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 ]3/80/1220[ البحرين مملكة – المنامة

   حققت  الدولية التكافل
 
    دينار  ألف  746 بقيمة أرباحا

   المنتهية شهر أ  للستة  بحرين 
 
 م1202 يونيو  30 ف

 

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

    بلغ   حيث  ،م1202  يونيو   30
كة   مساهم  ل  العائد   الرب  ح   صاف      دينار   ألف   226  األم  الشر

    المنتهية   أشهر   للثالثة   بحرين 
  ف 

   م1202  يونيو   03
 
    مقارنة

    دينار   ألف   129  قدره  رب  ح  بصاف 
ة  نفسل  بحرين    . %75  نسبتها   زيادةب  السابق  العام  من   الفتر

ة   لنفس  للسهم   فلس   1.52  ب  مقارنة  فلس  2.66  السهم  عىل العائد   وبلغ   الشامل   الدخل  بلغ   كما   . سابقال  العام  من   الفتر

كة   مساهم  ل  العائد  ة  األم  الشر     المنتهية   أشهر   الثالثة  لفتر
    دينار   ألف   253  م،2021  يونيو   30  ف 

  دخلب   مقارنة   بحرين 

   دينار  ألف  275 قدره  شامل
ة  لنفس بحرين   . %8 نسبته نخفاضاب  وذلك السابق العام من الفتر

 

كة  أرباح  اجمال    بلغ     دينار   ألف   289  الشر
  الثا  الرب  ع  خالل  بحرين 

    دينار   ألف   203  ب   مقارنة  1202  العام  من  ن 
  بحرين 

ة   لنفس     وذلك  %24  قدرها   زيادة  بنسبة   السابق  العام  من   الفتر
 
   حقق  الذي   العام  التكافل  صندوق   أداء  لتحسن   نظرا

 
  فائضا

    دينار   ألف   131  قدره
ة  خالل   بحرين      دينار   ألف   82  قدره  بفائض  مقارنة   الفتر

ة  لنفس  بحرين    كما   السابق،  العام  من  الفتر

 ر   المساهمي     صندوق   حقق
 
    دينار   ألف   622  قدره  بحا

  الثا  الرب  ع   خالل   بحرين 
 291  قدره   برب  ح   مقارنة   1202  العام  من  ن 

    دينار   ألف 
ة  لنفس   بحرين     العائىل    التكافل   صندوق   حقق   السابق.   العام  من   الفتر

 
    دينار   ألف   68  قدره  عجزا

  خالل   بحرين 

  الثا الرب  ع
    دينار  آالف   8 قدره عجز ب  مقارنة  1202 العام من ن 

ة  لنفس بحرين   السابق.  العام  من الفتر

 

كة  حققت   كما  اكات   إجمال    الشر     دينار   مليون   5.414  بلغت  اشتر
    الرب  ع   خالل   بحرين 

  ب    مقارنة  2021  العام  من   الثان 

    دينار  مليون  5.727
ة  لنفس  بحرين   . % 6 قدرها  انخفاض  بنسبة السابق العام من  الفتر

 

    المنتهية   أشهر   ستة ال  لنتائج   بالنسبة   أما 
    بلغ   فقد   ،1202  يونيو   30  ف 

كة   مساهم    عىل  العائد   الرب  ح   صاف   482  األم  الشر

    دينار   ألف 
   بحرين 

 
    مقارنة

    دينار   ألف   360  قدره  رب  ح  بصاف 
    بحرين 

ة  نفس  ف    قدرها   زيادة  بنسبة  السابق  العام  من  الفتر

ة   لنفس   للسهم   فلس   23.4  ب    مقارنة   فلس   67.5  للسهم   العائد   وبلغ   . 34%   الشامل   الدخل   بلغ   كما   السابق.   العام  من   الفتر

كة  مساهم    إل  العائد  ة   األم  الشر    المنتهية  أشهر  ةتالس  لفتر
    دينار   ألف   529  م،1202  يونيو  30  ف 

  بدخل  مقارنة  بحرين 

   دينار  ألف  256 قدره  شامل
ة  لنفس بحرين   . %710 بلغت  زيادة بنسبة   وذلك السابق العام من الفتر

 

كة   اح أرب  إجمال    بلغ      دينار   ألف   746  الشر
    المنتهية  أشهر   ةتللس   بحرين 

  قدره   رب  ح  بإجمال    مقارنة  1202  يونيو   30  ف 

    دينار   ألف   553
ة   لنفس  بحرين    صندوق   أداء  تحسن  عن  اتج ن  وذلك  %35  قدرها   زيادة   بنسبة  السابق  العام  من   الفتر

   حقق  الذي  العام  التكافل
 
   دينار   ألف   329  قدره  فائضا

ة   خالل  بحرين     دينار   ألف   392  قدره  بفائض مقارنة  الفتر
  بحرين 

  
ة  نفس  ف     حقق  حيث  المساهمي     صندوق  أداء  تحسن  إل  باإلضافة  ، %83  قدرها   نمو   بنسبة  السابق  العام  من  الفتر

 
  ربحا

    ينار د  ألف   482  قدره
    بحرين 

ة  ف      المنتهية  أشهر   ةتالس  فتر
    دينار   ألف   360  قدره  برب  ح  مقارنة  1202  يونيو   30  ف 

  بحرين 

ة لنفس    العائىل   التكافل  صندوق  حقق  السابق.  العام من   الفتر
 
   دينار  ألف  65 قدره عجزا

   بحرين 
ة ف    مقارنة  الحالية الفتر

   دينار  ألف  46 قدره  عجز ب
ة  نفس  خالل  بحرين   السابق.  لعاما  من  الفتر



 
 

اكات  إجمال   ت بلغ كما     دينار  مليون 414.95 التأمينية  االشتر
ة  خالل بحرين      المنتهية الفتر

  ب   مقارنة 2021 يونيو   30 ف 

    دينار   مليون   13.801
ة   لنفس  بحرين      توبلغ  % 8  نسبتها   بزيادة   السابق  العام  من  الفتر

اكات   صاف    المكتسبة  االشتر

    دينار   مليون   408.7
ة   خالل  بحرين      المنتهية  الفتر

    دينار   مليون   .2558  ب    مقارنة  2021  يونيو   30  ف 
  نفس   خالل  بحرين 

ة     ت بلغ  كما   . %6  قدرها   زيادة   بنسبة  السابق  العام  من   الفتر
    دينار   مليون   575.8  المتكبدة   المطالبات   صاف 

  خالل   بحرين 

ة     المنتهية  الفتر
    دينار   مليون  365.9  ب  مقارنة  2021 يونيو  30  ف 

ة   لنفس  بحرين    قدره  نخفاضاب السابق  العام  من الفتر

1% . 
 

كة  مساهم  ل  العائد   الملكية   حقوق   مجموع   بلغ      دينار   مليون   262.11  األم   الشر
ة  بحرين      المنتهية   للفتر

  يونيو   03  ف 

1220  
 
   دينار  ون ملي   164.11 ب   مقارنة

   بحرين 
 . %1 نسبتها  زيادةب 2020 ديسمت   31 ف 

 

كة   أصول   إجمال    بلغ   كما      دينار   مليون   6,5784  الشر
ة  بحرين      المنتهية   للفتر

  مليون     24041,  ب    مقارنة   1202  يونيو   30  ف 

    دينار 
    بحرين 

 . % 13 نسبتها  بزيادة  ،2020 ديسمت   31 السابق العام نهاية   ف 
 

    النتائج   ضوء   وعىل 
كة   حققتها   النر ة   خالل  الشر     المنتهية   أشهر   الثالثة   فتر

  عىل    جمال  السيد   علق    2021  مارس   31  ف 

كة   إدارة  مجلس  رئيس   الهزيم،    الشر
 
    النتائج  بأن   مبينا

  الحكيمة  واالستثمارية   االكتتابية  السياسات  نتاج  ه    تحققت   النر

  
كة  انتهجتها   النر     االستثنائية   الظروف  مع  التعامل   من  تمكنا   حيث   الشر

    أثرت  النر
   العالمية  المال  اسواق  أداء  ف 

 
  موضحا

كة ال بأن   . الطويل المدى  عىل  مستقر  أداء لتحقيق االستثمارية  مخصصاتها   وعززت الفنية  احتياطياتها  من رفعت قد  شر
 

كة   التنفيذي  الرئيس   األنصاري  عصام  السيد   علق  بهجان  ومن     للشر
 
    المالية  النتائج  بأن  موضحا

  أداء  تعكس  تحققت   النر

كة كة  بأن   فا ضوأ  . الجائحة  تداعيات   من  الرغم  عىل   المستقر   الشر ونية  البيع  قنوات   بتطوير   قامت   الشر   لتسهيل   االلكتر

كة   تطبيق   تحديث   تم   كما   ،(COVID-19)  كورونا   جائحة  خالل  فراد لأل  االجراءات  إتمام   مع   ليتوائم  بالتأمي     الخاص   الشر

    البسيطة  المرور   حوادث  مع  للتعامل  الجديدة  ليةاآل  استحداث  تم  أن  بعد   خاصة  القادمة  المرحلة  متطلبات
  تم   والنر

،  اعتمادها 
 
    يشع  أن   شأنه من   والذي  للمرور  العامة  االدارة توجيهات  وفق  مؤخرا

  بالحوادث  الخاصة المعامالت  اتمام ف 

 البسيطة. 
 

ة ب  الخاصة األرقام بأن الذكر  يجدر   كما     المنتهية  أشهر   الثالثة  فتر
   العام من يونيو  30 ف 

  غت    أعاله  المبينة  2020 الماض 

   وذلك   مراجعة،
 
كات   المركزي  البحرين   مرصف   إلعفاء  وفقا   رب  ع   المالية  النتائج   ونشر   إعداد   من   العامة  المساهمة  للشر

 كورونا.   جائحة تداعيات  من   للتخفيف  وذلك 2020 العام من األول للرب  ع  المراجعة السنوية 

 

 

كة  تعد  كة  أول  الدولية  التكافل  شر     سالميةإ  تأمي     شر
    تأسست  . المنطقة  ف 

 المنتجات  من  متكاملة  مجموعة  بذلك  لتوفر   1989  العام  ف 

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

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

 

   الخت   هذا  يتوفر 
كة المالية والبيانات الصحف     الموقع  عىل للشر

ون   البحرين.  لبورصة اإللكتر

 

 --------------- انته  ------------- 


