
 للنشر الفوري         

 9102عام األول من  للربع  صافية رباحا  أدينار ألف 779  تعلن عن تحقيقالبحرين  سوليدرتي

 كبرياتإحدى  ،( SOLID)رمز التداول : . ب.م.ش البحرين سوليدرتي أعلنت:  – 1039 مايو 31 -المنامة، البحرين 

 محفظةفي  يةصافرباح أ تحقيق عن القابضة، سوليدرتي لمجموعة التابعة الشركات وإحدى البحرين في التأمين شركات

 بلغت ارباحصافي  مقابل 1039مارس  13الثالثة أشهر المنتهية في  خاللدينار بحريني  ألف 517بلغت  المساهمين 

في ما يخص صندوق كما أنه و  .٪19 بنسبة زيادة يمثل ما ، من العام السابق المماثلة الفترة عن بحريني دينار ألف 765

دينار بحريني عن  آالف 1الف دينار بحريني مقابل فائض بلغ  75تكافل المشاركين فقد حققت سوليدرتي فائض بلغ 

 الربح صافي في بإن االرتفاع هذا  و من الجدير بالذكر. %3500ما يمثل زيادة بنسبة للعام السابق ،  الفترة المماثلة

  بالفترة مقارنة 1039 عامال خالل االستثمار معدل الخسارة والمطالبات وإيرادات في التحسن إلى رئيسي يعود بشكل

 .1032من العام المماثلة 

 خالل بحريني دينار مليون 5820 بلغت إجمالية تأميناشتراكات  سوليدرتيوأما على صعيد اشتراكات التكافل فقد حققت 

 ، من العام السابق المماثلة للفترة بحريني دينار مليون  5877بـ مقارنة 1039مارس  13المنتهي بتاريخ  األولالربع 

  .٪1 قدرها بزيادة أي

 المماثلة للفترة فلس 5.5 مقابل 1039من العام  األولالربع  خالل فلس 6 إلى ليصل العائد األساسي للسهم كما ارتفع

  .1032في العام  السابقة

 بحريني دينار مليون 178905ب مقارنة بحريني دينار مليون 178127 1039 مارس 13 في المساهمين حقوق وبلغت

 13 في بحريني دينار مليون 50855 األصول . كما بلغ إجمالي٪1 بنسبة انخفاض يمثل ما ، 1032ديسمبر 13 في

 .٪ 1 بنسبة زيادة يمثل ما8 1032 ديسمبر 13 في بحريني دينار مليون 62.63 قارنةم 1039 مارس

 : الا ، وعلق عليها قائلشركةها اتتي حققعن رضاه لهذه النتائج التوفيق شهاب  السيد إلدارةمجلس ارئيس وقد أعرب 

فريق #ا النجاح جاء من خالل التزام هذإن . 1039عام  "يسر مجلس اإلدارة أن يعلن عن نتائج الربع األول من

امة كما أن مجلس اإلدارة على ثقة ت " ". وأضاف:لتحقيق النجاحات المتواصلة و المثابرة المستمرة سوليدرتي البحرين 

نجازات الكبيرة اإل تحقيق مواصلة  كما و يعمل علىمستمر، و بنجاح   يسير بخطى ثابتةفريق سوليدرتي البحرين #بأن 

 ".و المتميزة



د أتممنا الربع فخر أننا قوبكل يسعدنا  : "قائالا  جواد محمد، الرئيس التنفيذي لسوليدرتي البحرينالسيد ومن جانبه، علق 

 و الوفاء بوعودنا لعمالئنا الكراممن حرصنا الدائم على االلتزام والتفاني  و ذلك ناتج بكل نجاح 1039لسنة األول 

كما أننا ماضون و بكل عزم على مواصلة هذا النجاح  ،ءتعزيز رضا العمالب الحثيث و المستمر إهتمامناباإلضافة إلى 

إلرتقاء ا سنواصل، التي تنتهجها الشركة مع استراتيجية التحول الرقمي تماشياا كما أنه أضاف: "  ". وخالل هذه السنة

 و باستخدام الوسائل الحديثة و المتطورة المالئمةمن خالل تقديم أفضل الحلول و ذلك بمستوى الخدمات المقدمة لعمالئنا 

  ".لعمالئنا

 .نالبحري لبورصة كترونيإللا الموقع في الصحفي والبيان المالية البيانات كامل على اإلطالع يمكن و أنه كما

 

 -انتهى-
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