
 

 

 
 2016التسعة شهور األولى من  خاللبحريني مليون دينار  7.13 شركة عقارات السيف تحقق أرباًحا صافيًة بلغت

 ٪72.5إلى حصتها في شركة مجمع المحرق لتصل  اضافية أسهم ذاستحو ا

بقيمة  %22.5بتها م في شركة مجمع المحرق البالغ نس.م.ذ القابضة هيكلة شركة حصة تم شراء بأنه السيف عقارات شركة أعلنت
 .%72.50 إلى الحالية السيف عقارات شركة أسهم حصة مليون دينار بحريني لتصل 1.8إجمالية 

 إدارة مجلس رئيس أعلن، حيث 2016 سبتمبر 30المنتهية بتاريخ تسعة شهور الماضية العالن الشركة عن نتائجها المالية خالل إجاء ذلك خالل 
 حققته بما مقارنة% 4.1 نسبتها بزيادة بحريني دينار مليون 7.13 بلغت صافية أرباح تحقيق عن نجيبي محمد عيسى السيد السيف عقارات شركة
 بمبلغ مقارنة دينار مليون 2.64هذا العام  من الثالث للربع األرباح صافي بلغ كما مليون دينار 6.85 والبالغ الماضي العام من المماثلة الفترة في

 .الماضي العام من الفترة نفس عن بحريني دينار مليون 2.5

 الفترة المماثلة فيمليون دينار بحريني  3.77 مع بالمقارنة الثالثالربع خالل  مليون دينار بحريني 3.89 بلغتتشغيلية  إيراداتة وسجلت الشرك
مليون دينار بحريني  11.0مبلغ  2016من  خالل التسعة شهور األولىالتشغيلية  األرباحكما بلغت %، 3.2قدرها بزيادة  أي 2015من عام 

 لنفس الفترة من العام الماضي. %3.7بنسبة  مليون دينار بحريني 10.61مقارنة مع 

عوائد  في تنميةتها الذي حققته الشركة واستمراري المميز باألداء سعادتهعن  السيف عقارات إدارة مجلس رئيس عيسى محمد نجيبيأعرب السيد و 
ارتفاع صافي األرباح بنحو عبر  العام هذا التسعة األولى من مدى الشهورعلى  اا إيجابيبتحقيق الشركة اداءاا  مسرورون نحن" :المساهمين، قائالا 

  ".المملكة يف العقاري القطاعالشركة بمركزها الريادي في  احتفاظتعكس وهي نتيجة  ،4.1%

، لي، ليس فقط على المستوى الماكانت إيجابية وموفقة بفضل من اهلل سبحانه وتعالى الحاليمن العام  الثالثالربع نتائج أن  السيد نجيبي وأكد
نما على المستوى االستراتيج  لمساهمينل االستثماريلعائد ل، سيفتح آفاقاا جديدة المحرق مجمع شركةتها في حص برفعإذ إن قرار الشركة  ،اا أيض يوا 
أن زيادة الحصص المساهمة و  للشركةحسين المحفظة االستثمارية هو جزء من استراتيجية النمو دارة وتإ، مضيفاا بان على المدى المتوسط والبعيد

  في الشركات القائمة تأتي ضمن هذه االستراتيجية. 

 ية منقو المالية ال نانتائج علىمع الحفاظ لى المدى الطويل ع النمو والتطوير على درب ننا ماضونإب بعون اهلل متفائلوننحن : "وأضاف قائالا 
 رفيعة والخدمات المنتجات من المزيد تقديممواصلة  والتي نسعى من خاللها، الجديدةالمستقبلية  المشاريع في االستثمارات زيادةالتركيز على  خالل

 ."العالمية الجودة معايير علىااللتزام بمطابقتها أل مع المستوى

: الموظفين في تحقيق هذه النتائج، قائالا و  ةالتنفيذياإلدارة جهود ، على سيد أحمد يوسفال ،لشركة عقارات السيف الرئيس التنفيذي أثنى ،جانبه ومن
بأعمال الشركة ونمو االرتقاء ودورهم الفّعال في  همفي عملتفانيهم لكافة الموظفين لشكر تقدم بالبالنيابة عن مجلس إدارة شركة عقارات السيف، أ"

 ".هاأرباح



 

 

الئنا وتحقيق في التركيز على عم االستراتيجية ومهامنا ناتنفيذ أهداف نحو تقدمنا بخطى ثابتة تواصل علىلمالية شير نتائجنا ات" وأضاف قائالا:
 مع مراعاة الحوكمة المناسبة، مضافة ومستدامةالمزيد من النجاحات من خالل استراتيجية االستثمار المأمونة التي نتبعها والتأكيد على خلق قيمة 

 .نا وانشطتنا التجارية"استثماراتعبر جميع 


