
 
  صحفي بيان 

    ]820/02/201[البحرين مملكة – المنامة

 7201 ديسمبر 31 في المنتهية للسنة المالية نتائجها عن تعلن الدولية التكافل

 

 المالية البيانات م،8201 فبراير 20 بتاريخ المنعقد اجتماعه في الدولية التكافل شركة إدارة مجلس اعتمد

 ألف  773 قيمتها مجموع خسائر  النتائج أظهرت حيث ،م7201 ديسمبر 31 في المنتهية للسنة للشركة

 أداء عن ناتجا   وذلك  م.6201 الماضي العام في بحريني دينار ألف 631 قدره بربح مقارنة بحريني دينار

 ألف 79 قدره بفائض مقارنة بحريني دينار ألف 269 قدره عجزا   حقق الذي العام التكافل صندوق من كل

 قدره بفائض مقارنة بحريني دينار ألف 557 قدره عجزا   حقق الذي العائلي التكافل صندوق و بحريني دينار

 مقارنة بحريني دينار ألف 53 قيمته ربحا   حققت التي المساهمين محفظة وكذلك بحريني دينار الف 149

  .السابق العام في بحريني دينار ألف 433 قدره بـربح

 النتائج بأن م،7201 ديسمبر 13 في المنتهية للسنة المالية النتائج بشأن الشركة دارةإ لمجلس بيان وأوضح

  إجمالي بلغت حيث السابق العامب مقارنة %11 قدره التكافل اشتراكات إجمالي في إنخفاضا   أظهرت

 الماضي للعام بحريني دينار مليون 2.22 بـ مقارنة بحريني دينار مليون .719 المكتتبة االشتراكات

 بـ مقارنة %12.8 قدره بإنخفاض بحريني دينار مليون 131. التكافل اشتركات صافي وبلغت م،2016

 بحريني دينار مليون 9.6 التكافل مطالبات صافي بلغت وقد .م6201 السابق العام في بحريني دينار مليون51

 %..65 قدره بإنخفاض م.6201 السابق العام في بحريني دينار مليون 10.1 بـ مقارنة

 التأمينية االشتراكات مخصصات إحتساب في جديدة سياسات طبق قد اإلدارة مجلس بأن البيان أضاف قدو

 التدابير تعزيز في الشركة نهج وفق أدق بصوره التأمينية المخصصات تعكس أن شأنها من والتي السارية

 عبر وذلك ةيالمستقبل للسنوات االكتوارية اإللتزامات مخصصات بتعزيز الشركة قامت كذلك .اإلحترازية

 بإستهالك الخاصة ةيالمحاسب السياسة بتعديل الشركة قامت فقد لذلك إضافة احترازية. أكتوارية سياسة انتهاج

  مساهميها. كبار سياسة مع توافقا   الشركة، تمتلكها التي يالمبان األخص وعلى الشركة أصول

 ةللسن المالية النتائج على أثر فيما المخصصات جودة حيث من المالي الشركة مركز تعزيز في أسهم ذلك كل

 م.2017 ديسمبر 31 في المنتهية



 
 
 دينار ألف 863  الخسائر إجمالي تبلغ فقد م،7201 ديسمبر 31 في المنتهية أشهر الثالثة أداء يخص فيما أما

 إجمالي وبلغت م،6201 السابق العام من الفترة لنفس بحريني دينار ألف 140 قدره بربح مقارنة بحريني

 الفترة لنفس بحريني دينار مليون 5.5 بـ مقارنة بحريني دينار مليون 5.2  أشهر الثالث لفترة التكافل إشتركات

 إذ %12 قدره إنخفاضا   حققت قد المكتتبة اإلشتراكات صافي وكانت . %5 قدره بإنخفاض السابق العام من

 الفترة لنفس بحريني دينار مليون 4.2 مقارنة مليون 3.7 أشهر الثالث لفترة المكتتبة االشتراكات صافي بلغ

 دينار مليون .32 بـ مقارنة بحريني دينار مليون 2.3 المسجلة المطالبات صافي وكانت السابق العام من

 م.6201 السابق للعام بحريني

 وتقوية المخصصات تدعيم في الشركة تنتهجه الذي التوجه بأن السيد جمال يونس السيد علق آخر جانب ومن

 تنفيذ في ماضية الشركة وأن مؤخرا   الشركة بدأتها التي الهيكلة إعادة أعمال أولوية في تأتي المالية االحتياطيات

 .حاسبيةموال ةيالتأمين الممارسات ألفضل وفقا   المالية االستراتيجيات تلك

 رأس قيمة من %36 إلى تصل قد المدفوع مالها رأس في زيادة خاص اكتتاب عبر ستطرح الشركة بأن مضيفا

 .الالزمة المتطلبات إستيفاء بعد االستيعابية الطاقة وكذلك التنافسية الشركة قدرة من سيعزز والذي الحالي المال

 األعمال وإستبعاد األعمال جودة على خيرةاأل السنوات في اعتمدت الشركة بأن التنفيذي الرئيس أوضح كذلك

 التأمينية المحافظ تنوع سياسة ساعدت كذلك .والمتوسطة الصغيرة المؤسسات على والتركيز المخاطر المرتفعة

 أثناء المنضبط أدائها  على حافظت التي االنتقائية االستثمارية السياسة السيما التأمينية المخاطر استقرار على

 .المنصرم العام

 

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

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

 .المختلفة واألفراد

 ---------------انتهي -------------
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