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 ]4/05/1220[ البحرين مملكة – المنامة

    المنتهية شهر أ  للثالثة المالية نتائجها  عن   تعلن   الدولية التكافل %30 قدره  بنمو 
 
 م 1202 مارس 13  ف

 

كة  إدارة  مجلس  اعتمد  كة   نتائج   ( TAKAFUL  التداول:   )رمز   ش.م.ب   الدولية  التكافل  شر ة   المالية  الشر     المنتهية   للفتر
  ف 

    بلغ   حيث  ،م1202مارس  13
كة   مساهم  ل  العائد   الرب  ح  صاف      دينار   ألف   255  األم  الشر

    المنتهية  أشهر   ثالثةلل  بحرين 
  ف 

   م1202  مارس   13
 
    مقارنة

    دينار   ألف   231  قدره   رب  ح   بصاف 
    بحرين 

ة   نفس   ف    . %11  نسبتها   زيادة ب   السابق   العام  من   الفتر

ة  لنفس   للسهم   فلس  2.71  ب    مقارنة   فلس  3  السهم  عىل  العائد   وبلغ   العائد   الشامل   الدخل   بلغ  كما   . سابقال  العام  من   الفتر

كة  مساهم  ل ة  األم  الشر    المنتهية  أشهر   ة ثالثال لفتر
    دينار  ألف  493 م،1202 مارس 13 ف 

  ة شامل   بخسارة  مقارنة  بحرين 

    دينار  ألف  77 ا قدره
ة لنفس   بحرين     . السابق العام من   الفتر

 

كة  أرباح   إجمال    بلغ      دينار   ألف   457  الشر
    دينار   ألف   351  ب    مقارنة  1202  العام  من  األول  الرب  ع   خالل  بحرين 

  بحرين 

ة   لنفس     وذلك  %30  قدرها   زيادة  بنسبة   السابق  العام  من   الفتر
 
   حقق  الذي   العام  التكافل  صندوق   أداء  لتحسن   نظرا

 
  فائضا

    دينار   ألف   197  قدره
    دينار   ألف   157  قدره  بفائض   مقارنة   2021  العام  من  األول   الرب  ع   خالل   بحرين 

  لنفس   بحرين 

ة    المساهمي     صندوق   حقق  كما   ،السابق  العام  من   الفتر
 
    دينار   ألف   255  قدره   ربحا

 العام  من  األول   الرب  ع   خالل   بحرين 

    دينار   ألف   231  قدره   برب  ح مقارنة  1202
ة  لنفس  بحرين     العائىل    التكافل   صندوق  حققو   السابق.   العام  من  الفتر

 
  فائضا

    دينار   آالف   4  قدره
    دينار   ألف   37  قدره   بعجز   مقارنة   1202  العام  من   األول   الرب  ع   خالل   بحرين 

ة  لنفس   بحرين    الفتر

 . السابق العام من

 

اكات ال ا   إجمال    بلغ   كما      دينار   مليون  9.540  شتر
ة   خالل   بحرين      المنتهية  الفتر

 8.075  ب    مقارنة   م1220  مارس  13  ف 

   دينار   مليون 
ة  لنفس   بحرين     وبلغ  % 81  نسبتها  زيادةب   سابقال  العام  من  الفتر

اكات  صاف    مليون   74.46  بة المكتس   االشتر

    دينار 
ة  خالل   بحرين      المنتهية  الفتر

    دينار   مليون   4.189  ب   مقارنة   م1202  مارس   13  ف 
ة   نفسل   بحرين    العام   من   الفتر

    بلغ   كما   . %7  قدرها   زيادة   نسبة ب  السابق
    دينار   مليون   742.8    المتكبدة   المطالبات   صاف 

ة   خالل   بحرين    المنتهية   الفتر

  
   دينار  مليون  2.838 ب   مقارنة  م1202 مارس  13 ف 

ة  لنفس بحرين   . % 1 قدره  بإنخفاض   سابقال العام من الفتر
 

كة  مساهم  ل العائد  الملكية  حقوق  مجموع  بلغ      دينار  مليون 11.015 األم الشر
   كما   بحرين 

  م1220 مارس  13 ف 
 
  مقارنة

   دينار  ون ملي 11.164 ب 
    كما   بحرين 

 . % 1 قدره بإنخفاض م2020 ديسمت   31 ف 
 

كة  أصول  إجمال    بلغو      دينار   مليون   47.028  الشر
    كما   بحرين 

  دينار   مليون   41.240  ب   مقارنة  م1202  مارس  13  ف 

  
   كما   بحرين 

 . % 41 نسبتها  بزيادة ،م2020 ديسمت   31 ف 
 

 

 

 



 
    النتائج   ضوء   وعىل 

كة   حققتها   النر ة   خالل  الشر     نتهية الم  أشهر   الثالثة   فتر
  عىل    جمال  السيد   علق     1202  مارس   13  ف 

كة  إدارة  مجلس  رئيس  الهزيم،    الشر
 
    الجيدة  النتائج  أن  مبينا

كة   ها ت حقق  النر   من  الرغم  عىل  األداء  استقرار   تعكس  الشر

كة   عززت   حيث   الجائحة،  استمرار    إضافية  فنية   احتياطيات  بتخصيص   وذلك  المال    مركزها   من   الرب  ع   هذا   خالل   الشر

   التحديات هةلمواج
 الجائحة.  ظروف تفرضها  النر

 

كة،   التنفيذي  الرئيس  ،األنصاري  عصام  السيد   علق  جانبه  ومن    للشر
 
    الجيدة  المالية  النتائج  بأن  موضحا

  ه    تحققت  النر

اتيجيات السياسات  نتائج    واالستر
كة  تبنتها  النر   الشر

 
  مؤخرا

 
كة بأن مضيفا   متطلبات   مع يتناسب ما  وبحسب وفرت  الشر

 الماضية.  األشهر  خالل  إسالمية  بحلول تأمينية  وتغطيات   خيارات عدة   والمؤسسات  األفراد  واحتياجات 

 

    العام  من   األول   بالرب  ع   الخاصة   األرقام  بأن   الذكر   يجدر   كما 
   وذلك   مراجعة،   غت    أعاله   المبينة   2020  الماض 

 
  إلعفاء   وفقا

كات  المركزي  البحرين  مرصف    األول   للرب  ع   المراجعة  السنوية  رب  ع  المالية  النتائج   ونشر   إعداد   من   العامة  المساهمة  للشر

 كورونا.   جائحة  تداعيات  من للتخفيف  وذلك  2020 العام من

 

 
 
كة  تعد  كة  أول   الدولية  التكافل  شر     سالميةإ  تأمي     شر

    تأسست   . المنطقة  ف 
 من   متكاملة  مجموعة  بذلك  لتوفر   1989  العام  ف 

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

كة صنفت  وقد  البحرين – GIG لمجموعة تابعة  . Best AM العالمية التصنيف وكالة من ممتاز  A)-(  الشر

 

 

   الخت   هذا  يتوفر 
كة المالية والبيانات الصحف     الموقع  عىل للشر

ون   البحرين.  لبورصة اإللكتر

 

 --------------- انته  ------------- 


