
 

 
  %11بنسبة  رباح نقديةأيون دينار مل 60.5وافق على توزيع ت السيف عقارات عمومية

 لشركة العمومية الجمعية نأ، نجيبيعيسى محمد السيد كشف رئيس مجلس إدارة شركة عقارات السيف، 
مبلغ  للمساهمين نقدية أرباح توزيع دارة والتي تضمنتتوصيات مجلس اإل على صادقت السيف عقارات

أقرت  كما الواحد، للسهم فلس 11اقع ابو و  المدفوع المال رأس من% 11 بنسبةدينار أي  60,0005,0
 مكافأة بحريني دينار 210,500واعتماد  القانوني، لالحتياطي بحريني دينار  1,082,000 مبلغ تحويل

 الخيرية ةاالنشط ودعم التبرعات لحساب بحريني دينار 165,000 مبلغتخصيص و ، اإلدارة مجلس ألعضاء
 .والرياضية واالجتماعية

 
 بحريني دينار مليون 28.10 بلغت 2014 لعام الصافية األرباح في نموا   حققتقد  السيف عقارات وكانت
 أصول الشركة بلغت%. وكما  7.9 قدرها بزيادةاي  3120 عاملل بحريني دينار مليون 10.02 بمبلغ مقارنة

 130.06وقد بلغ إجمالي حقوق المساهمين  ،%0.5سنوية نسبتها  مليون دينار بحريني، أي بزيادة 72.136

 .2013مليون دينار بحريني في عام  123.86مليون دينار بحريني مقابل 
 

" بفضل اهلل ثم بجهود قائال  عقارات السيف شركة ادارة مجلس رئيس ،عيسى محمد نجيبيالسيد كما صرح 
 ةرؤيالو  وعلى مدى السنوات الماضية متانة الشركة قناهاالتي حقتائج عكس النت ، القائمين على الشركة

نولي نصب اعيننا و  وقيمنا ع مساهمينانض نحن " :وأضاف نجيبياالستراتيجية في تنفيذ الخطط المستقبلية " 
  ".األرباح لعقارات السيفوتحقيق  اإليرادات رفعل عمل جاهدينموظفينا االهمية للمثابرة وال

 
التي تحققت في عام  الطيبة نجازاتباإل عبر رئيس مجلس االدارة عن سعادته ماعاالجت خالل كلمته وفي

من خالل االفتتاح التدريجي لمجمع السيف المحرق واالنتهاء من مشاريع المطاعم الخارجية في  2014
    المنامة والمحرق .مجمعي السيف بمظهره الجديد في بيالند السيف المنامة باالضافة الى مجك آمجمع 

 
تقرير اإلدارة  الجمعية العامة اجتماعخالل  السيف عقارات لشركة استعرض المدير العام ،من جانب آخر
على مدى االعوام  نجازات التي تم تحقيقهااإلنشطة الرئيسية والنتائج المالية للشركة و لى األإ التنفيذية مشيرا  

  . 4201عمال الخيرية التي قامت بها الشركة في عام تم عرض تقرير ملخص لأل يضا  وأ .السابقة



 

 
 الهوية التجارية تدشينعن  رئيس مجلس االدارةأعلن  اجتماع الجمعية العمومية العادية، مننتهاء اإلوبعد 

 معايير تطبيق أهمية ويأتي هذا القرار ليعكس القيمة األساسية المتمثلة في مبدأللشركة "السيف" الجديدة 
ولهذا تم إبراز مصدر إلهام الشعار في حرف السين الذي له داللة ملهمة في اللغة العربية  ؤسسيالم التميز

بهذه و  شركة المقبلة للمضي قدما  نحو اإليجابية والنمولة التي تعكس توجه واستراتيجية الذات الدال يوه
 .تم عرض فيلم قصير عن تطور الشركة منذ التاسيسالمناسبة 

 
 محاور رئيسية وهي: 3سى نجيبي بان المرحلة القادمة ستشهد وقد بين السيد عي

 مين االستقراروتأ تقان في العمللرفع الكفاءة واإلفي الشركة التنمية البشرية  .1
 تحديث البنى التحتية واالساسية لتمكينترتيب الوضع الداخلي من حيث الهيكل االداري والتنظيمي و  .2

 الشركة  وتطوير
 هاالبحرين وخارجمملكة للشركة في  والتوسعية يةوضع السياسات االستثمار  .3

 
عضاء مجلس االدارة، وعدد من المسؤولين الحكوميون، وممثلين عن المساهمين حضر االجتماع أو 

الرئيسيين من شركة عقارات السيف، بما في ذلك المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية، والمؤسسة الخيرية 
 ي، ومجموعة البيان.الملكية، وبيت التمويل الكويت

لشركة  سنة مميزة 5201سوف تكون " :السيف عقارات لشركة المدير العام ،أديسون روبرت قال بدوره
أول يعتبر المحرق والذي يعد استثمارا  ملموسا  -االفتتاح التدريجي لمجمع السيف  أن ، اذعقارات السيف

ننا  نؤكد عزمنا على تنفيذ المزيد من الخطط الطموحة خطوة رئيسية في تحقيق أهداف خطتنا االستراتيجية. وا 
الل عمليات االستحواذ أو التطوير، وأضاف بأننا نريد أن تمنح الهوية التجارية خالل العام سواء من خ

 الجديدة شعورا  بمدى قوة الشركة وصالبتها لتصبح السيف حاملة لراية العقارات في المملكة وخارجها.
 

 
 

 -انتهى-
 

 


