
 

 
 

 % 15.9بزيادة قدرها 

  2017 عامالمن  النصف األولخالل مليون دينار بحريني  5.20شركة عقارات السيف تحقق أرباحًا صافية بمقدار  

 

 تمثلت في تحقيقها 2017من عام  األول مميزة للنصف ماليةنتائج  عقارات السيف شركة أعلنت :2017 يوليو xxالمنامة، مملكة البحرين، 

 4.49 التي بلغت في حينهاو  اضيالفترة المماثلة من العام المب% مقارنة 15.9بزيادة نسبتها  دينار بحرينيمليون  5.20قدرها  ةفيصارباح أل

 لنفس بحريني دينار مليون 2.29 بمبلغ مقارنة دينار مليون 2.76 مبلغ 2017 من الثاني للربع األرباح صافي تبلغ كما .دينار بحرينيمليون 

 .الماضي العام من الفترة

  

مليون  7.12 مع مقارنة 2017من العام  النصف األولخالل  مليون دينار بحريني 8.88بقيمة إيرادات تشغيلية  عقارات السيفة سجلت شركقد و 

خالل النصف  مليون دينار بحريني 7.68كما بلغت األرباح التشغيلية %، 24.7، أي بزيادة قدرها 2016عام العن نفس الفترة في دينار بحريني 

 .%16.3 قدرها بزيادة أي من العام الماضي ذاتها لفترةار بحريني لمليون دين 6.60مقارنة مع  األول من العام الجاري

 

أحدى الشركات الرائدة في مجال شركة عقارات السيف بأن  السيد عيسى نجيبي عقارات السيف يس مجلس إدارة شركةرئ وبهذه المناسبة صرح

 إرتفاع في نسبة 2017من عام  النصف األولحيث شهد بالنجاح  ةتحقيق نجاحات متتالية ُتضاف الى سجل إنجازاتها الحافلفي العقار ستستمر 

عن طريق تعزيز وجودوها  دفع عجلة التطوير والتنمية العقارية بالمملكةبالمساهمة ببإذن اهلل فإنها ستستمر  ،%15.9األرباح بنسبة بلغت  صافي

ننا نتطلع ُقدمًا لتحقيق نتائج . بالسوق المحلية نمو وتطوير إستثماراتنا ب باإللتزامالمطلق  حرصنانؤكد على  نود أنكما  القادمفي الربع  واعدةمالية وا 

  ."العالمية الجودة معايير ألعلى بمطابقتهاستوى تتميز لة تقديم خدمات ومنتجات رفيعة المالعقارية مع مواص

 

 



 

 

"بالنيابة عن شركة عقارات السيف، أود أن أتقدم عن شكره وتقديره : لشركة عقارات السيف السيد أحمد يوسف لتنفيذيالرئيس ا صرح ،جانبه ومن

من مكانتها  عززعلى أداء الشركة مما  إيجابيبشكل  انعكستالتي  المتميزةدارة والموظفين على جهودهم اإلبخالص الشكر والتقدير لكافة أعضاء 

لخلق قيمة مضافة  تهدفالتي  االستراتيجيةعند تنفيذ أهدافنا  ضمن أولوياتناة عمالئنا الما حرصنا على وضع مصلحولط في السوق المحلية.

 عقارات شركة وتتبنى .ومستدامة لهم عن طريق توفير إستثمارات آمنة ومجزية الى جانب مراعاة الحوكمة المناسبة في كافة أنشطتنا التجارية

 الوصول ألعلى مراتب النجاح والتفوق." أجل من ستثماريةاإل محفظتها وتنويع توسيع على بشكل أساسي تعتمد مدىال طويلة ستراتيجيةإ السيف

 

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

 .البحرين

 

 -انتهى-

 


