
 

 
 

 2015عام عن ٪ 12.2قدرها زيادة ب
 مليون دينار 11.04 حقق أرباحا صافية بقيمة عقارات السيف ت

 %14بنسبة أرباح نقدية  توزيعمجلس االدارة يوصي ب

 
الشركة الرائدة في القطاع التطويري المتكامل في ، عقارات السيف شركة أعلن مجلس إدارة مملكة البحرين:

عن رئيس مجلس اإلدارة   برئاسة السيد عيسى محمد نجيبي 2017فبراير  21اريخ في اجتماعه بت ،المملكة
 31للسنة المالية المنتهية في  مليون دينار بحريني 11.04صافي األرباح  حيث بلغت ،ميزةنتائج مت تحقيق

اهمين رباح نقدية على المسأوقرر مجلس االدارة رفع توصية الى الجمعية العمومية بتوزيع  .2016ديسمبر 
 للسهم الواحد. دينار بحريني 0.014مليون دينار بما يعادل  6.44 % اي ما يعادل 14بنسبة 

 
مليون  14.03 مقارنة مع 2016خالل عام  مليون دينار بحريني 15.38 بقيمة اجمالية إيراداتة وسجلت الشرك
مليون  4.38تم تحقيق  2016وخالل الربع األخير من  ،% 9.7بزيادة قدرها  ،2015في عام دينار بحريني 

 .%28بزيادة وقدرها  2015مليون دينار للفترة نفسها من عام  3.42دينار بحريني مقارنة مع 
 

مليون دينار  12.69 مقارنة مع 2016خالل عام  مليون دينار بحريني 13.89وبلغت األرباح التشغيلية 
مليون دينار  3.83تم تحقيق  2016من ، وخالل الربع األخير %9.5 بزيادة قدرها 2015في عام بحريني 

 .%27.3وقدره  بارتفاع 2015مليون دينار بحريني للفترة نفسها من عام  3.01بحريني مقارنة مع 
 

مقارنة بمبلغ  2016ديسمبر  31ليون دينار بحريني في م162.60 إلى % لتصل 14.6ونمت األصول بنسبة 
 في شركة عقارات السيف ارتفع مجموع حقوق المساهمين، و مليون دينار بحريني في العام السابق 141.94

يون دينار بحريني في لم 140.27 إلى 2015ديسمبر  31مليون دينار بحريني في  134.84من  %4 بمقدار
 .2016نهاية عام 

 
مقارنة مع  2016ديسمبر  31مليون دينار بحريني للسنة المالية المنتهية في  11.04 الصافية رباحبلغت األ و 

 تم تحقيق 2016لربع األخير من وخالل ا ،%12.2بزيادة وقدرها  2015مليون دينار بحريني للعام  9.84
 .2015 عام مليون دينار بحريني للفترة نفسها من2.99  مقارنة مع أرباح صافية بحريني مليون دينار 3.91



 

 
قائال: بفضل اهلل تعالى  نجيبي عيسى السيد رئيس مجلس ادارة شركة عقارات السيف، ، عبروبهذه المناسبة

حيث ارتفعت العائدات في جميع القطاعات وهو األمر  ،2016إيجابية موفقة خالل سنة  استطعنا تحقيق نتائج
 "الذي أدى إلى زيادة األرباح التشغيلية اإلجمالية.

 
على ستحواذ أولهما اال ا،تهفي التعزيز من مكان اأسهمقرارين  الشركة اتخذتخالل العام الماضي، واضاف قائاًل: "

. %72.5% إلى 50فع حصة عقارات السيف من تلتر  ، أسهم شركة هيكلة القابضة في "شركة مجمع المحرق"
حوالي  تبلغ قيمته االستثمار في مشروع عقاري جديدخالل الربع االخير من العام الماضي، أعلنت الشركة عن و 

على المدى المتوسط  لمساهمينل االستثماريعائد ال في زيادةالقرارات  هذه وتساهم. مليون دينار بحريني 40
 "لتعزيز من محفظة الشركة االستثمارية.فضاًل عن ا ،والبعيد

 
مع الحفاظ لى المدى الطويل ماضون على درب النمو والتطوير ع بأننانحن متفائلون : "قائالً السيد نجيبي وأضاف 

والتي ، زيادة االستثمارات في المشاريع المستقبلية الجديدةعلى  التركيزقوية من خالل المالية ال على نتائجنا
على المستوى مع االلتزام بمطابقتها ألتقديم المزيد من المنتجات والخدمات رفيعة مواصلة  نسعى من خاللها

 ."معايير الجودة العالمية
 

 ةى جهود اإلدارة التنفيذي، علالسيد أحمد يوسف ،لشركة عقارات السيف الرئيس التنفيذي أثنى ،جانبه ومن
بالنيابة عن مجلس إدارة شركة عقارات السيف، أتقدم بالشكر لكافة والموظفين في تحقيق هذه النتائج، قائاًل: "

 والنمو." حافلة بالنجاح 2016الموظفين لتفانيهم في عملهم ودورهم الفّعال في جعل سنة 
 

قيمة الخلق التي تركز على االستراتيجية  ناتنفيذ أهدافأكثر إلى  2016لعام النتائج المالية  تحفزناوأضاف قائاًل: "
 في كافة مراعاة الحوكمة المناسبةو ، مستدامة لعمالئنا عن طريق االستثمارات اآلمنة والمجزيةالمضافة و ال

يع تتبنى شركة عقارات السيف استراتيجية نمو طويلة المدى تعتمد على توسو ، نشطتنا التجاريةأاستثماراتنا و 
 ."النجاحوتنويع محفظتها االستثمارية من أجل تحقيق التنافسية وأقصى قدر من 

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

 بورصة البحرين.وهي شركة مدرجة في 
 

 انتهى


