
  للنشر الفوري                                                          

 9132عام من  لثانيا للربع  صافية رباحا  أدينار  مليون 3.1  تحقيق تعلنالبحرين  سوليدرتي

إحدى  ،( SOLID)رمز التداول : . ب.م.ش البحرين سوليدرتي أعلنت:  – 1729 أغسطس 70 -المنامة، البحرين 

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

صافي  مقابل 1729 يونيو 37أشهر المنتهية في  ستةال خاللدينار بحريني  مليون 2.1.9بلغت  المساهمين  محفظةفي 

في كما أنه و  .٪22 بنسبة زيادة يمثل ما ، من العام السابق المماثلة الفترة عن بحريني دينار مليون 2.2.0 بلغت رباحأ

 ألف 13الف دينار بحريني مقابل فائض بلغ  21ما يخص صندوق تكافل المشاركين فقد حققت سوليدرتي فائض بلغ 

 بإن االرتفاع بالذكرهذا  و من الجدير . %39بنسبة  انخفاضما يمثل للعام السابق ،  دينار بحريني عن الفترة المماثلة

  بالفترة مقارنة 1729 عامال خاللمعدل الخسارة والمطالبات  في التحسن إلى رئيسي يعود بشكل الربح صافي في

 ..172من العام المماثلة 

 بحريني دينار مليون 391..2 بلغت إجمالية تأميناشتراكات  سوليدرتيوأما على صعيد اشتراكات التكافل فقد حققت 

من العام  المماثلة للفترة بحريني دينار مليون 219..2بـ مقارنة 1729 يونيو 37بتاريخ  ةالمنتهي لستة أشهرا خالل

  .٪1 قدرها بزيادة أي ، السابق

 للفترة فلس ...9 مقابل 1729من العام  الثانيالربع  خالل فلس .27.0 إلى ليصل العائد األساسي للسهم كما ارتفع

  ..172في العام  السابقة المماثلة

 مليون 970..1ب مقارنة بحريني دينار مليون 703..1مبلغ وقدره  1729 يونيو 37 في المساهمين حقوق وبلغت

 بحريني دينار مليون 9.27. األصول . كما بلغ إجمالي٪2 بنسبة زيادة يمثل ما ، .172ديسمبر 32 في بحريني دينار

 .٪ 2 بنسبة زيادة يمثل ما, .172 ديسمبر 32 في بحريني دينار مليون 2.... بـ قارنةم 1729 يونيو 37 في

 المساهمين  محفظةفي  رباح صافيةفقد حققت سوليدرتي أ 1729يونيو  37يخص الثالثة االشهر المنتهية في ما ما أ

 ألف 93. مقابل صافي ارباح بلغت 1729يونيو  37الثالثة أشهر المنتهية في  خاللدينار بحريني  ألف 1..بلغت 

صندوق تكافل  اما على صعيد .٪. بنسبة انخفاضهامش  يمثل ما ، من العام السابق المماثلة الفترة عن بحريني دينار

دينار بحريني عن الفترة  ألف 17الف دينار بحريني مقابل فائض بلغ  17بلغ  عجزفقد حققت سوليدرتي  ،المشاركين

 للعام السابق. المماثلة



خ بتاري ةالمنتهي الثالثة أشهر لفترةبحريني  دينار مليون 9...0 بلغت إجمالية تأميناشتراكات  سوليدرتيحققت وقد 

  .٪7.21 اقدرهطفيفة  بزيادة أي ، من العام السابق المماثلة للفترة بحريني دينار مليون 7...0بـ مقارنة 1729يونيو  37

 فلس 1.91 مقابل 1729من العام  الثانيالربع  مناشهر الثالثة  فترة خالل فلس 1.07 العائد األساسي للسهموقد بلغ 

 ..172في العام  السابقة المماثلة للفترة

على النتائج المالية، فقد أعرب رئيس مجلس اإلدارة السيد توفيق شهاب عن رضاه لهذه النتائج الجيدة التي حققتها  وتعقيبا  

وذلك بفضل دعم وثقة عمالئنا في الخدمات التي تقدمها الشركة، وكذلك  الشركة خالل النصف األول من العام الحالي

أشاد رئيس مجلس اإلدارة بفريق سوليدرتي لتفانيهم واخالصهم التعاون والدعم المستمر من شركائنا في العمل، وأيضا 

تواصل  ان متمنيا   شركة،وشكرهم على جهودهم المبذولة وادائهم المتّميز ومساهمتهم في تحقيق األهداف االستراتيجية لل

 الشركة في تحقيق األفضل خالل الفترات القادمة. 

ور الملحوظ باألداء والتط فخوروننحن ومن جانبه، علق السيد جواد محمد، الرئيس التنفيذي لسوليدرتي البحرين قائال : "

البحرين طبقت قانون حماية ". كما أضاف قائال: "سوليدرتي للشركة على الصعيد المالي وجميع االصعدة االخرى

 خرى، صرح. ومن جهة أ"وتوظيف إدارة المخاطر في الشركة تعزيزلت الشخصية، واتخذت خطوات إضافية البيانا

 ،حلول متنوعة للتواصل مع سوليدرتيقائال : نحن نعمل دائما  على تعزيز تجربة العمالء من خالل تقديم  السيد جواد،

 أمين عن طريق الفيديو والذي يعتبر األول من نوعه على مستوى الخليج. وأبرزها الخدمة الذاتية و الت
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