
 

 

 
 

 1024عام عن ٪ 7.9قدرها زيادة ب
 مليون دينار   10.82 حقق أرباحا صافية بقيمة عقارات السيف ت

 %22بنسبة أرباح نقدية  توزيعمجلس االدارة يوصي ب

فبراير  11 في اجتماعه بتاريخ عقارات السيف شركة أعلن مجلس إدارة (:1022فبراير  xxالبحرين )مملكة المنامة، 
مليون دينار بحريني للسنة المالية 10.82  تبلغصافية  عن تحقيق أرباح برئاسة السيد عيسى محمد نجيبي 1022

% ، وخالل  7.9 بزيادة قدرها 1021مليون دينار بحريني للعام  10.02مقارنة مع  1024ديسمبر  12المنتهية في 
مليون دينار بحريني للفترة  49.4  ليون دينار بحريني مقارنة مع م   5.62 بلغ صافي األرباح 1024لربع األخير من ا

 %.219بزيادة وقدرها  1021نفسها من 
  
مليون دينار  22922 مليون دينار بحريني مقارنة مع 22921 تشغيلية بقيمة إيرادات 1024خالل عام وسجلت الشركة 

مليون دينار بحريني في  136.72إلى % لتصل 5.0 وقد نمت األصول بنسبة 9%191وبزيادة  2013خالل العام بحريني 
ارتفع مجموع حقوق المساهمين من ، و مليون دينار بحريني في العام الماضي  130.19مقارنة بمبلغ  1024ديسمبر  12

وبنسبة  1024نهاية عام مليون دينار بحريني في  130.06إلى  1021ديسمبر  12مليون دينار بحريني في  123.86
 %9   5.0قدرها

 
أفاد بقوله " بفضل عن سعادته بتحقيق هذه النتائج الطيبة و  السيد عيسى نجيبي رئيس مجلس إدارة عقارات السيفوعبر 

ننا نلهذا العام تحقيق الزيادة في األرباح ى عز وجل استطاعت الشركة لمن المو  من النمو في  تطلع بتحقيق المزيدوا 
تم الذي قد " سيف المحرقالجمع م"  مشروعفي المشاريع الجديدة ك تنااستثمار ا عبر إن شاء اهلل تعالىالسنوات القادمة 

يضيف بشكل سوف  والذي سيف المنامةالمجمع  -الجديدة  المطاعم الخارجية"بناء مشروع  باإلضافة إلى افتتاحه مؤخرا
ة من أنشط التي تحققت اإليراداتب كما أضاف السيد عيسى نجيبي "بأننا سعداء " إيرادات الشركةنمو في  إيجابي وأفضل

 خاللكان له إسهامًا جيدًا في نمو الدخل افتتاح مجك آيالند  بعدالترفيه ائج قسم تنبان الجدير بالذكر و  التأجير والضيافة
 10249 عامالنصف الثاني من 

ن ربحية فلس في نفس الفترة من العام الم  21.79فلس مقارنة بمبلغ 23.52 بلغت ربحية السهم  هذا وقد اضي، وا 
فلس للسهم الواحد في نفس الفترة من العام   10.81 فلس مقارنة بمبلغ   12.21 بلغت  1024من  رابعالسهم للربع ال
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كما تقدم رئيس المجلس بجزيل الشكر والتقدير إلى جاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين وصاحب  
بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر وصاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل  السمو الملكي األمير خليفة

خليفة ولي العهد األمين النائب األول لرئيس مجلس الوزراء النائب العام لقوة دفاع البحرين حفظهم اهلل جميعا على دعمهم 
 المستمر9



 

عام ن ارتياحه للنتائج الطيبة التي حققتها الشركة خالل من جانبه عبر السيد روبرت أديسون المدير العام للشركة ع
هو انعكاس  1024خالل عام من العام الجاري وأضاف بقوله " إن ما حققته شركة عقارات السيف من نتائج مالية  1024

ا لدينا عدد ومشاريع أخرى و أيضا التحسن العام في االقتصاد، كم مجمع سيف المحرقإيجابي لتنفيذ إستراتيجيتنا في بناء 
من المشاريع المهمة قيد التنفيذ والتي من شأنها أن تضيف المزيد إلى حجم المبيعات والربحية للشركة ، و نثمن جهود 

 الموظفين وتعاون زبائننا الكرام9


