
 
   صحفي  بيان 

 ]61/02/1220[ البحرين مملكة  – المنامة

 % 50 قدرها  زيادة نسبة ب م2020 لعامل  بحريني دينار مليون .5441 بقيمة أرباحا   حققت الدولية التكافل

 

  في  المنتهية  للسنة  المالية الشركة  نتائج   (TAKAFUL  التداول:  )رمز  ش.م.ب  الدولية  التكافل  شركة  إدارة  مجلس  اعتمد

 دينار   ألف  564  العام  من  الرابع  للربع  األم  الشركة  مساهمي   على   العائد  الربح  صافي   بلغ  حيث  ،م2020  ديسمبر  31

  وبلغ  .%205 بلغت زيادة بنسبة سابقال العام من الفترة لنفس بحريني  دينار ألف 185 قدره  ربح بصافي  مقارنة   بحريني 

 بلغ   كما .سابقال العام من الفترة  لنفس للسهم فلس 2.18 بـ مقارنة 2020 العام من الرابع لربعل فلس 6.63 لسهم ل العائد

 دخلب  مقارنة  م2020  العام  من  الرابع  الربع  خالل  بحريني   دينار  فلأ   589  األم  الشركة  مساهمي   لى إ  العائد  الشامل  الدخل

   .%129 قدرها زيادة بنسبة سابقال  العام من الفترة لنفس يني بحر دينار ألف 257 قدره شامل
 

 بحريني   دينار  ألف  221  بـ  مقارنة  2020  العام  من  الرابع  الربع  خالل  بحريني   دينار  ألف  538  الشركة  أرباح  إجمالي   بلغ

  ربحا    حققت  حيث  المساهمين  صندوق  أداء  لتحسن  نظرا    وذلك  %143  قدرها  زيادة  نسبةب  سابق ال  العام  من  الفترة  لنفس

  لنفس   بحريني   دينار  ألف  185  قدره  بربح  مقارنة  م2020  العام  من  الرابع  الربع  خالل  بحريني   دينار  ألف  564  قدره

 العام   من  الرابع  الربع  خالل  بحريني   دينار  ألف  19  قدره  فائضا    العائلي   التكافل  صندوق  حقق  كما  سابق.ال  العام  من  الفترة

 عجزا    العام  التكافل  صندوق  سجلو   .السابق  العام  من  الفترة  لنفس  بحريني   دينار  ألف  12  قدره   فائضب  مقارنة  م2020

 الفترة  لنفس   بحريني   دينار  ألف  24  قدره  فائض ب  مقارنة  2020  العام  من  الرابع  ربع ال  خالل  بحريني   دينار   ألف  46  قدره

 . السابق العام من
 

 .64  بـ  مقارنة  2020  العام   من  الرابع  الربع  خالل  بحريني   دينار  مليون  .34  بلغت  اشتراكات  إجمالي   الشركة  حققت  كما

 . %6 قدره نخفاضإ نسبةب  سابقال العام من الفترة لنفس ريني بح دينار مليون
 

 للسنة   بحريني   دينار  مليون  1.144  األم   الشركة  مساهمي   على  العائد  الربح  صافي   بلغ  فقد  الكاملة،  السنة  لنتائج  بالنسبة  أما

  زيادة   بنسبة  سابقال  العام  في   بحريني   دينار  ألف  069  قدره  ربح  بصافي   مقارنة    2020  ديسمبر  31  في   المنتهية  المالية

  العائد   الشامل  الدخل  بلغ  كما  .سابقال  عامال  في   للسهم  فلس  8.12  بـ  مقارنة  فلس  46.13  لسهمل  العائد  وبلغ  .%66  قدرها

 العام  في   بحريني   دينار  ألف  901  قدره  شامل  دخلب  مقارنة  بحريني   دينار  مليون  1.085  للعام األم  الشركة  مساهمي   لى إ

 .%20 تبلغ   زيادة نسبةب  وذلك سابقال
 

  بإجمالي   مقارنة  م2020  ديسمبر  31  في   المنتهية  المالية  للسنة  بحريني   دينار  مليون  .5441  الشركة  ح أربا  إجمالي   بلغ

  صندوق   أداء  تحسن  عن  ناتج  وذلك  %50  قدرها  زيادة  بنسبة  السابق  العام  في   بحريني   دينار  مليون  1.031  قدره  ربح

  م2020  ديسمبر  31  في   المنتهية  المالية  السنة  خالل  بحريني   دينار  مليون  1.144  قدره  ربحا    حقق  الذي  المساهمين

  فائضا    العام  التكافل  صندوق  حقق  كما  .%66  قدرها  نمو  بنسبة  السابق   العام  في   بحريني   دينار  ألف  196  قدره  بربح  مقارنة

 دينار   ألف  316  قدره  فائضب  مقارنة  م2020  ديسمبر  31  في   المنتهية  المالية  السنة  في   بحريني   دينار  ألف  432  قدره

  المنتهية   المالية  السنة  في   بحريني   دينار   ألف   31  قدره  عجزا    العائلي   التكافل  صندوق  هدشو  السابق.  العام  خالل  بحريني 

  السابق. العام في  بحريني  دينار ألف 24 قدره بفائض مقارنة م2020 ديسمبر 31 في 

 

 



 
 

  ديسمبر   31  في   المنتهية  المالية  السنة  خالل  بحريني   دينار  مليون  5922.8  قدرها  بلغ  اشتراكات  إجمالي   الشركة  حققت

  االشتراكات   صافي   وبلغ  %5  قدرها  بزيادة  بنسبة  سابقال  العام  في   بحريني   دينار  مليون  21.721  بـ  مقارنة  م2020

 مليون  15.649 بـ  مقارنة م2020 ديسمبر 31 في  المنتهية المالية السنة خالل بحريني  دينار مليون 16.770 بةسالمكت 

  دينار   مليون   .76911  المتكبدة  مطالباتال  صافي   بلغ  كما  .%7  قدرها  زيادة  نسبةب   السابق  العام  خالل  بحريني   دينار

 سابق ال  العام  في   بحريني   ردينا  مليون  11.417  بـ  مقارنة  م2020  ديسمبر  31  في   المنتهية  المالية  السنة  خالل  بحريني 

 .%3 قدرها زيادة نسبةب
 

  31  في   المنتهية  المالية  للسنة  بحريني   دينار  مليون  11,164  األم  الشركة  مساهمي   إلى   العائد  الملكية  حقوق  مجموع   بلغ

 .%11 بلغت زيادة  بنسبة السابق العام في  بحريني   دينار ونملي 10,079 بـ مقارنة   م2020 ديسمبر
 

 بـ   مقارنة  م2020  ديسمبر  31  في   المنتهية  المالية  للسنة  بحريني   دينار   مليون  41.240  الشركة  أصول  إجمالي   بلغ  كما

 .%8 بلغت زيادة بنسبة ،السابق العام في  بحريني  دينار مليون 8838.2
 

 العالم   يشهدها  التي   والتحديات  الظروف  ظل  في   تحققت  التي   بالنتائج  المجلس  أشاد  الشركة،  إدارة  لمجلس  بيان  وفي 

 وساهم   المالية،  المتانة  من  وتعزز  جيدة  نتائج  تحقق  نأ  استطاعت  الشركة  بأن  البيان  مضيفا  خاص.  بشكل  المالية  واالسواق

   لزبائنها. المقدمة الخدمات جودة على  محافظةال ي ف المتقدمة التكنولوجية لتقنياتل الشركة تبني 
 

 ما   أي  المدفوع،  المال  رأس  من  % 5  بنسبة  نقدية  أرباح  بتوزيع  العمومية  للجمعية  توصية  رفع   اإلدارة  مجلس  قرر  كما

  الرقابية. والجهات المساهمين لموافقة خاضع وذلك بحريني، دينار  425,000 بمجموع  للسهم فلس  5 يعادل
 

  مع   بكفاءة  التعامل  استطاعت  الشركة  بأن  موضحا    التنفيذي  الرئيس  -  األنصاري  محمد  عصام  السيد  علق  جانبه  ومن

 لألداء   نتيجة  وذلك  العام  هذا  في   مسبوقة   غير  أرباحا    ققتحو  للتأمين   البحرين  سوق  بها  يمر  التي   االستثنائية  الظروف

  حيث   الشركة  اصول  أحد  بيع  من  المحقق  االستثنائي   الربح  إلى   باإلضافة  المختلفة  التأمينية  المحافظ   في   العام  خالل  الجيد

 رية االستثما  مخصصاتها   من  الشركة  عززتو  بحريني،  دينار  مليون  538  قيمتها  استثنائية  أرباح  ذلك  عن  نتج

 م،2019  السابق  العام  في   عليه  كانت  عما  %250  تجاوزت  بنسبة  األخيرة  اآلونه  في   الدفع  المستحقة  األرصدة  ومخصصات

 عما   %51  بنسبة  العام  التكافل  في   المطالبات  واحتياطيات  العائلي   التكافل  في   الفنية  االحتياطيات  من  الشركة  رفعت  كذلك

 . 2019 السابق العام في  عليه كانت
 

 وكالة  من  ممتاز  A)-(  بدرجة  للشركة  االئتماني   التصنيف  اعتماد  إعادة  في   ساهمت  الشركة  حققتها   الني   النتائج  بأن  مضيفا  

 التأمين.  وإعادة التأمين لشركات المالية المالءة تقييم في  والمتخصصة Best AM العالمية التصنيف

 

 

  والتغطيات  المنتجات   من   متكاملة  مجموعة   بذلك   لتوفر  1989  العام   في   تأسست   . المنطقة  في   سالمية إ  تأمين  شركة   أول   الدولية   فل التكا  شركة  تعد

  وقد   البحرين  –  GIG  لمجموعة   تابعة  شركة   وهي  المختلفة   واألفراد   المؤسسات  ومتطلبات   الغراء   اإلسالمية  الشريعة   أسس   مع  المتوافقة  التأمينية

 . Best AM العالمية التصنيف  وكالة  من ممتاز A)-(  الشركة  صنفت

 

 البحرين.  لبورصة  اإللكتروني الموقع  على  للشركة المالية  والبيانات  الصحفي الخبر هذا يتوفر
 

 --------------- انتهى  -------------


