
 للنشر الفوري         

 2019صافية  للربع الثالث من عام الرباح عن األ تعلنش.م.ب   سوليدرتي البحرين

(، إحدى SOLIDأعلنت سوليدرتي البحرين ش.م.ب. )رمز التداول : :  – 2019نوفمبر  13 -المنامة، البحرين 

وإحدى الشركات التابعة لمجموعة سوليدرتي القابضة، عن تحقيق أرباح  البحرين مملكةكبريات شركات التأمين في 

مقابل صافي   2019سبتمبر  30ثالثة اشهر المنتهية في للألف دينار بحريني  607بلغت  في محفظة المساهمين صافية

ارباح  صافيت بلغو ٪.57ألف دينار بحريني عن الفترة المماثلة من العام السابق، ما يمثل أرتفاع بنسبة  387ارباح 

مقابل صافي أرباح  2019سبتمبر  30أشهر المنتهية في  التسعةمليون دينار بحريني خالل  1,896محفظة المساهمين 

 ٪.23مليون دينار بحريني عن الفترة المماثلة من العام السابق ، ما يمثل زيادة بنسبة  1,544بلغت 

فلس للفترة المماثلة السابقة  3.23مقابل  2019ربع الثالث من العام فلس خالل ال 5.06وقد بلغ العائد األساسي للسهم 

 12,87مقابل  2019من العام التسعة أشهر فلس 15,81 ع العائد األساسي للسهم ليصل إلىكما ارتف .2018في العام 

د بشكل رئيسي إلى من الجدير بالذكر بإن االرتفاع في إجمالي صافي الربح يعوو. 2018فلس للفترة المماثلة في العام 

 .2018مقارنة بالفترة المماثلة من العام  2019رادات اإلستثمار خالل العام يالتحسن في إ

 123الف دينار بحريني مقابل فائض بلغ  94اما على صعيد صندوق تكافل المشاركين، فقد حققت سوليدرتي فائض بلغ 

 108حققت سوليدرتي فائض بلغ كما  ٪.24مثل إنخفاض بنسبة ألف دينار بحريني عن الفترة المماثلة للعام السابق. ما ي

ألف دينار بحريني عن  146مقابل فائض بلغ  2019سبتمبر  30أشهر المنتهية في  التسعةخالل  الف دينار بحريني

 %. 26، ما يمثل انخفاض بنسبة للعام السابقالفترة المماثلة 

مليون دينار بحريني لفترة الثالثة  6,715فقد حققت سوليدرتي اشتراكات إجمالية بلغت  ، اشتراكات التكافلفيما يخص 

، أي للفترة المماثلة من العام السابقمليون دينار بحريني  6,755مقارنة بـ 2019سبتمبر  30أشهر المنتهية بتاريخ 

ي خالل التسعة أشهر المنتهية بتاريخ مليون دينار بحرين 22,109اشتراكات التكافل بلغت  في حين٪. 1بزيادة قدرها 

 ٪. 1مليون دينار بحريني للفترة المماثلة من العام السابق ، أي بزيادة قدرها  21,884مقارنة بـ  2019سبتمبر  30

مليون دينار بحريني لفترة الثالثة أشهر  3,699فقد حققت سوليدرتي  صافي اإلشتراكات المكتسبة أما على صعيد

 بإنخفاضمليون دينار بحريني للفترة المماثلة من العام السابق ، أي  3,976مقارنة بـ 2019سبتمبر  30 المنتهية بتاريخ

خالل التسعة أشهر المنتهية بتاريخ  مليون دينار بحريني 11,281 صافي اإلشتراكات المكتسبةفي حين بلغت ٪. 7قدره 

 ٪. 1المماثلة من العام السابق ، أي بزيادة قدرها  مليون دينار بحريني للفترة 11,212مقارنة بـ 2019سبتمبر  30



 

مليون  25,907مليون دينار بحريني مقارنة ب 26,579مبلغ وقدره  2019سبتمبر  30وبلغت حقوق المساهمين في 

مليون دينار 70,110 ٪. كما بلغ إجمالي األصول 2,5، ما يمثل زيادة بنسبة  2018ديسمبر 31دينار بحريني في 

ما يمثل زيادة بنسبة ،  2018مبر ديس 31مليون دينار بحريني في 68,614 مقارنة بـ  2019سبتمبر  30بحريني في 

2.٪ 

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

. إن هذا النجاح جاء من خالل التزام #فريق 2019من عام  الثالثالربع  "يسر مجلس اإلدارة أن يعلن عن نتائج

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

حقيق  اإلنجازات الكبيرة بأن #فريق سوليدرتي البحرين يسير بخطى ثابتة  و بنجاح مستمر، كما و يعمل على مواصلة ت

 و المتميزة".

ومن جانبه، علق السيد جواد محمد، الرئيس التنفيذي لسوليدرتي البحرين قائالا: " يسعدنا وبكل فخر أننا قد أتممنا الربع 

م بكل نجاح و ذلك ناتج من حرصنا الدائم على االلتزام والتفاني و الوفاء بوعودنا لعمالئنا الكرا 2019لسنة  الثالث

  ".باإلضافة إلى إهتمامنا الحثيث و المستمر بتعزيز رضا العمالء، كما أننا ماضون و بكل عزم على مواصلة هذا النجاح

ا مع استراتيجية التحول الرقمي التي تنتهجها الشركة، سنواصل اإلرتقاء بمستوى الخدمات  و أضاف: " كما أنه تماشيا

 ضل الحلول و باستخدام الوسائل الحديثة و المتطورة المالئمة لعمالئنا". المقدمة لعمالئنا و ذلك من خالل تقديم أف

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

 

 -انتهى-

 

 الصور المرفقة:

 رئيس مجلس اإلدارة –توفيق شهاب  

 الرئيس التنفيذي –جواد محمد 


