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 : ]2021مارس  23[مملكة البحرين  –السيف ضاحية 
 

 
كة التكافل الدولية ن   %5تعلن عن توزي    ع  الجمعية العامة العادية لشر  نقدية للمساهمي 

ً
 أرباحا

 
كة التكافل الدولية     الساعة   2021مارس    23الثالثاء    تماع الجمعية العامة العادية يومإجش.م.ب.  عقدت شر

ف 

  
ً
ة والنصف صباحا    العاشر
كة البحرينية الكويتية للتأمي     قر مف   بإ  بمنطقة السيف  الشر

ً
اضيا دام تقنية ستخوافتر

  
  بلغ    االجتماع المرئ 

  االجتماع  اعتمدت الجمعية العمومية  وقد    % 91.55وذلك بنصاب قانوئ 
كة ف  نتائج الشر

   
  وقت سابق من هذا العام، إذ 2020ديسمتر    31المالية للسنة المنتهية ف 

كة قد أعلنتها ف    كانت الشر
م، والتر

كة  صادقت عىل الشر أرباح       1.544  البالغة  إجمال  
ف  المنتهية  المالية  للسنة    

بحريت  دينار  ديسمتر   31مليون 

  العام السابق بنسبة زيادة قد 1.031م مقارنة بإجمال  رب  ح قدره 2020
  ف 
  ، و %50رها مليون دينار بحريت 

صاف 

كة األم  رب  ح  ال   رب  ح بلغ    مليون  1.144البالغ  العائد عىل مساهم  الشر
  مقارنة بصاف 

ألف دينار    690دينار بحريت 

  العام السابق  
  ف 
 ب     13.46  بلغ  للسهم   وتسجيل عائد م.  2019بحريت 

ً
  العام السابق.   8.12فلس مقارنة

فلس ف 

كة األم بنسبة     11.164لتبلغ    %11كذلك أوضحت البيانات المالية ارتفاع الحقوق العائدة إل مساهم  الشر

  مقارنة ب  
  نهاية العام  10.079مليون دينار بحريت 

  ف 
 . م2019مليون دينار بحريت 

 

المساهمكذلك   عىل  نقدية  أرباح  توزع  كة  للشر العامة  الجمعية  بتاري    خ أقرت  كة  الشر بسجالت  المسجلي    ي   

  425وبقيمة اجمالية بلغت    فلس للسهم الواحد   5من رأس المال المدفوع اي ما يعادل    %5االستحقاق بنسبة  

  
للدورة القادمة   إدارةتم انتخاب أعضاء مجلس    بإنتخابات مجلس اإلدارة فقد   وأما فيما يتعلق    .ألف دينار بحريت 

السيد جمال عىل  الهزيم، السيد عبدالرحمن عبدهللا محمد، السيد خالد سعود الحسن،   حيث تم انتخاب كل من

ي، السيد عبدهللا ربيعه محمد ربيعه، السيد  يف الريس، السيد أحمد عبدالرحمن بوجت  السيد إبراهيم محمد شر

  البحارنة ،أسامة كامل كشك، السيد راشد عىل  عبدالرحيم 
 . فهد الزومان و السيد صالحالدكتور أسامة تفر
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كة تقرير مجلس اإلدارة عن السنةالهزيم رئيس مجلس إ استعرض السيد جمال عىل      المنتهية  المالية  دارة الشر
ف 

كة    ،م2020ديسمتر    31  بأن الشر
ً
  االعتماد عىل التكنولوجيا إلدارة المخاطر ومعالجتها بشكل  مضيفا

توسعت ف 

فعالية   متعددة    ووفرتأكتر  وتطبيق  منلعمالئها  خيارات    
وئ  االلكتر الموقع  ومركز   اتخالل  الذكية  الهواتف 

 االتصاالت إلحتواء أثر الجائحة وإثراء تجربة العمالء. 

 

كات   كة حققت نتائج جيدة عىل مستوى االعمال إذ بلغ إجمال  االشتر  بأن الشر
ً
مليون دينار بنمو   22.9مضيفا

كة من مالئتها المالية وكفاية رأس الما  م. 2019مقارنة بالعام السابق    %5قدره   ل خالل العام وحققت وعززت الشر

 إجمالية قدرها 
ً
  العام  1.544أرباحا

  ف 
   م. 2020مليون دينار بحريت 

 
  العام  

  المنطقة. تأسست ف 
كة تأمي   إسالمية ف  كة التكافل الدولية أول شر لتوفر بذلك مجموعة متكاملة من المنتجات   1989تعد شر

اإلسالمية يعة  الشر أسس  مع  المتوافقة  التأمينية  تابعة   والتغطيات  كة  شر وه   المختلفة  واألفراد  المؤسسات  ومتطلبات  الغراء 

كة  – GIGلمجموعة   .AM Bestممتاز من وكالة التصنيف العالمية   (-A)البحرين وقد صنفت الشر

 --------------- انتىه -------------
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