
 

 

 

تعقد اجتماعها السنوي العام شركة عقارات السيف  

 

المتكامل في  التطويريشركة عقارات السيف، الشركة الرائدة في القطاع عقدت (: 2016مارس  16المنامة، البحرين )

على صادقت الجمعية العمومية حيث ، المملكة، اجتماعها السنوي العام في فندق أجنحة فريزر الكائن بضاحية السيف

التي تضمنت توزيع أرباح نقدية  توصيات مجلس اإلدارةو  2015ديسمبر  31نتائج السنة المالية المنتهية بتاريخ 

 للسهم الواحد. 0.012% بواقع 12 مليون دينار بحريني البالغ نسبة 5.52للمساهمين بمبلغ  

 

مليون دينار بحريني تم تحقيقها في العام  11.56٪، من 9.7قد ارتفعت األرباح التشغيلية للمجموعة هذا العام بنسبة و 

 9.84. وبلغ الربح الصافي الموحد بعد النظر في تقييم األرباح 2015مليون دينار بحريني في العام  12.69إلى  2014

 .2014بحريني في العام دينار  10.82مقارنة مع  2015دينار بحريني في 

 

 باإلضافة الى نتائج الشركة المالية هخالل واستعراض ،عالميةاإلوفود الو وقد حضر االجتماع جميع المساهمين والمدراء 

  .لدى الشركة الخطة االستثماريةالى جانب االعالن عن  أبرز إنجازاتها في العام الماضي

 

لدراسة وتقييم عدة مشاريع استثمارية النهائية  احلنحن حاليًا في المر : "شاهينصقر السيد رئيس مجلس اإلدارة نائب وأكد 

 للمساهمين قائالً ،" ولفت في حديثة أمام 2016عام خالل لبدء ببعض هذه المشاريع واعدة حيث سوف يتم اإلعالن عن ا

العائدات في جميع القطاعات وهو األمر الذي ارتفعت حيث  ،متميز للشركة في العام الفائتالداء األسعدنا اإلعالن عن "ي

وواسعة من أنشطة  متنوعة بعالمة تجارية قوية اضافة الى محفظة نفتخراليوم و أدى إلى زيادة األرباح التشغيلية اإلجمالية. 



مالية . وبشكل عام أدى هذا إلى تعزيز قاعدتنا الرأسلدى الشركة التي ضاعفت من المساحة اإلجمالية للتأجير األعمال

 ورفع من نوعية ومستوى األرباح." 

 

إلى الوصول  إلى أن المثابرة واالجتهاد في العمل تؤدي 2015عام  خالل القوية: "تشير نتائج الشركة شاهينوقال السيد 

ومن هذا المنطلق،  أصبح الجميع يشير إلى عالمة السيف التجارية بالعالمة الرائدة في السوق. ىمستويات حتأعلى الإلى 

تعتمد على توسيع وتنويع محفظتها االستثمارية من أجل تحقيق  طويلة المدى نمو ةاستراتيجي عقارات السيفشركة  تتبنى

على رغم التحديات والتوقعات االقتصادية، فإننا نبحث بشكل متواصل عن فرص و التنافسية وأقصى قدر من األرباح. 

 ".تكمن في قلب الصعاب الفرص ، ألننا نؤمن بأنقيمةاستثمارية 

 

أسمي آيات الشكر والتقدير لحضرة صاحب الجاللة  صة ألبعثحديثه قائاًل:" أود أن أغتنم هذه الفر  شاهينالسيد  واختتم

 ،رئيس مجلس الوزراء و صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة ،الملك حمد بن عيسى آل خليفة

األمير سلمان بن حمد آل خليفة ولى العهد نائب القائد األعلى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء وصاحب السمو الملكي 

على دعمهم المتواصل. والشكر وموصول إلى جميع أعضاء فريقنا المتفاني على عملهم الجاد وكونهم جزًءا ال يتجزأ من 

 شركة عقارات السيف."

 

، وهي شركة 1999منذ عام أعمالها مقرها الرئيسي في مملكة البحرين بدأت يشار إلى أن شركة عقارات السيف التي يقع 

 أصاًل في مختلف أنحاء البحرين. 450أكثر من  وتمتلكمدرجة في البورصة 

 

 # انتهى#

 


