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لفترة التسعة أشهر المنتهية صافية   ا  رباحا مليون دينار 2.29 تحقيق عن تعلنش.م.ب  سوليدرتي البحرين

 2021  سبتمبر 30في  

البحرين   :    :   –  2021  نوفمبر  10  -المنامة،  التداول  البحرين ش.م.ب. )رمز  إحدى  SOLIDأعلنت سوليدرتي   ،)

في    التابعة لمجموعة سوليدرتي القابضة، عن تحقيق أرباح صافية  والشركة  البحرين مملكةكبريات شركات التأمين في  

 615ارباح    مقابل صافي    2021  سبتمبر  30ثالثة اشهر المنتهية في  للألف دينار بحريني    619بلغت    محفظة المساهمين

  5.16وقد بلغ العائد األساسي للسهم . ٪1بنسبة   ارتفاعألف دينار بحريني عن الفترة المماثلة من العام السابق، ما يمثل 

   .2020فلس للفترة المماثلة السابقة في العام  5.13مقابل  2021 سبتمبر 30الثالثة اشهر المنتهية في فلس خالل 

  2021  سبتمبر  30المنتهية في  اشهر    التسعةمليون دينار بحريني خالل    2.058محفظة المساهمين  ارباح    صافي  تبلغو

  ٪. 4مليون دينار بحريني عن الفترة المماثلة من العام السابق ، ما يمثل زيادة بنسبة    1.975مقابل صافي أرباح بلغ  

ايرادات   في  التحسن  الى  يعود  التكافلوذلك  وو  عمليات  االستثمار  ايرادات  في  صندوق  التحسن  في  الجيد  االداء 

  2021  سبتمبر  30  ر المنتهية في  اشه  التسعةخالل  فلس    17.16 كما ارتفع العائد األساسي للسهم ليصل إلى  المساهمين.

 . 2020فلس للفترة المماثلة في العام  16.47مقابل 

مليون    28.328  بمبلغ  مليون دينار بحريني مقارنة  29.075مبلغ وقدره    2021  سبتمبر  30وبلغت حقوق المساهمين في  

في   يمثل    2020ديسمبر   31دينار بحريني  ما  إجمالي األصول  3بنسبة    إرتفاع،  بلغ  كما  دينار    71.206 ٪.  مليون 

بنسبة    ارتفاعما يمثل  ،    2020ديسمبر    31مليون دينار بحريني في    68.139 مقارنة بـ    2021  سبتمبر  30بحريني في  

5.٪ 

  2021  سبتمبر  30خالل الثالثة اشهر المنتهية في    الف دينار بحريني  729بلغ    إجمالي  قد حققت سوليدرتي فائض  و

حققت  كما    ٪.1بنسبة    زيادةألف دينار بحريني عن الفترة المماثلة للعام السابق. ما يمثل    719بلغ    إجمالي  مقابل فائض

مقابل فائض بلغ    2021  سبتمبر  30المنتهية في    اشهر  التسعةخالل    دينار بحريني  مليون  2.289سوليدرتي فائض بلغ  

 %. 7بنسبة   زيادة دينار بحريني عن الفترة المماثلة للعام السابق، ما يمثل   مليون 2.132

خالل الثالثة اشهر  الف دينار بحريني  110اما على صعيد صندوق تكافل المشاركين، فقد حققت سوليدرتي فائض بلغ 

  زيادة ألف دينار بحريني عن الفترة المماثلة للعام السابق. ما يمثل    104مقابل فائض بلغ    2021  سبتمبر  30المنتهية في  

  2021  سبتمبر 30المنتهية في   اشهر  التسعةخالل   دينار بحريني الف 231حققت سوليدرتي فائض بلغ  كما    ٪.6بنسبة  

   %.47بنسبة  زيادة ا يمثل دينار بحريني عن الفترة المماثلة للعام السابق، م  الف  157مقابل فائض بلغ 



مليون دينار بحريني لفترة الثالثة    7.170فقد حققت سوليدرتي اشتراكات إجمالية بلغت    ،   اشتراكات التكافلفيما يخص  

مليون دينار بحريني للفترة المماثلة من العام السابق، أي    6.804مقارنة بـ   2021  سبتمبر  30أشهر المنتهية بتاريخ  

المنتهية    اشهر   التسعةمليون دينار بحريني خالل    22.084اشتراكات التكافل    إجمالي   في حين بلغت٪.  5  هقدرو  بإرتفاع 

يادة قدرها  مليون دينار بحريني للفترة المماثلة من العام السابق ، أي بز   22.287مقارنة     2021  سبتمبر  30بتاريخ  

2.٪ 

، قال السيد توفيق شهاب، رئيس مجلس  2021وتعليقًا على أداء سوليدرتي خالل األشهر التسعة الماضية من عام  

حيث    ،2021  بأداء الشركة خالل األشهر التسعة الماضية من العام   سعيد جداً إن مجلس إدارة سوليدرتي  "اإلدارة:  

  جدا بإلتزامفخورون  للربع الثالث. نحن    النتائج المالية اإليجابية   يعكس  والذي  المتميز  حافظت سوليدرتي على االداء

 لتحقيق األهداف االستراتيجية للشركة".  الحثيثةوجهودهم  #فريق_سوليدرتي

الماضية  أشهر  تسعة  للالنتائج المالية    ان":  قائالً   السيد جواد محمد، الرئيس التنفيذي لشركة سوليدرتي البحرين  كما علق

، ومواصلة تقديم خدمات عالية المستوى للعمالء اإليرادات والعوائد   االلتزام بتحقيق نمو في  تؤكد  2021من عام  

" ".وأضاف:  األعمال  وتحقيق وشركاء  المستمر  للنمو  واضحة  خطة  وفق  الشركة  ومنها    بارزة ال   نجازاتاإل  تعمل 

في مجال كأفضل شركة تأمين    "”The Global Economicsمن مجلة    جائزتينمؤخًرا على    حصول الشركة

 اإلنترنت في البحرين  ".  للخدمات عبروأفضل شركة تأمين   االبتكار

 .البحرين  لبورصة اإللكتروني الموقع في الصحفي والبيان المالية البيانات كامل على االطالع يمكن أنه كما

 - انتهى-

 الصور المرفقة: 

 رئيس مجلس اإلدارة  –توفيق شهاب  

 الرئيس التنفيذي –جواد محمد 


