
 
  صحفي بيان 

 ]8/80/2018  [ البحرين مملكة – المنامة

 سنوية النصف نتائجها عن تعلن الدولية التكافل شركة

 

 يونيو 30 في المنتهية للفترة المالية نتائجها (TAKAFUL) الدولية التكافل شركة إدارة مجلس اعتمد

 304 اقدره أرباح بإجمالي مقارنة بحريني دينار ألف 353 بلغت أرباح إجمالي الشركة حققت حيث م،2018

 تحسن عن ناتج وذلك 2017 السابق العام من لفترةا بنفس مقارنة %75 نسبتها وبزيادة بحريني دينار ألف

 دينار ألف 78 قدره بفائض مقارنة بحريني دينار ألف 401 قدره فائضا   حقق الذي العام التكافل صندوق أداء

 11 قدره بفائض مقارنة بحريني دينار ألف 188 قدره عجزا العائلي تكافلال صندوق ققح حين في بحريني

 قدره بربح مقارنة دينار ألف 320 قدره ربحا   حققت التي المساهمين محفظة حققت كما ،بحريني دينار ألف

  .%49 نسبتها وبزيادة السابق العام خالل بحريني دينار ألف 215

 3.23 بـ مقارنة أشهر الستة لفترة لسهما على فلس 5.22 األقلية( حقوق إستبعاد )بعد السهم ربحية بلغت و

 ةنهاي في  الشركة حققت فقد التكافل اشتراكات صعيد على أماو م،2017 السابق لعاما من الفترة لنفس فلس

 بحريني دينار مليون 10.809 مع مقارنة بحريني دينار مليون 3611.2 قدرها بلغ اشتركات إجمالي الفترة

 مليون 6.933 بها المحتفظ االشتراكات صافي بلغو %4 قدرها نمو وبنسبة الماضي العام من الفترة لنفس

 صافي بلغت كما م،2017 السابق لعاما من الفترة لنفس بحريني دينار مليون 6.925 بـ مقارنة بحريني دينار

 العام الفترة سفلن بحريني دينار مليون 4.715 بـ مقارنة بحريني دينار مليون 2085. التكافل مطالبات

 .%10 قدرها بزيادة  م،2017 الماضي

 بلغت أرباح إجمالي الشركة حققت فقد م،2018 يونيو 30 في المنتهية أشهر الثالثة نتائج صعيد على وأما

 الماضي العام من الفترة لنفس بحريني دينار فأل 148 قدره بربح مقارنة بحريني دينار ألف 184 قيمتها

 دينار ألف 248 قدره فائضا   حقق الذي العام التكافل صندوق أداء لتحسن نظرا   وذلك %24 قدرها بزيادة

 171 قدره  عجزا   العائلي التكافل صندوق حقق حين في بحريني دينار ألف 20 قدره بفائض مقارنة بحريني

 107 درهق ربحا   حققت التي المساهمين ومحفظة بحريني دينار الفي قدره بفائض مقارنة بحريني دينار ألف

 .السابق العام عن %61 نسبته بإنخفاضو دينار ألف 126 قدره بربح مقارنة بحريني دينار ألف

 



 
 
 

 1.94 بـ مقارنة أشهر الثالثة لفترة لسهما على فلس 1.77 األقلية( حقوق إستبعاد )بعد السهم ربحية وبلغت

  السابق العام من الفترة لنفس الواحد للسهم فلس

 

 بحريني. دينار مليون 4.77 مقارنة بحريني دينار مليون 4.8 الثاني للربع اشتراكات يإجمال الشركة حققت

 مقارنة بحريني دينار مليون 8.762 بلغلت األقلية( حقوق إستبعاد بعد ) نالمساهمي حقوق إجمالي توأرتفع

 رأس لزيادة نتيجة لكوذ %37 قدره بإرتفاع 2017 السابق العام نهاية مع بحريني دينار مليون 6.377 مع

 المساهمين. محفظة أداء تحسنو الماضي مايو شهر في متت التي المدفوع المال

 
 للسنوات لمجلسا أقرها التي واالستثمارية االكتتابية للخطط تجسيدا   تأتي المتحققة النتائج بأن اإلشارة وتجدر

 .2020-2018 ثالثال

 
 الشركة بأن التنفيذي الرئيس بأعمال القائم األنصاري محمد عصام السيد قال للشركة المالي األداء على وتعليقا  

 وأسهمت الجاري العام من األول النصف خالل ةدالجدي التأمينية اآلعمال من مزيدا   تستقطب أن استطاعت

 ضيفا  م المالية المالءة هامش وتحسين االكتتابية الشركة قدرة رفع في الشركة مال رأس في األخيرة الزيادة

 العمالء. لجمهور متميزة تأمينية خدمة توفير في النهج ذات لستواص الشركة بأن

 

 مجموعة بذلك لتوفر 1989 العام في تأسست المنطقة في أسالمية تأمين شركة أول الدولية التكافل شركة تعد

 لمؤسساتا ومتطلبات الغراء اإلسالمية الشريعة أسس مع المتوافقة التأمينية والتغطيات المنتجات من متكاملة

 .البحرين – GIG لمجموعة تابعة شركة وهي المختلفة واألفراد

 ---------------انتهي -------------
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