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النتائج المالية   عنتعلن البحرين الوطنية القابضة 
 2022  سبتمبر 30  في  ةالمنتهي للتسعة أشهر

 
الثالث  ل  المالية  نتائجها  عن  (BNH:  التداول   )رمز  القابضة  الوطنية  البحرين  شركة  أعلنت   أشهر   التسعة  ولفترة لربع 

 .  2022 سبتمبر  30 في المنتهية
 

مليون    1.11 صافي ربح عائد للمساهمين قدره  2022سبتمبر    30حققت المجموعة خالل الربع الثالث المنتهي في  
٪.  46  قدره  بانخفاضمليون دينار بحريني خالل الربع الثالث من العام السابق وذلك   2.04  بالمقارنة معدينار بحريني  

فلسا في الربع الثالث من العام السابق. وبلغ    18.1  بالمقارنة مع  فلسا    9.3  السهم خالل الربع الثالث   وبلغ العائد على
للمساهمين العائد  الشامل  الدخل  دينار بحريني  0.88  إجمالي  المنتهي في    مليون  الثالث    2022سبتمبر    30للربع 

 ٪. 58قدره  نخفاضإ ب مليون دينار بحريني خالل الفترة السابقة من العام الماضي، وذلك  2.07مع مقارنة بال
 

  ربح صافي  فقد حققت المجموعة    2022سبتمبر    30فترة التسعة أشهر المنتهية في  ل   المالية   النتائج  صعيد  على  أما
مليون دينار بحريني في الفترة السابقة من    5.18مليون دينار بحريني مقابل    6.75قدره    عائد إلى مساهمي الشركة

لفترة التسعة    ا  فلس 46مع  مقارنة  بال  ا  فلس  57.9  إلى  السهم   العائد على  ارتفعو ٪.  30قدره    بارتفاعوذلك  العام الماضي  
مليون دينار بحريني لفترة التسعة    3.51العائد لمساهمي الشركة    الشامل  . كما بلغ إجمالي الدخل 2021أشهر من عام  

مليون دينار بحريني خالل الفترة السابقة من العام الماضي أي    5.84مقابل    2022سبتمبر    30أشهر المنتهية في  
 ٪. 40قدره بإنخفاض 
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التسعة أشهر المنتهية    مع  بالمقارنة  2022سبتمبر    30لفترة التسعة أشهر المنتهية في    الربح  صافي  في  االرتفاع  عزى وي  
المكاسب االستثنائية الغير متكررة الناتجة من إعادة تصنيف االستثمار في شركة زميلة    إلى  2021سبتمبر    30في  

مليون دينار    5.87، والبالغة  من استثمار محتسب بطريقة حقوق الملكية إلى إستثمار متاح للبيع خالل الربع األول 
  الربع  خالل   االستثمار   نفس  على   القيمة  انخفاض  مخصص   احتساب   بعد  جزئيا    تأثرت  المكاسب   هذه  أن   إالّ   . بحريني 

  اتاالستثمار صافي إيراد    في  الكبير   النمو  إلى  باإلضافة  بحريني. هذا  دينار  مليون   4.46  والبالغ  2022  عام   من  الثاني
  من  لفترة التسعة أشهر   المساهمين  على  العائد   الربح   صافي  بلغ   وقد   . ٪ 30  بنسبة  األرباح  صافي   زيادة  إلى   أدى   والذي 

  بزيادة   بحريني،   دينار   مليون   5.34  الالحقة   والمخصصات   أعاله   المذكورة  التصنيف   إعادة  آثار  باستثناء   ،2022  عام 
 . 2021 عام  الفترة المماثلة من عن  ٪3 قدرها

 
  2022سبتمبر    30( لفترة التسعة أشهر المنتهية في  األقليةإجمالي حقوق المساهمين )بعد استثناء حقوق   كما ارتفع

مليون دينار بحريني في نهاية العام الماضي.    62.22مليون دينار بحريني بالمقارنة مع    64.90٪ ليصل إلى  4بنسبة  
مليون دينار بحريني بنهاية العام    119.28مليون دينار بحريني بالمقارنة مع    125.10 إلى مجموع الموجودات  وارتفع

 ٪. 5قدره بإرتفاع السابق، أي  
 
  مع   بالمقارنة  ،2022  عام   من  الثالث   للربع   نييبحر   دينار   مليون   10.01  إلى  ٪ 6  بنسبة  التأمين  أقساط  إجمالي ارتفعو 

حققت المجموعة صافي أقساط مكتسبة في الربع  كما    .2021  عام  من  الثالث   الربع  في  بحريني  دينار  مليون   9.52
 مليون دينار بحريني في الربع الثالث من العام الماضي،  4.53بالمقارنة مع  مليون دينار بحريني    4.75بلغ  الثالث  

مليون دينار بحريني خالل الربع الثالث، بالمقارنة   0.88سجلت المجموعة أرباح اكتتاب بلغت  و ٪. 5قدره بإرتفاع أي 
  إيراد  صافي انخفض. كما  ٪42قدره    بإنخفاض  دينار بحريني في الربع الثالث من العام السابق، أيمليون    1.51مع  

ألف دينار بحريني في    759مع  مقارنة  بالألف دينار بحريني خالل الربع الثالث    659٪ إلى  13بنسبة    اإلستثمارات
للربع    الملكية  حقوق   بطريقة  المحتسبة   اإلستثمارات   أرباح  من  المجموعة  حصةوانخفضت    الربع الثالث من العام السابق. 

  العام   من  المماثلة  الفترة   في  دينار  ألف  372  مع  بالمقارنة  بحريني،  دينار  ألف  231  إلى   لتصل٪  38  الثالث بنسبة
 . السابق
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  2022سبتمبر    30أشهر المنتهية في    تسعة  لفترة  التأمين   أقساط   إجمالي   في٪  5  بنسبة  ارتفاع ا   المجموعة  كما سجلت
.  الماضي  العام  من  أشهر  تسعة  لفترة   بحريني  دينار  مليون   30.04مع    مقارنةبال  بحريني  دينار  مليون   31.68  لتصل إلى

بالمقارنة  مليون دينار بحريني   14.03 ٪ في صافي أقساط التأمين المكتسبة قدره 5بنسبة    ارتفاع اوسجلت المجموعة  
  3.23حققت المجموعة أرباح اكتتاب بلغت  و   . مليون دينار بحريني لفترة تسعة أشهر من العام الماضي  13.31مع  

مليون دينار بحريني في الفترة نفسها   3.56بالمقارنة مع    2022مليون دينار بحريني خالل فترة التسعة أشهر من عام  
مليون دينار    3.30٪ إلى  41صافي إيراد اإلستثمارات بنسبة   ارتفعكما  ٪.  9قدره    بانخفاض  وذلكمن العام السابق،  

 المجموعة  حصة انخفضتكما    .من العام السابق  المماثلةمليون دينار بحريني في الفترة    2.34  بالمقارنة معبحريني  
  بالمقارنة   دينار بحريني،   مليون   0.90إلى  لتصل  ٪  18  بنسبة  اإلستثمارات المحتسبة بطريقة حقوق الملكية  أرباح   من
  الشركات الزميلة إلى  احدى   تصنيف   إعادة  إلى  ذلك  ويرجع  ، السابق  العام من  المماثلة  الفترة  في  دينار  مليون   1.11  مع

 للبيع.   متاحة استثمارات
 

  الثالثنتائج الربع  عالن إننا سعداء بإ“قائال :    البحرين الوطنية القابضة  دارة إ، رئيس مجلس فاروق المؤيد السيد  وعّلق  
  لنا . إننا نشهد تغيرات كبيرة في الظروف المالية والسوقية، والتي نعتقد أنها ستفتح األداء المرن للمجموعة عكسوالذي 

 " .استراتيجية ا  فرص
 

  إجمالي  في النمو سيما ال المجموعة،   بأداء  سعداء  نحن "، الرئيس التنفيذي للمجموعة قائال :  سمير الوزان  السيدوعلق 
  على أكمل  ونحن  جائحة كورونا  بعد  لطبيعتها  عادت   المطالبات  وتيرة .  الصعبة  السوق   ظروف  من  الرغم  على  اإليرادات 
  ، األسواق  ات اضطراب  قبل  العمومية  ميزانيتنا  في  استباقي   بشكل  السيولة  بزيادة  قمنا  لقد .  اتالتغير   ههذ   لمواجهة  االستعداد

  متسق  أساس  على   وأنظمتنا   موظفينا   في  االستثمار   نواصل كما إننا .  المستقبلية  التحديات  لمواجهة  جيد  وضع  في  ونحن 
 " .عمالئنال   وتقديم أفضل الخدمات السوق   في أنفسنا تمييز نتمكن من  ل
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و الخبر الصحفي   2022سبتمبر   30لفترة التسعة أشهر المنتهية في  البيانات المالية المراجعةتنوه المجموعة بأن 
 و الموقع االكتروني لبورصة البحرين.  www.bnhgroup.comمتوفران على موقعنا  


