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البحرين الوطنية القابضة تعلن عن صافي أرباح 

 2018دينار بحريني للربع األول من ألف  682
 
 

الشركة األم لشركة البحرين الوطنية للتأمين وشركة البحرين  –أعلنت شركة البحرين الوطنية الوطنية القابضة  -:المنامة
مارس  31ة اشهر المنتهية في دينار بحريني لفترة الثالث ألف 682للتأمين على الحياة، عن تحقيق أرباحًا صافية بلغت 

. أما األرباح %67الفترة من العام الماضي، بإنخفاض قدره مليون دينار بحريني لنفس  2.04مقابل في ؛ 2018
دينار بحريني،  ألف 639فقد بلغت  2018مارس  31الصافية العائدة لمساهمي الشركة لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 األرباح صافيالفترة من العام الماضي. اإلنخفاض في  لنفسمليون دينار بحريني  2.01بالمقارنة مع  %68أقل بنسبة 
ضافية والتي تم اإلتحفظية والمخصصات المطالبات ال ارتفاعيرجع باألساس إلى انخفاض نتائج اإلكتتاب الناشئة عن 

 تعويضها جزئيًا باألداء الممتاز للمحفظة اإلستثمارية للمجموعة.
 

مليون دينار بحريني لنفس  7.50مليون دينار بحريني في مقابل  9.15سجلت المجموعة إجمالي أقساط تأمين بلغت 
مليون دينار بحريني للفترة  3.96. وبلغت صافي األقساط المكتسبة %22الفتترة من العام الماضي، بزيادة قدرها 

 فقد نتائج اإلكتتاباما . %3.6، بزيادة قدرها 2017م مليون دينار بحريني لنفس الفترة من عا 3.82بالمقارنة مع 
. 2017دينار بحريني لنفس الفترة من عام  ألف 535 دينار بحريني مقارنة بأرباح قدرها ألف 853سجلت خسارة قدرها 

مطالبات فعلى الرغم من أن أقساط التأمين واصلت نموها، ال سيما في التأمين الطبي والعام، إال انها تأثرت بإرتفاع ال
 والمخصصات التحفظية اإلضافية وإنخفاض صافي إيراد العموالت.
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مليون دينار بحريني  1.75مليون دينار بحريني مقابل  1.88أما مجموع إيرادات اإلستثمار لفترة الثالثة أشهر فقد بلغت 
ألسهم اإلقليمية بسبب إرتفاع أداء المحفظة اإلستثمارية جيدًا بسبب تحسن آداء القد كان . 2017لنفس القترة من عام 

 .يجابيةكما ان آداء الشركات الزميلة للمجموعة اتصفت أيضًا باأل  أسعار النفط.
 

 

 
 
 

: "واصل آداء نشاط التأمين قائلا  السيد فاروق المؤيد، رئيس مجلس إدارة شركة البحرين الوطنية القابضةوعلق 
ية اإلضافية سوف تضمن أساس متين لنمو المخصصات التحفظان  األساسي للمجموعة في نمو عائداته اإلجمالية و

مع المحافظة على قوة السيولة للمجموعة،  المجموعة المستدام. كما ان استمرارية قوة آداء محفظتنا اإلستثمارية المتنوعة،
 تشكل ميزة كبيرة للمجموعة.

 
 

على الرغم من تأثر نتائج اإلكتتاب : "طنية القابضةالسيد سمير الوزان، الرئيس التنفيذي لشركة البحرين الو كما علق 
بإستراتيجتنا المتحفظة في احتساب المخصصات اإلضافية، يسرني أن أعلن أن اإلدارة التنفيذية قد اتخذت عددًا من 

على العمليات األساسية. هذا جنبًا إلى جنب مع اإلستثمار في  انعكست نتائجهاالخطوات التنفيذية والمبادرات التي 
 ". قويًا للنمو المستدام للمجموعةتطوير نظام تكنولوجيا المعلومات والذي يرسي أساساً 


