
 

 

 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 

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

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

 وبيت التمويل الوطني، ومستشفى الكندي التخصص ي.

 بدائرة اإلعالم:للمزيد من املعلومات واالستفسار الرجاء االتصال 
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 شركة البحرين الوطنية القابضة 
 امة السنوي تعقد إجتماع الجمعية الع

 

الشركة األم لكٍل من شركة البحرين الوطنية للتأمين وشركة  -عقدت شركة البحرين الوطنية القابضة  -:المنامة
السيد برئاسة  2020أبريل  13تاريخ ب السنوي  العادية إجتماع الجمعية العامة -لحياة للتأمين على االبحرين الوطنية 

 مساهمي المجموعة وممثلي الجهات الحكومية الرسمية. و بحضور فاروق يوسف المؤيد، رئيس مجلس إدارة الشركة
  

حيث بلغ  2019 ديسمبر 31المنتهية في الماليه المالية للمجموعة للسنة  النتائج وأقر المساهمون خالل اإلجتماع
مليون دينار  4,8فيما بلغ صافي الربح العائد على الشركه األم مبلغ  مليون دينار بحريني 5.03صافي األرباح 

لسنة المدفوع  من راس المال %22 ةأرباح نقديه بنسب بتوزيع اإلدارة مجلس ةتوصي لىعوافق االجتماع كما  بحريني
 .العام السابق في %15 مع بالمقارنة 2019

 
عاماا  50بمرور مؤخراا إذ احتفلت عاماا مميزاا للمجموعة،  2019قد شّكل العام : "قائالا المؤيد  فاروق  السيد صرح و

أن أعلن أن المجموعة قد نجحت في تحقيق أعلى معدل أرباح على مدار العقد  يطيب لي كما. تأسيسهاعلى 
، 2018دينار بحريني في العام  مليون  3.49دينار بحريني مقابل  مليون  5.03الماضي، إذ سجلت صافي ربح بلغ 

 في العام دينار  مليون  3.28مقارنةا بمبلغ دينار  مليون  4.79لمساهمين مبلغ ى اعلفي حين بلغ صافي الربح العائد 

وهو ما يعد إنجازاا جديراا باإلشادة خاصةا في ظل المنافسة الحادة التي يشهدها القطاع، وانخفاض األسعار  السابق
السائدة في سوق التأمين، وانكماش الطلب على المركبات الجديدة، وضغوط التكاليف الناجمة عن تطبيق ضريبة 

 ."افة والحاجة إلى االمتثال للقوانين واللوائح اإلضافيةالقيمة المض
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 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 

مما يجعلها واحدة من أكثر شركات التأمين أمًنا في منطقة الخليج. وتضم محفظة الشركة كل من  مليون دينار بحريني 11,35التأمين وإدارة املخاطر. ويقدر رأس املال املدفوع للمجموعة بنحو 
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على  2019استندنا في عام : "قائلا  الرئيس التنفيذي بالبحرين الوطنية القابضة -السيد سمير الوزان  كما علق

المركبات ، وسجلنا أداءا تشغيلياا قوياا في شركات التأمين التابعة لنا. كان تأمين 2018الزخم الذي حققناه في 
بمكاسب وعلى صعيد التأمين الصحي، كان النمو مدعوماا  المساهم األكبر في األداء الذي حققه االكتتاب.

وكانت أسواق االستثمار داعمة للغاية في عام  .الحاليةحفظة بالم االحتفاظ وكبيرة في الحسابات الجديدة، 
تسير عملية  في أسعار الفائدة والتطورات اإليجابية على صعيد الحرب التجارية. األنخفاضبفضل  2019

تطوير نظام تقنية المعلومات األساسي للمجموعة بشكل جيد. وكان هناك بعض التأخيرات الطفيفة على 
للنظام من قبل فرق المستخدمين لتحسين العمليات الرئيسية.  العديدةالمدى القصير نتيجة االختبارات 

وستساعدنا هذه التغييرات على تقديم مجموعة منتجاتنا الرقمية وتقليص العمليات اليدوية وتحسين مستويات 
 " الخدمة باإلضافة إلى االستجابة لمتطلبات العمالء.

 
 ( و هم2022 - 2020لسنوات الثالث القادمة )اعضاء لمجلس االدارة ل 10كما تم خالل االجتماع انتخاب 

 السادة :
غســان قاسـم  ،هعبدالرحمـن محمـد جمعـ، جهـاد يوسـف أميـن، عبدالحسـين خليـل دوانـــي، فاروق يوسف المؤيد

و  سامي محمد شريف زينل، طالل فؤاد كانو، أياد سعد خليفة القصيبي ،على حسن محمود، محمـد فخــرو
  .فرج عبدهللا ارض

هذا وبعد إجتماع الجمعية العامة العادية عقد مجلس اإلدارة الجديد إجتماعه األول حيث تم إنتخاب السيد 
 فاروق يوسف المؤيد رئيساا والسيد عبدالحسين خليل دواني نائباا للرئيس 
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