
 

 

 

 30المنتتهية في التسعة شهور  خالل %32بزيادة قدرها 

 2015سبتمبر 

مليون  6.85شركة عقارات السيف تحقق أرباًحا صافيًة بلغت 

 ديناًرا بحرينًيا

 

التسعة  خاللعن تحقيقها  أعلنت شركة عقارات السيف: 2015أكتوبر 28 –المنامة، البحرين 

مقارنًة مليون ديناًرا بحرينًيا  6.85بلغت  صافية حأربا  2015سبتمبر  30المنتهية في شهور 

، كما  %32نسبتها  بلغت وبزيادةمن العام الماضي  الفترة لنفسمليون ديناًرا بحرينًيا  05.2 بمبلغ

للفترة من  مليون ديناًرا بحرينًيا 02.5 مبلغ 2015األرباح للربع الثالث من العام  بلغ صافي

لفترة نفسها من العام لمليون ديناًرا بحرينًيا  1.77ًة بمبلغ ، مقارن2015يوليو الى سبتمبر 

 . الماضي

 

المنعقد  قد جاء هذا اإلعالن عن النتائج المالية لشركة عقارات السيف عقب اجتماع مجلس اإلدارة

والذي أعرب عن تقديره  برئاسة السيد عيسى نجيبي 2015اكتوبر  28يوم االربعاء الموافق 

يؤكد على العمل وفق ، وهو ما ج المميزة للشركة خالل التسعة أشهر الماضيةلإلنجازات والنتائ

حيث ارتفعت عائدات الشركة التي  . وضعها من قبل مجلس اإلدارة للشركة تماالستراتيجية التي 

ديناًرا  مليون 9.68لتحقق أرباح تشغيلية بلغت  تدرها منشآتها الفاخرة للتسوق والترفيه والضيافة

، مقارنًة بمبلغ  %14وبزيادة نسبتها    2015سبتمبر  30أثناء التسعة شهور المنتهية في  بحرينًيا 

كما بلغت األرباح التشغيلية للربع .مليون ديناراً بحرينياً عن الفترة نفسها من العام الماضي  8.53

مليون  2.78مقارنة بمبلغ  2015مليون ديناراً بحرينياً للفترة من يوليو إلى سبتمبر  3.32الثالث 



 

 

كما أفاد السيد عيسى نجيبي  .%19ديناراً بحرينياً للفترة نفسها من العام الماضي وبزيادة نسبتها 

لسيف في ترسيخ مكانتها الرائدة كإحدى أهم الشركات بفضل من هللا نجحت شركة عقارات ا: "قائاًل 

التي تبنتها  خلق الفرص الجديدةوالعالمات التجارية في مملكة البحرين، وهو ما أثمرت عنه سياسة 

الشركة بهدف تنويع وتعزيز أعمالها، ويأتي افتتاح مجمع السيف المحرق على رأس هذه 

ونحن نتعهد بمواصلة سعينا الحثيث من أجل . داإلقبال عليه باضطرا يتزايد حيثاإلنجازات، 

 ."الحفاظ على ثقة عمالئنا والمساهمة في ازدهار االقتصاد البحريني ودفع عجلة النمو في البالد

 

ومن جانبه صرح العضو المنتدب لشركة عقارات السيف السيد أحمد يوسف بأنه بعد التدشين 

اء من واالنته ى للتسوق والترفيه لسكان المحرقليصبح الوجهة األول الناجح لمجمع السيف المحرق

ك آيالند اتجهت الشركة إلى تركيز جهودها من أجل مواصلة تقديم أعمال تجديد مدينة ألعاب مج

 .منتجات وخدمات رفيعة المستوى وااللتزام بأعلى معايير الجودة العالمية

تقدمنا بخطى ثابتة من أجل تحقيق  تشير نتائجنا المالية الممتازة إلى استمرار: "كما أضاف قائاًل 

حيث نجحت مجمعات السيف في اجتذاب المزيد من . أهدافنا المرجّوة وتخطي توقعات عمالئنا

العمالء وزيادة نسبة اإلقبال إلى درجة غير مسبوقة، وخاصًة بين الفئات الرئيسية المستهدفة من 

 ."األطفال والعائالت

 

 

 -انتهى-

 


