
 للنشر الفوري         

 2021في الربع األول من عام ارباحا دينار ألف  843 تحقيق ش.م.ب. تعلن عنالبحرين  سوليدرتي

إحدى   ،(  SOLID)رمز التداول :  .  ب .م.ش  البحرين  سوليدرتي   أعلنت :    –  2021  مايو  11  -المنامة، البحرين  

  تحقيق   عن  ،  القابضة  سوليدرتي  لمجموعة  التابعة  الشركات   وإحدى  البحرين  مملكة  في  التأمين  شركات   كبريات 

مارس   31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  دينار بحريني    ألف  773بلغت   المساهمين   محفظةفي    ارباح صافية 

  زيادة   يمثل  ما  ،من العام السابق    المماثلة  الفترة  عن  بحريني  دينار  ألف  761  بلغت   ارباحصافي    مقابل  2021

مقابل    2021من العام    األولالربع    خالل   فلس  446.  إلى  ليصل  العائد األساسي للسهم  كما ارتفع ٪.2  بنسبة

في ما يخص صندوق تكافل المشاركين فقد حققت    كما أنه  .2020في العام    السابقة  المماثلة  للفترة  فلس  6.34

من    دينار بحريني عن الفترة المماثلة  ألف  29الف دينار بحريني مقابل فائض بلغ    70سوليدرتي فائض بلغ  

  يعود بشكل  الربح  صافي  في  بإن االرتفاع  هذا ومن الجدير بالذكر%.  141, ما يمثل زيادة بنسبة    العام السابق

 . 2020المماثلة من العام  بالفترة مقارنة 2021  عام  معدل الخسارة والمطالبات في في التحسن إلى رئيسي

فقد حققت   التكافل    دينار   مليون  8.31  بلغت   إجمالية   تأميناشتراكات    سوليدرتيوأما على صعيد اشتراكات 

 المماثلة   للفترة  بحريني  دينار  مليون 8.04بـ   مقارنة  2021  مارس  31المنتهي في    األولالربع    خالل  بحريني

   ٪.3 قدرها بزيادة   أي ، السابقمن العام 

 دينار   مليون  28.33  مقارنة  بحريني  دينار  مليون  27.34  ،  2021  مارس  31  في  المساهمين  حقوق  وبلغت 

  دينار   مليون  72.79  األصول  . كما بلغ إجمالي٪3  بنسبة  انخفاض   يمثل  ما  ،    2020ديسمبر   31  في  بحريني

  زيادة   يمثل  ما  ،  2020  ديسمبر  31  في  بحريني   دينار  مليون   68.14  قارنةم  2021  مارس  31  في   بحريني

 ٪.   7 بنسبة

وقد أعرب رئيس مجلس اإلدارة السيد توفيق شهاب عن رضاه لهذه النتائج التي حققتها الشركة وعلق عليها 

 سعّيها وسوليدرتي حيث تواصل الشركة تحسين عملياتها  لإن مجلس اإلدارة مسرور بالنتائج المالية  ":  قائالً  

ً   سوليدرتي، نتطلع." وأضاف: "في  المتميز  الرائد و للحفاظ على أدائها إلى األمام بنظرة مستقبلية إيجابية،    دائما

االقتصادية    والعقبات على أتم االستعداد لمواجهة تحديات السوق،     #فريق_سوليدرتي تامة بأنونحن على ثقة 

 الحالية". 



، علق السيد جواد محمد، الرئيس التنفيذي لشركة سوليدرتي البحرين قائالً: "ال تزال التحديات التي    ومن جانبه

نحن  تؤثر سلباً على مختلف القطاعات االقتصادية، بما في ذلك قطاع التأمين. و  (19-كوفيد  )فرضها جائحة  ت

 األداء لمحافظة علىلة، وذلك معاييرالجود أتباع أعلى وأفضل الممارسات  نحرص على تطبيقفي سوليدرتي،  

 الصعوبات نسعى جاهدين للتغلب على  أننا  كما  ،  ةالحالي  ةالعالمي  األزمةهذه  في ظل    خاصةً   المتميز للشركة

بدور  كما أضاف:  ".اعنه  الناشئة    السلبيةالمالية  واآلثار   للغاية  بداية    #فريق_سوليدرتي"نحن فخورون  منذ 

حيث الجائحة الكامل    ،  تفانيهم  الفريق  ربحية  إعلى  وتركيزهم    وعزمهمأظهر  المدى الشركة    ستدامة  على 

 الطويل". 

 

 بورصة البحرين. ل االلكترونيموقع العلى  والخبر الصحفييمكن االطالع على البيانات المالية الكاملة 

 - انتهى -
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