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 ]8/05/2018[ البحرین مملكة – المنامة

   أرباحاً  بحریني دینار ألف 350 تحقق الدولیة التكافل %124 نسبتھا بزیادة

  م2018 العام من األول للربع

 للشركة المالیة البیانات م،2018 مایو 8 بتاریخ المنعقد اجتماعھ في الدولیة التكافل شركة إدارة مجلس اعتمد

 ألف 350 بلغت إجمالیة  أرباح صافي تحقیق  النتائج أظھرت حیث م،2018 مارس 31 في المنتھیة للفترة

 العام من األول الربع في بحریني دینار ألف 156 قدره بربح مقارنة السنة من األول للربع بحریني دینار

 حقق الذي العام التكافل صندوق من كل أداء عن ناتجاً  وذلك  .%124 قدره بارتفاع أي ،م7201 الماضي

 العائلي التكافل صندوق و بحریني دینار ألف 58 قدره بفائض مقارنة بحریني دینار ألف 153 قدره فائضاً 

 محفظة وكذلك بحریني دینار آالف 9 قدره بفائض مقارنة بحریني دینار ألف 17 قدره عجزاً  حقق الذي

 لنفس بحریني دینار ألف 81 قدره بـربح مقارنة بحریني دینار ألف 231 قیمتھ ربحاً  حققت التي المساھمین

 األول للربع فلس 3.71 الواحد السھم ربحیة بلغت حیث %187 قدره بإرتفاع وذلك السابق، العام من الفترة

  .السابق العام من المقابلة للفترة فلس 1.29 مع مقارنة امالع من

 نمواً  أظھرت م،8201 مارس 13 في المنتھیة للفترة المالیة النتائج أنب الشركة دارةإ لمجلس بیان وأوضح

 6.5 المكتتبة االشتراكات  إجمالي بلغت حیث السابق العامب مقارنة %7 قدره التكافل اشتراكات إجمالي في

 التكافل اشتركات صافي وبلغت م،2017 الماضي للعام بحریني دینار ملیون 6 بـ مقارنة بحریني ناردی ملیون

 م.7201 السابق العام في بحریني دینار ملیون3.7 بـ مقارنة %15 اقدرھ بزیادة بحریني دینار ملیون 4.2

 العام في بحریني دینار ملیون 2.4 بـ مقارنة بحریني دینار ملیون 2.6 التكافل مطالبات صافي بلغت وقد

  .%7 اقدرھ بزیادة م.7201 السابق

 ققتح قد الشركة بأن التنفیذي الرئیس بأعمال القائم األنصاري، محمد عصام السید/ صرح آخر جانب ومن

 الحریق نتأمی محافظ في جدیدة أعمال تستقطب أن الشركة استطاعت حیث استھدفتھا التي التشغیلیة أھدافھا

 للعام الفترة بنفس مقارنة %7 بنسبة اإلجمالیة االشتراكات نمت حیث  العامة والتأمینات الصحي نوالتأمی

 أداء في ملحوظ تحسن إلى أدى الذي األمر %22 بنسبة والعمومیة اإلداریة المصاریف وإنخفضت الماضي



 
 دارةإ ممارسات أفضل توظیف خالل من االكتتابي النھج ذات ستواصل الشركة بأن موضحاً  اإلجمالي الشركة

   الشركة بأن ضیفاً م ممیزة. تأمینیة خدمة تقدیم في تسھم التي االكتتابیة االستراتیجیات وإتباع التأمینیة المخاطر

  

 عمالأ أسندت قد التكنولوجي، المستوى على وخاصة العصر متطلبات تواكب خدمات تقدیم في نھجھا وضمن

 نوعیھ لةنق تحدث أن شأنھا من والتي السیارات" لمطالبات إنفیتا كة"شر شریكھا إلى السیارات مطالبات إدارة

  السیارات. حوادث مطالبات إجراءات إتمام في ومیسرة سھلھ خدمات تقدیم في

  

 نللمساھمی األفضلیة حقوق إصدار عبر وذلك المدفوع مالھا رأس زیادة بصدد الشركة أن إلى اإلشارة تجدر

 كفایة یعزز أن شأنھ من والذي سھم 22.500.000 إلصدار بحریني ناردی ملیون 2.250 بقیمة الحالیین

 أعمال على األستحواذ في االستیعابیة وقدرتھا للشركة المالیة المالءة ھامش معدل من ویرفع المال رأس

  جدیدة.

 وعةمجم بذلك لتوفر 1989 العام في تأسست المنطقة في أسالمیة تأمین شركة أول الدولیة التكافل شركة تعد

 لمؤسساتا ومتطلبات الغراء اإلسالمیة الشریعة أسس مع المتوافقة التأمینیة والتغطیات المنتجات من متكاملة

  .للتأمین الكویتیة البحرینیة للشركة تابعة شركة وھي المختلفة واألفراد
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