
 للنشر الفوري         

 .2021عام  من الثانيلربع لصافية  ا  رباحا مليون دينار 56.1 تحقيق عن تعلنش.م.ب  سوليدرتي البحرين

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

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

  599مقابل صافي ارباح   2021 يونيو 30المنتهية في شهر أثالثة للألف دينار بحريني   666بلغت  محفظة المساهمين

  5.55وقد بلغ العائد األساسي للسهم  .  ٪11بنسبة    ارتفاعألف دينار بحريني عن الفترة المماثلة من العام السابق، ما يمثل  

   .2020فلس للفترة المماثلة السابقة في العام  4.99مقابل   2021 يونيو 30المنتهية في شهر  أالثالثة فلس خالل 

  2021  يونيو  30المنتهية في  شهر  أ   الستةمليون دينار بحريني خالل    1.439محفظة المساهمين  ارباح    صافي  بلغو

  ٪. 6مليون دينار بحريني عن الفترة المماثلة من العام السابق ، ما يمثل زيادة بنسبة    1.360مقابل صافي أرباح بلغ  

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

  2021  يونيو  30  المنتهية في    شهرأ   الستةخالل  فلس    12.00 كما ارتفع العائد األساسي للسهم ليصل إلى  المساهمين.

 . 2020فلس للفترة المماثلة في العام  11.34مقابل 

مليون   28.328 بمبلغ مليون دينار بحريني مقارنة 28.103مبلغ وقدره  2021 يونيو 30وبلغت حقوق المساهمين في 

 ٪. 1بنسبة   انخفاض، ما يمثل 2020ديسمبر   31دينار بحريني في 

مليون دينار بحريني في   68.139 مقارنة بـ    2021  يونيو  30مليون دينار بحريني في    71.980 بلغ إجمالي األصول

 ٪. 6بنسبة  ارتفاعما يمثل ،  2020ديسمبر  31

مقابل فائض   2021 يونيو 30شهر المنتهية في أخالل الثالثة  لف دينار بحرينيأ 717قد حققت سوليدرتي فائض بلغ و

حققت سوليدرتي فائض  كما    ٪. 15بنسبة    زيادة ألف دينار بحريني عن الفترة المماثلة للعام السابق. ما يمثل    623بلغ  

دينار    مليون  1.413مقابل فائض بلغ    2021  يونيو  30المنتهية في    أشهر  الستةخالل    دينار بحريني  مليون  1.560بلغ  

 %. 10بنسبة  زيادة بحريني عن الفترة المماثلة للعام السابق، ما يمثل 

شهر  أ خالل الثالثة    دينار بحرينيلف  أ   51اما على صعيد صندوق تكافل المشاركين، فقد حققت سوليدرتي فائض بلغ  

  زيادة ألف دينار بحريني عن الفترة المماثلة للعام السابق. ما يمثل    24مقابل فائض بلغ    2021  يونيو  30المنتهية في  

  2021  يونيو  30المنتهية في    أشهر الستةخالل    دينار بحريني  ألف  121حققت سوليدرتي فائض بلغ  كما    ٪.113بنسبة  

   %.128بنسبة  زيادةدينار بحريني عن الفترة المماثلة للعام السابق، ما يمثل   ألف 53مقابل فائض بلغ 

مليون دينار بحريني لفترة الثالثة    7.321فقد حققت سوليدرتي اشتراكات إجمالية بلغت    ،   اشتراكات التكافلفيما يخص  

بتاريخ   المنتهية  بـ  2021  يونيو  30أشهر  أي    7.447مقارنة  السابق،  العام  من  المماثلة  للفترة  بحريني  دينار  مليون 



المنتهية بتاريخ    أشهر  الستةمليون دينار بحريني خالل    15.634في حين بلغت اشتراكات التكافل  ٪.  2  ه قدر و  بانخفاض

 ٪. 1مليون دينار بحريني للفترة المماثلة من العام السابق ، أي بزيادة قدرها  15.483مقارنة   2021 يونيو 30

بالنتائج المرحلية    سعيد إن مجلس اإلدارة  "وتعليقًا على النتائج المالية، قال السيد توفيق شهاب، رئيس مجلس اإلدارة:  

سوليدرتي وتآزر يسير بحسب الخطة ووفقاً للجدول  ان دمج   علن". وأضاف:" يسعدنا أن ن  2021للربع الثاني من عام  

ر في تاريخ    الزمني المحدد حيث   2021يوليو    18انه بعد إرسال خطاب النية المؤكدة لتقديم عرض لمجلس إدارة تآز 

ر قبول وتوق ر )العمليات المتعلقة بمملكة البحرين فقط( مع سوليدرتي ، قد قرر مجلس إدارة تآز  يع  وذلك لتنفيذ دمج تآز 

النية   في خطاب  مفصل  كما هو  للدمج  لعرض سوليدرتي  ر  تآز  قبل  من  مبدئياً  قبوالً  ذلك  ويعد  المؤكدة  النية  خطاب 

ر دعوة المساهمين لعقد جمعية عامة وأضاف أيًضا: ".  " المؤكدة  ويتوجب على مجلسي إدارة كالً من سوليدرتي وتآز 

فترة زمنية معقول الشركتين في غضون  لكلتا  العالقة للحصول على موافقة  غير عادية  الدمج والبنود ذات  ة لعرض 

 ". المساهمين

وتحقيق    فخورون بهذه النتائج اإليجابيةنحن  "سوليدرتي البحرين:  ل من جانبه، قال السيد جواد محمد، الرئيس التنفيذي  

تحتفل  " ". وأضاف:  الاألعم  للعمالء وشركاء  الجودة  نمو في اإليرادات واألرباح واالستمرار في تقديم خدمات عالية

شركات التأمين  كبريات  احدى  كونها    باإلضافة الى العمالء،  والخبرة في خدمة    التميز  منعاًما    45بمرور    سوليدرتي

استراتيجية واضحة للنمو المستمر وذلك من خالل شبكة فروعها    وفق  هذا وتعمل الشركة  الرائدة في مملكة البحرين

ي في التنمية المجتمعية من خالل ومكاتبها ووكالئها المنتشرة في جميع انحاء البحرين باإلضافة الى تعزيز دورها الرياد

ات الرقمية العالمية من الجدير بالذكر أنه تماشيًا مع التطورو  ". وأضاف:"استراتيجية المسؤولية االجتماعية للشركة

عالية لتقديم خدمات رقمية   جهوده   فريق_سوليدرتي#  بذل، فقد الرقمي  تزويد العمالء بأعلى مستويات األمانوضرورة  

اجتازت سوليدرتي مؤخًرا    حيث   حماية بياناتهم لووضع جميع الضوابط الالزمة  تلبي احتياجات العمالء باستمرار    الجودة 

المراقبة   البحرين    وقال ايضاً: "قامت "الخاصة بها  ISO27001شهادة  ب   المتعلقتدقيق  العمليات    بتطويرسوليدرتي 

لمطالبات    الفورية  خدمة التسوية النقديةك،  العديد من الخدمات السريعة  ويشمل ذلكخالل االثني عشر شهًرا الماضية،  

 ". على العمالء الكرام  السيارات اتمطالب اجراءات وذلك لتسهيلالسيارات بدالً من إصالح السيارة ، 

 .طالع على كامل البيانات المالية والبيان الصحفي في الموقع اإللكتروني لبورصة البحرينكما أنه يمكن اال

 --- 

 - انتهى-

 الصور المرفقة: 

 رئيس مجلس اإلدارة – توفيق شهاب  

 الرئيس التنفيذي  –جواد محمد 


