
 
    بيان 

   صحف 

 ]20/11/2020[ البحرين مملكة – المنامة

   حققت  الدولية التكافل
 
   دينار  مليون   206.1 بقيمة أرباحا

   المنتهية شهر أ  تسعة ل ل بحرين 
 
 م1202 سبتمب   30 ف

 

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

    بلغ   حيث   ،م1202  سبتمت    30
كة   مساهم  ل  العائد   الرب  ح   صاف      دينار   ألف   322  األم  الشر

  المنتهية   أشهر  ثالثةلل   بحرين 

  
   1202  سبتمت    03  ف 

 
    مقارنة

    دينار   ألف   220  قدره  رب  ح  بصاف 
    بحرين 

ة   نفس  ف    نسبتها   زيادةب  السابق  العام  من  الفتر

ة  لنفس  للسهم  فلس  2.59  ب   مقارنة  فلس  .622  السهم   عىل  العائد   وبلغ  . 1%   الدخل  بلغ  كما   . سابقال  العام  من  الفتر

كة   مساهم  ل  العائد   الشامل ة   األم  الشر     المنتهية   أشهر   ة ثالثال  لفتر
    دينار   ألف   207  م،1202  سبتمت    30  ف 

  مقارنة   بحرين 

   دينار  ألف  241 قدره  شامل  دخل ب
ة لنفس  بحرين   . %14 نسبته  نخفاضاب  وذلك السابق العام من الفتر

 

كة   أرباح   إجمال    بلغ      دينار   ألف   460  الشر
    دينار   ألف   453  ب   مقارنة  1202  العام  من  الثالث  الرب  ع   خالل  بحرين 

  بحرين 

ة لنفس    وذلك % 2 قدرها  زيادة بنسبة  السابق العام من الفتر
 
   حقق  الذي العام التكافل صندوق أداء لتحسن  نظرا

 
  فائضا

    دينار   ألف   294  قدره
ة  خالل  بحرين      دينار   ألف   238  قدره   بفائض   مقارنة   الفتر

ة   لنفس   بحرين    السابق  العام  من   الفتر

  المساهمي    صندوق قحق  كما   ، %24 قدرها  نمو  بنسبة 
 
   دينار  ألف  223 قدره  ربحا

 العام من  الثالث الرب  ع خالل بحرين 

    دينار   ألف   220  قدره  برب  ح   مقارنة   1202
ة  لنفس  بحرين    صندوق   حقق   . (%1  بنسبة   )زيادة  السابق  العام  من   الفتر

   العائىل    التكافل
 
    دينار   آالف   56  قدره   عجزا

  دينار   آالف   5  قدره   عجز ب  مقارنة  1202  العام  من  الثالث  الرب  ع  خالل  بحرين 

  
ة لنفس  بحرين   . السابق العام من   الفتر

 

كة   حققت  كما  اكات   إجمال    الشر     دينار   مليون  4.973  بلغت   اشتر
  ب    مقارنة  1202  العام  من  الثالث  الرب  ع   خالل   بحرين 

    دينار   مليون  4.675
    وبلغ   %6  نسبتها   بزيادة   السابق  العام  من   ة الفتر   لنفس   بحرين 

اكات  صاف   435.4  المكتسبة   االشتر

    دينار   مليون 
    دينار   مليون   206,4  ب   مقارنة  2021  العام  من   الثالث  رب  ع ال  خالل   بحرين 

ة   نفس   خالل   بحرين    من   الفتر

    بلغ   كما   . % 5  قدرها   زيادة  بنسبة   السابق  العام
    دينار   مليون   901.2  المتكبدة   المطالبات   صاف 

 الثالث  رب  ع ال  خالل   بحرين 

    دينار  مليون 910,2 ب   مقارنة 2021 العام من
ة  لنفس بحرين   . % 0.3 قدره طفيف  نخفاض ا ب السابق العام من الفتر

 

    المنتهية  أشهر   التسعة  لنتائج   بالنسبة  أما 
    بلغ   فقد   ،1202  سبتمت    30  ف 

كة  مساهم    عىل   العائد   الرب  ح  صاف   األم  الشر

    دينار   ألف   704
   بحرين 

 
    مقارنة

    دينار   ألف   580  قدره  رب  ح   بصاف 
    بحرين 

ة  نفس  ف    زيادة   بنسبة   السابق  العام  من  الفتر

ة  لنفس  للسهم  فلس  6.83  ب   رنةمقا  فلس  8.29  للسهم  العائد   وبلغ  . % 21  قدرها    الدخل  بلغ  كما   السابق.   العام  من  الفتر

كة  مساهم    إل  العائد   الشامل ة  األم  الشر     المنتهية  أشهر   التسعة  لفتر
    دينار   ألف   735  م،1202  سبتمت    30  ف 

  بحرين 

   دينار  ألف  497 قدره شامل بدخل   مقارنة
ة  لنفس  بحرين   . %48 نسبتها  بزيادة وذلك  السابق العام من  الفتر

كة   أرباح   إجمال    بلغ      دينار   مليون 1.206  الشر
    المنتهية   أشهر   للتسعة  بحرين 

  رب  ح   بإجمال    مقارنة   1202  سبتمت    30  ف 

    دينار   مليون   1  قدره
ة  لنفس   بحرين    صندوق   أداء  تحسن   عن  ناتج   وذلك  % 12  قدرها   زيادة  بنسبة   السابق  العام  من   الفتر

 ضفائ   حقق  الذي  العام  التكافل
 
   دينار   ألف   623  قدره  ا

ة   خالل  بحرين     دينار   ألف   477  قدره  فائضب مقارنة  الفتر
  بحرين 



 
  
ة  نفس  ف     حقق  حيث  المساهمي     صندوق  أداء  تحسن  إل  باإلضافة  ، %13  قدرها   نمو   بنسبة  السابق  العام  من  الفتر

 
  ربحا

    دينار   ألف   704  قدره
    بحرين 

    المنتهية   أشهر   التسعة   ة فتر   ف 
  دينار   ألف   580  قدره   رب  ح ب   مقارنة   1202  سبتمت    30  ف 

  
ة   لنفس   بحرين   عجز   ئىل  العا  التكافل  صندوق  حقق   . (% 21  بنسبة   )زيادة   السابق  العام  من   الفتر

 
  دينار   ألف   121  قدره   ا

  
   بحرين 

ة ال ف      دينار  ألف  51 قدره  بعجز   مقارنة الحالية فتر
ة نفس خالل  بحرين   السابق.  العام من الفتر

 

اكاتال ا  إجمال   بلغ كما     دينار  مليون  19.927 شتر
ة خالل  بحرين      المنتهية الفتر

 18,477 ب   مقارنة 1220 سبتمت    03 ف 

   دينار   مليون 
ة  لنفس   بحرين     وبلغ  %8  نسبتها  زيادةب   سابقال  العام  من  الفتر

اكات  صاف    مليون   13.175  بةالمكتس  االشتر

    دينار 
ة  خالل  بحرين      المنتهية   الفتر

    دينار   مليون   12,460  ب    مقارنة   1202  سبتمت    30  ف 
ة   نفس   خالل   بحرين    من   الفتر

    بلغ   كما   . %6  قدرها   زيادة  نسبةب  السابق  العام
    دينار   مليون   8.759  المتكبدة   المطالبات  صاف 

ة  خالل  بحرين    الفتر

    المنتهية 
    دينار   مليون  8,846  ب    مقارنة  1202  سبتمت    30  ف 

ة   لنفس   بحرين   . %1  قدره   نخفاض اب  سابقال  العام  من   الفتر
 

كة   مساهم  ل  العائد   الملكية   حقوق  مجموع   بلغ      دينار   مليون 11.469  األم  الشر
    كما   بحرين 

   1220  سبتمت    03  ف 
 
  مقارنة

   دينار  ون ملي 164.11 ب 
    كما   بحرين 

 . % 3 نسبتها  زيادة ب  2020 ديسمت   31 ف 
 

كة  أصول  إجمال    بلغ  كما      دينار   مليون  45.960  الشر
    كما   بحرين 

  دينار   مليون  240,14  ب   مقارنة   2020  سبتمت    30  ف 

  
   كما   بحرين 

 . % 11 نسبتها  بزيادة ،2020 ديسمت   31 ف 
 

    النتائج   ضوء  وعىل
كة   حققتها   النر ة  خالل  الشر     نتهية الم  أشهر   ةع ستال  فتر

  إبراهيم   السيد   علق  ،1202  سبتمت    30  ف 

   اإلدارة مجلس رئيس الريس
 
كة بأن مبينا  ءدا أ تحقق  أن استطاعت الشر

 
  ا

 
   وحافظت جيدا

  صنيف الت عىل  نفسه الوقت ف 

  اإل 
  وحملة  للمساهمي     إيجابية  عوائد   وحققت  Best AM  العالمية  التصنيف   وكالة  من  A)-(  بدرجة  المرتفع  ئتمان 

ة خالل الوثائق    المنتهية  أشهر   التسعة فتر
   . 2021  سبتمت   30 ف 

 

كة  التنفيذي   الرئيس   األنصاري   عصام  السيد   شار أ  جانبه  من    للشر
 
ة   المرحلية  المالية  النتائج   بأن  موضحا     المنتهية  للفتر

  ف 

   تعكس   م،2021  سبتمت    30
 
 جيد   استقرارا

 
    ا
كةا   أداء  ف      المتواصل  النمو   السيما   لشر

اكات  إجمال    ف    الظروف  رغم  االشتر

  
.  سوق  بها  يمر  النر  التأمي  

 
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  تابعة كة   صنفت   وقد   )Bahrain)-gig  للتأمي     الكويتية  البحرينية  للشر AM   العالمية  التصنيف  لةوكا  من   ممتاز   A)-(   الشر

Best . 

 

 

   الخت   هذا  يتوفر 
كة المالية والبيانات الصحف     الموقع  عىل للشر

ون   البحرين.  لبورصة اإللكتر

 

 --------------- انته  ------------- 


