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البحرین الوطنیة القابضة تعلن عن النتائج المالیة 

 2019 دیسمبر 31في  المنتھیةللسنة 
 

المنتھیة في للسنة الرابع وللربع المالیة  ھانتائج عن ) BNH: التداولرمز  ( أعلنت شركة البحرین الوطنیة القابضة
  .2019 دیسمبر 31

 
 ألف  251وقدره عائد إلى مساھمي الشركة  حربحققت المجموعة صافي  فقد ، 2019للعام الرابعلربع ا صعید على

قدره  نخفاضوذلك بإ، الماضيمن العام  المماثلة ألف دینار بحریني خالل الفترة 424مع  مقارنةبالدینار بحریني، 
للسھم الواحد في فلسًا  3.8 مقارنة معبالفلسًا  2.3 إلى 2019في الربع الرابع لعام  ربحیة السھم وانخفضت .41%

 فقد 2019 العائد لمساھمي الشركة للربع الرابع من عام الشامل الدخل إجمالي أما .الماضيلعام من ا المماثلةالفترة 
الماضي، وذلك بزیادة  العام من نفسھا للفترة بحریني دینار ألف 177 مع مقارنةبال بحریني، دینارألف  870 ارتفع إلى

ملیون دینار  4.31من ھذا العام  الرابعوأما على صعید صافي األقساط المكتسبة، فقد بلغ خالل الربع . %392قدرھا 
 سجلت. كما %1قدره  نخفاضوذلك بإ الماضيملیون دینار بحریني لنفس الفترة من العام  4.37بحریني، مقارنة مع 

ألف دینار  268 هربح قدر معمقارنة بالألف دینار بحریني،  168بلغت  الرابعإكتتاب خالل الربع  خسارةالمجموعة 
  الماضي. من العام  الرابعبحریني للربع 

  
 ارتفاع إلى األول المقام في الماضي العام منفترة المماثلة بال مقارنة الرابع للربع الربح صافي في االنخفاض ویعزى

  .  2019 عام من الرابع الربع في تكبدھا تم لتيا المطالبات
  
 

 للسنة الشركة مساھمي إلى عائدفقد حققت المجموعة صافي ربح ، 2019 دیسمبر 31 في المنتھیةأما على صعید السنة 
 للعام بحریني دینار ملیون 3.28 مع مقارنةبال بحریني، دینار ملیون 4.79 وقدره 2019 دیسمبر 31 في المنتھیة
ملیون  5.03 بلغ فقد 2019 دیسمبر 31 في المنتھیة للسنة. أما عن صافي الربح %46 قدرھا بزیادة وذلك السابق،

ونتیجًة لذلك، ارتفعت . %44 اقدرھ بزیادةالسابق وذلك  للعامملیون دینار بحریني  3.49مقارنة مع بالدینار بحریني، 
 31 في المنتھیة للسنة الشامل الدخل أما إجمالي .الماضيلعام لفلسًا  29.4فلسًا مقارنًة مع  42.6 إلىربحیة السھم 

 وذلك ،للعام الماضي بحریني دینار ملیون 2.62 مع رنةمقابال بحریني، دینار ملیون 6.71 ارتفع إلى فقد 2019 دیسمبر
ملیون دینار بحریني  33.80إلى  %1بنسبة فقد ارتفع إجمالي أقساط التأمین  أما على صعید .%156 قدره رتفاعبإ

ملیون دینار بحریني  17.49لغ لیب  صافي األقساط المكتسبة كما ارتفع. 2018 ملیون دینار بحریني في  33.58مقابل 
وأظھرت أرباح اإلكتتاب تحسناً ملحوظاً . %5وذلك بإرتفاع قدره  الماضيلعام لملیون دینار بحریني  16.70مقارنة مع 
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العام  للفترة المماثلة منألف دینار بحریني  724مقارنَة مع بال 2019دینار بحریني خالل عام  ملیون 2.06حیث بلغت 
 إلى %33 بنسبة القیمة انخفاض خسائر بعد اتاالستثمار إیراد صافي ارتفعكما  .%184، بإرتفاع وقدره الماضي

  .2018 عام في بحریني دینار ملیون 2.27 مع مقارنةبال بحریني دینار ملیون 3.01
  
 األقساط صافي في النمو إلى األول المقام في الماضي مع العام بالمقارنة 2019 لعام الربح صافي في تعزى الزیادةو

  .المتكبدة المطالبات صافي إنخفاض مع اإلستثماریة المحفظة إیراد وإرتفاع المكتسبة
  
، 2019 عامفي نھایة  بحریني دینار ملیون 53.84 فقد بلغ إجمالي حقوق المساھمین (بعد استبعاد حقوق األقلیة) أما

  .%10وذلك بإرتفاع قدره ، الماضيملیون دینار بحریني في نھایة العام  48.85مع  بالمقارنة
   

ملیون دینار بحریني في نھایة  94.38مقارنة مع بالملیون دینار بحریني،  105.83 إلىالموجودات  إجمالي ارتفعكما 
  .%12، وذلك بإرتفاع قدره الماضيالعام 

  
 یوصي أن اإلدارة مجلس یسر المستقبلیة للمجموعة، المتطلبات مراعاة وبعد ،2019 عام في القوي األداء إلى وبالنظر
 .2018 لعام %15 نسبة بالمقارنة مع %22 بنسبة سنویة نقدیة أرباح بتوزیع

  
 لمجموعةا بأن مساھمینا أبلغ أن یسعدني جتماع قائًال: "الذي ترأس اإل ، رئیس مجلس اإلدارةفاروق المؤیدالسید وعّلق 
ذِه ھحققت المجموعة الجدیر بالثناء بأن و. الماضیة العشر السنوات على مدى صافیة أرباح أعلىھذه السنة  سجلت

 سوق وفظر وكانت. للغایة والتنافسیة الصعبة التأمین سوق ظروف إلى باإلضافة التكالیف النتائج رغم ارتفاع
  ".وقیمتھااإلستثماریة  المحفظة دخل لزیادة فرصاً  لنا أتاح مما، 2019 عام في إیجابیة االستثمار

  
 التي ةالمستمر الجھود نتائج نرى أن دائماً  المجدي من" :للمجموعة قائالً  السید سمیر الوزان ، الرئیس التنفیذيوعلق 
 شكلب نفخر إنناو . المجموعة أرباح إیجابي على بشكل انعكست والتي الماضیة، األعوام مدار على موظفونا یبذلھا
 2020 امع في األساسي تركیزنا سیكون. الذي یقدم خدماتھ للمؤسسات واألفراد القوي ووجودنا المحلیة بخبرتنا خاص
 دماتناخ لتعزیز أھمیة بالغة ذا سیكون والذي المطّورالمعلومات  لتكنولوجیا األساسي نظامنال التدریجي طرحال على

 ".عمالئنا دعمو والء استمرار لضمان الرقمیة وعروضنا
 
 
 
 
 

و الخبر الصحفي متوفران  2019 دیسمبر 31المنتھیة في  للسنة المدققة الموحدة تنوه المجموعة بأن البیانات المالیة
 و الموقع االكتروني لبورصة البحرین. www.bnhgroup.comعلى موقعنا 
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