
 

 

 نبذة عن شركة البحرين الوطنية القابضة 

عن دمج شركة البحرين للتأمين والشركة الوطنية للتأمين كشركة مالكة لشركة البحرين الوطنية للتأمين التي تقدم باقة متكاملة  1998تشكلت البحرين الوطنية القابضة في العام 

مليون دينار بحريني مما يجعلها واحدة من أكثر شركات التأمين أمنًا في منطقة الخليج.  11,35ة المخاطر. ويقدر رأس المال المدفوع للمجموعة بنحو من خدمات التأمين وإدار

للتأمين )البحرين(، وشركة الدرع  وتضم محفظة الشركة كل من شركة البحرين الوطنية للتأمين على الحياة كشركة تابعة ونخبة من الشركات الزميلة وهي: الشركة المتحدة

 العربي للتأمين التعاوني )المملكة العربية السعودية(/ وبيت التمويل الوطني، ومستشفى الكندي التخصصي.
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منسوبة تحقق صافي أرباح البحرين الوطنية القابضة 

 3.9بـمليون دينار بحريني مقارنة  2.1قدرها للمساهمين 

نخفاض نسبته إأي ب العام الماضيمليون دينار بحريني في 

 وذلك الخذ احتياطيات احترازية للمطالبات 46%

 
 

، حيث سجلت الشركة نمًوا في إجمالي 2017أعلنت شركة البحرين الوطنية القابضة عن نتائج الحسابات الموحدة لعام  - المنامة:

  أقساط التأمين على الرغم من التحديات التي سادت سوق التأمين في المنطقة.

 

 ،2017ديسمبر  31ية المنتهية في وكان رئيس مجلس إدارة المجموعة السيد فاروق المؤيد قد أعلن عن النتائج المالية للسنة المال 

مليون دينار بحريني  3.9مليون دينار بحريني مقارنةً بمبلغ  2.3ليصل إلى  %42بنسبة  2017حيث انخفض صافي أرباح العام 

 دينار مليون 3.9 مقابل 2017 العام في بحريني دينار مليون 2.1 بلغ فقد للمساهمين المنسوب الربح صافي ماأ. 2016في العام 

 2017مليون دينار بحريني في العام  3.4ليصل إلي  %6في حين تراجع إجمالي الدخل الشامل بنسبة  .الماضي العام في بحريني

 36.2فلًسا مقارنةً بمبلغ  19.5 كما بلغت أرباح السهم األساسي والمخفض مليون دينار بحريني في العام السابق. 3.7مقارنةً بمبلغ 

مليون دينار بحريني في  50.3مليون دينار بحريني ليصل إلى  49.1كذلك زاد إجمالي حقوق الملكية من  .2016فلًسا في العام 

 .2017العام 

 

مقارنةً بصافي أرباح  2017فترة الربع األخير من العام ألف دينار بحريني عن  856في حين سجلت المجموعة صافي خسارة بقيمة 

 دينار ألف 881 بلغت فقد للمساهمين المنسوبة الخسارة صافي أما .2016ألف دينار بحريني عن الفترة نفسها من العام  750بلغ 

حققت المجموعة كما  .2016 العام من نفسها الفترة عن بحريني دينار ألف 776 مقابل صافي ربح وقدره 2017 العام في بحريني

ي مليون دينار بحرين 6.2، وذلك مقارنةً بمبلغ 2017مليون دينار بحريني في الربع األخير من العام  5.7إجمالي أقساط تأمين بقيمة 

 قيمته ما 2017للسهم الواحد في الربع الرابع من عام  السهم األساسي والمخفض خسائربلغت  . و 2016عن الفترة نفسها من العام 

ً فلس 8.3 كما ارتفع دخل االستثمار ليصل   .2016عن الفترة نفسها من العام  7.3بأرباح السهم األساسي و المخفض البالغة مقارنةً  ا

 ألف دينار بحريني عن الفترة نفسها من العام الماضي.  161الف دينار بحريني مقابل  344إلى 

 

مليون  27.6مليون دينار بحريني مقارنةً بمبلغ  28.9ليصل إلى  %4.5بنسبة  2017حيث ارتفع إجمالي أقساط التأمين في العام 

،  وجاء هذا األداء الجيد على الرغم من ارتفاع حدة المنافسة وانخفاض األسعار السائدة في سوق 2016دينار بحريني في العام 

، وذلك تماشيًا مع الخطة االستراتيجية للمجموعة لزيادة االحتفاظ باألقساط %5.4قساط المكتسبة بنسبة التأمين. كما ارتفع صافي األ

عن العام السابق، ويعود ذلك في المقام األول إلى الزيادة الكبيرة في تكاليف  2017تدريجيًا. كذلك ارتفع إجمالي المطالبات في العام 

لتي اقترنت بالزيادة في عدد المطالبات،  هذا باإلضافة إلى العواصف العاتية والفيضانات إصالح السيارات وأسعار قطع الغيار، وا

وكإجراء والتي أثرت على مطالبات تأمين الحرائق والممتلكات.  2017التي اجتاحت مملكة البحرين في الربع األول من العام 
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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  1998تشكلت البحرين الوطنية القابضة في العام 

مليون دينار بحريني مما يجعلها واحدة من أكثر شركات التأمين أمنًا في منطقة الخليج.  11,35ة المخاطر. ويقدر رأس المال المدفوع للمجموعة بنحو من خدمات التأمين وإدار

للتأمين )البحرين(، وشركة الدرع  وتضم محفظة الشركة كل من شركة البحرين الوطنية للتأمين على الحياة كشركة تابعة ونخبة من الشركات الزميلة وهي: الشركة المتحدة

 العربي للتأمين التعاوني )المملكة العربية السعودية(/ وبيت التمويل الوطني، ومستشفى الكندي التخصصي.
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اتخاذ المزيد من  باالضافةاحتياطاتها على نحو كبير،  برفع 2017، قامت شركة البحرين الوطنية للتأمين في العام اجترازي

رات هيكلية في تكاليف إصالح السيارات، ومن ثم تسعى المجموعة على نحو السوق تغي   . وتشهداالحتياطات على المبالغ المستحقة

التي يتوقعها العمالء من شركة  استباقي إلى مراجعة طرق لتقنين تكاليف المطالبات مع الحفاظ على جودة الخدمة والمعايير العالية

البحرين الوطنية القابضة. ومن جهة أخرى، سجلت أعمال التأمين الطبي والتأمين على الحياة أداًء متميًزا للغاية، حيث حققت ارتفاًعا 

رين الوطنية للتأمين في إجمالي أقساط التأمين ومطالبات مقننة، وهو ما أثمر عن زيادة كبيرة في أرباح االكتتاب الخاصة بشركة البح

 على الحياة.

 

دخل االستثمار  ارتفاًعا في 2017عائدات ممتازة ، حيث سجلت في العام  مرة اخرى للمجموعة المحفظة االستثماريةحققت هذا وقد  

صول العقارية األوالدخل من م األداء القوي للشركات الزميلة مليون دينار بحريني. وقد ساه 1.2بخالف مكاسب غير محققة بقيمة 

 األثر السلبي على االكتتاب.  موازنةجزئيًا في تمكين المجموعة من 

 

 

رئيس مجلس اإلدارة أيًضا بأن المجموعة قد واصلت احتفاظها بسيولة قوية، حيث بلغ النقد وأرصدة  فاروق المؤيد وصرح السيد 

 .مليون دينار بحريني 12.4البنوك 

 

، يوصي مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح 2017وزيع األرباح وعلى ضوء أداء المجموعة في العام وفي إطار سياسة المجموعة في ت

سهم  100أسهم عن كل  5بواقع  %5وتوزيع أسهم منحة بنسبة فلس لكل سهم  12أي ما يعادل  %12نقدية على المساهمين بنسبة 

 الجمعية العمومية السنوي. ، وذلك بعد أخذ موافقة الجهات المعنية والمساهمين خالل اجتماعمدفوع

 

 28.9ومن جهته قال الرئيس التنفيذي للمجموعة السيد سمير الوزان: "لقد تمكنت المجموعة من رفع إجمالي أقساط التأمين إلى 

على مليون دينار بحريني، ويعود الفضل في ذلك على نحو رئيسي إلى ارتفاع األقساط المسجلة في شركتي البحرين الوطنية للتأمين 

 "ياة و البحرين الوطنية للتأمين.الح

 

مقارنةً بمبلغ  2017ألف دينار بحريني في العام  432وأضاف السيد الوزان: "سجلت المجموعة صافي خسارة في االكتتاب بلغت 

في  اإلضافية. السيارات واالحتياطات ، وهو ما يعود في المقام األول إلى زيادة مطالبات2016مليون دينار بحريني في العام  1.8

مليون دينار بحريني في العام الماضي.  1.8مليون دينار بحريني مقارنةً بمبلغ  1.9ليصل إلى  %5حين ارتفع دخل االستثمار بنسبة 

مليون دينار بحريني في  2.1مليون دينار بحريني مقابل  2.7لتبلغ  %27كذلك زادت حصة األرباح من الشركات الزميلة بنسبة 

مليون دينار  3.9مليون دينار بحريني مقارنةً بمبلغ  2.3ق، وقد أدى ذلك إلى تحقيق المجموعة لصافي أرباح بلغت العام الساب

 . "2016بحريني في العام 

 

وأضاف السيد الوزان: "تواصل المجموعة تبنيها لنهج استباقي متحفظ في مواجهة التحديات التي تسود األسواق حاليًا، كما تعمل 

من أجل تحسين جودة الخدمات التي تقدمها لعمالئها، فضاًل عن زيادة  2018األساسي وتحديثه في العام  ظام المعلوماتتطوير نعلى 

الكفاءة والفاعلية. وسيساهم هذا التحديث أيًضا في توفير المزيد من المرونة سعيًا إلى تعزيز قدرة المجموعة على طرح منتجات 

 وخدمات جديدة ومبتكرة."
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