
 
 

 

 

 
 

مليون دينار    6.9ع يتوزتقر عقارات السيف  لشركة العاديةالجمعية العامة 
 بحريني أرباحاً نقدية للمساهمين

 
(،  SEEFعقدت شركة عقارات السيف ش.م.ب. )رمز التداول في بورصة البحرين:  :2020مارس  25 -  المنامة

السنوي وذلك في الخامس  العاديةاجتماع الجمعية العامة  الشركة الرائدة في قطاع التطوير العقاري في مملكة البحرين،

 وسائط االتصال االلكترونية عبروذلك في مقر بورصة البحرين بمرفأ البحرين المالي والعشرين من شهر مارس الجاري 

 .(19-كورونا )كوفيدفيروس  لتصدي للالجهود الوطنية في إطار حكومة مملكة البحرين التعليمات الصادرة من إمتثاالً ب

 

والرئيس التنفيذي عدد من أعضاء مجلس اإلدارة    بحضور  اإلجتماع نائب رئيس مجلس اإلدارة الدكتور مصطفى السيد  ترأس

السيد أحمد يوسف، وتم خالله استعراض ومناقشة نتائج الشركة المالية باإلضافة الى أبرز إنجازاتها خالل العام للشركة 

 . الماضي

 

وتوصيات مجلس اإلدارة  2019ديسمبر  31على نتائج السنة المالية المنتهية بتاريخ  وصادقت الجمعية العامة السنوية  

  15دينار بحريني، بواقع  يونمل  6.9، أي ما يُعادل مجموعها %15والتي تضمنت توزيع أرباح نقدية للمساهمين بنسبة 

دينار بحريني إلى اإلحتياطي القانوني،   مليون  1.1على ترحيل مبلغ    العاديةفلساً بحرينيا للسهم الواحد. ووافقت الجمعية العامة  

يون دينار مل  2.5المسئولية اإلجتماعية للشركة، وتدوير مبلغ  امج ومبادرات  برليون دينار بحريني  مل  0.17بلغ  وتخصيص م

 بحريني كأرباح مستبقاة للعام القادم.  

 

مليون دينار بحريني للسنة المنتهية في  10.93وحققت شركة عقارات السيف أرباًحا صافية لحاملي أسهم الشركة وقدرها 

%. وارتفع  0.11مليون دينار بحريني لنفس الفترة من العام الماضي، بارتفاع نسبته    10.91، مقارنةً مع  2019ديسمبر    31

مليون دينار  11.12، مقابل 2019مليون دينار بحريني للعام  11.19% ليصل إلى 0.67إجمالي الدخل الشامل بنسبة 

مليون دينار بحريني،   15.13لتصل إلى    1.86%بنسبة    2019ة للعام  . كما ارتفعت األرباح التشغيلي2018بحريني  للعام  

 مليون دينار بحريني الذي سجلته الشركة لنفس الفترة من العام الماضي.  14.85مقارنة مع مبلغ 

نتائج مالية إيجابية  2019: "لقد سجل عام مصطفى السيد الدكتورصرح ، العاديةالجمعية العمومية وبمناسبة انعقاد اجتماع 

نحو آفاق أرحب  مساعيناتضاف إلى رصيد إنجازات شركة عقارات السيف، وتعكس هذه النتائج حرصنا على مواصلة 

ا في قطاعات التطوير العقاري والتجزئة والضيافة والترفيه، والتزامنا بتبني استراتيجيات مرنة قائمة على تنويع نلتعزيز ريادت

إستراتيجية فعالة إلدارة أصول الشركة. ويعود الفضل كذلك في تسجيل هذه النتائج اإليجابية الى تَمُكن مصادر الدخل واتباع 

وضبط النفقات، مع تطبيق ُخطط تهدف إلى تنمية أنشطة األعمال الحالية، واستحداث مصادر دخل  إدارة الشركة بنجاح من 

 ت".وعوائد جديدة، فضاًل عن تقوية أُطر العمل وحوكمة الشركا

 

مرحلة مهمة في تاريخ الشركة،    2020وبدوره، قال الرئيس التنفيذي لشركة عقارات السيف السيد أحمد يوسف: "يُشكل العام  

لليوان في الربع األخير من هذه السنة والذي يُشكل إضافة نوعية لوجهات التسوق والترفيه في امشروع سيشهد إفتاح إذ 

حول أن نكون في ريادة مقدمي الخدمات الترفيهية بمملكة البحرين من خالل تطوير  دىالمالمملكة، وتتمحور رؤيتنا طويلة 

صدد إطالق أكبر مركز ترفيهي عائلي بوتقديم تجارب فريدة تلبي طموح وتطلعات عمالئنا ألسلوب حياة عصري، فنحن اآلن  

ف مناطق المملكة. كما ستواصل  ليوان، إضافةً لتوسع مركز "جامبولين" في مختلالفي مملكة البحرين ضمن مشروع 

 ".  في مختلف القطاعات المجمعات التجارية تشكيل النواة الرئيسية ألعمالنا بينما نعمل جاهدين لتنويع محفظتنا االستثمارية

 

    --انتهى--
 

 



 
 

 

 

 
 

للمزيد  ش.م.ب.  خبر صحفي أعدته شركة ميديا سين للعالقات العامة والترجمة ذ.م.م بالنيابة عن شركة عقارات السيف

 من المعلومات حول هذه المادة الصحفية، يرجى التواصل مع:

 

 
 

 نبذة عن شركة عقارات السيف:

 

كشركة مساهمة عامة مدرجة في بورصة البحرين تتخذ من مملكة   1999تأسست شركة عقارات السيف ش.م.ب. في عام 

البحرين مقًرا رئيسيًا لعملياتها، لتصبح رائدة في قطاع التجزئة والضيافة والترفيه والتطوير العقاري على مستوى المملكة.  

ل، مما يعزز من مكانتها كعالمة تجارية متميزة. تتمحور رؤية شركة تدير شركة عقارات السيف محفظة كبيرة من األصو

عقارات السيف على سعيها الدائم لتكون شركة عقارية رائدة في االبتكار والتنوع، مدفوعة بتطبيق أعلى المعايير والقيم لتحقيق 

تطوير وامتالك وادارة محفظة التميز ورضا المساهمين والشركاء والعمالء على السواء. وتتمركز رسالة الشركة على 

 تخدم قطاعات التجزئة والترفيه والضيافة. متنوعة استثمارية عقارية 

 
 

 نبذة عن شركة ميديا سين للعالقات العامة والترجمة ذ.م.م:
 

اإللكتروني والترجمة شركة ميديا سين للعالقات العامة والترجمة ذ.م.م متخصصة في تقديم خدمات العالقات العامة، والتسويق  
عاماً، وهو ما يضمن للعمالء قيمة   50ومقرها مملكة البحرين. وقد أسست الشركة من قبل صحافيين تتجاوز مجموع خبرتهم  

 مضافة لخدماتها.
 
 

 


