
 

 

 
 رئيس مجلس إدارة عقارات السيف يعلن عن نتائج مميزة للشركة في الربع األول من هذا العام

 الربع خالل ممتازة مالية نتائج تحقيق عنالسيد عيسى نجيبي  عقارات السيف شركة مجلس إدارةرئيس أعلن : مملكة البحرين
في الفترة  تحققبالمقارنة بما  %10.7ينار بزيادة نسبتها مليون د 2.20إلى  ليصل الربح صافي ارتفاع خالل من انعكست األول

  مليون دينار. 1.98 المماثلة من العام المنصرم والبالغ

 3.42 مقارنة معبال 2016 الربع األول من العام الجاريخالل  مليون دينار بحريني 3.61 تشغيلية بقيمة إيراداتة وسجلت الشرك
مليون دينار  3.46بلغت األرباح التشغيلية في حين  ،%5.6بزيادة قدرها  2015ن عام عن نفس الفترة ممليون دينار بحريني 

عن نفس الفترة من  مليون دينار بحريني 3.25 مقارنة مع %6.3بزيادة قدرها  الربع األول من العام الجاري، أيخالل  بحريني
 العام الماضي.

عن رضاه التام باألداء الذي حققته  السيف عقارات إدارة مجلس رئيس عيسى محمد نجيبي، أعرب السيد وتعليقًا على هذه النتائج
 من العام األول الربع للشركة خالل وااليجابي القوي لألداء مسرورون نحن" :الشركة واستمرارية تنمية عوائد المساهمين، قائالً 

 بنحو األرباح صافي ارتفاع خالل نم ذلك انعكس وقد العالمي النمو توقعات حول المستمرة المخاوف من الرغم على 2016
10.7%. 

فقد  ،مساعي الشركة الستحداث المزيد من المشاريع الُمدِّرة للدخل تعود الزيادة في صافي األرباح إلى" قائاًل: نجيبي السيد ضافوأ
ة ربحيال في زيادة في المنطقةالترفيه الوجهة األولى للتسوق و  صبحنسعى ليُ الذي و  ،التدشين الناجح لمجمع السيف المحرقساهم 

 "هذا العام. خالل

من خالل زيادة ذلك و بعون اهلل تطلع لتحقيق المزيد من النمو ن ننا"إجيبي قائاُل: نالسيد عقب  ،عمالوعلى صعيد تطوير األ
االلتزام مع لمستوى خدمات رفيعة االمنتجات و المزيد من المن أجل مواصلة تقديم  الجديدة المستقبلية في المشاريع اتاالستثمار 

 ". ةع القادمير امشالعلن قريبًا عن نُ  وسوفدراسة جدوى لعدة مشاريع حاليًا ونقوم  ة.على معايير الجودة العالميبمطابقتها أل

: جهود الموظفين في تحقيق هذه النتائج، قائالً ، على السيد أحمد يوسف ،لشركة عقارات السيف الرئيس التنفيذي أثنىجانبه  ومن
لنيابة عن مجلس إدارة شركة عقارات السيف، أشكر كافة الموظفين لتفانيهم في العمل ودورهم الفّعال في الرقي بأعمال الشركة با""

، وتخطي توقعات عمالئنا منشودةأهدافنا النحو تحقيق  تقدمنا بخطى ثابتة تواصل علىمتازة شير نتائجنا المالية المُ تونمو أرباحنا. و 
غير  بشكلفي اجتذاب المزيد من العمالء وزيادة نسبة اإلقبال  نجحت مجمعات السيفال سيما وأن فضل األ والمتمثلة في تقديم

 والذين يشكلون غالبية ُرواد المجمعات". والعائالت ة  خاصبمسبوق، و 


