفسه عل

الذي و نظامنا األساسي  تطويرمشروع  ىعل ةدار . وتركز اإلبشكل عامبقوة في الربع األول، ودعمت النتائج االستثمار 
 .للحلول والخدمات المبتكرة لعمالءنا ةسيوفر منصة مناسب

 
 
 

 
 

و الخبر الصحفي متوفران على  2019لفترة الربع األول لهذا العام  تنوه المجموعة بأن البيانات المالية المراجعة
 و الموقع االكتروني لبورصة البحرين. www.bnhgroup.comموقعنا 


