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 تستكمل مسیرة التطور من خالل مشار�ع عقار�ة وتطو�ر�ة متجددة

عائدة على  تحقیق صافي أر�احعن ُتعلن  شر�ة عقارات السیف
 دینار �حر�نيملیون  4.72�قیمة  حملة األسهم

 

، الشر�ة الرائدة في القطاع التطو�ري )SEEFش.م.ب. (رمز التداول:  شر�ة عقارات السیف أعلنت :2019 یولیو  30–المنامة، البحر�ن

 .2019من العام  الثانينتائج الر�ع ومن ضمنها  2019یونیو  30النصف سنو�ة للفترة المنتهیة في المالیة  هانتائجعن  ،�مملكة البحر�ن

دینار �حر�ني ملیون  2.41، مقارنة بـ2019في الر�ع الثاني من  دینار �حر�نيملیون  2.53 �قیمة لمساهمي الشر�ة أر�اححققت الشر�ة صافي 

 2019من العام  خالل الر�ع الثاني أر�اًحا تشغیلیةكما حققت الشر�ة  %.4.73 نسبته �ارتفاعمن العام السابق، وذلك  المقابلخالل الر�ع 

لر�ع الثاني �حر�ني الذي حققته الشر�ة في ادینار ملیون  3.56 مبلغ مقارنة مع %9.50نسبته  �إرتفاعأي ، �حر�ني دینارملیون 3.90  �قیمة

، مقارنة �حر�ني دینارملیون  4.56 مبلغ 2019من العام  وأما على صعید اإلیرادات، فقد حققت الشر�ة خالل الر�ع الثاني .من العام السابق

 5.50قدره و  مبلًغا 2019من العام  لسهم الواحد للر�ع الثانياألر�اح لبلغت  �ما %.0.96قدره  إنخفاضوذلك  �حر�ني دینارملیون  4.60مع 

 لعام السابق.ذاته من افي الر�ع فلس  5.25مقارنة مع فلس 

 4.72بلغ  لمساهمي الشر�ة حققت الشر�ة ر�ح صافي، فقد  2019یونیو  30النصف سنو�ة المنتهیة في وأما على صعید النتائج المالیة للفترة 

�ما بلغ الر�ح التشغیلي  %.3.29نسبته  �إرتفاعدینار �حر�ني خالل الفترة المماثلة من العام السابق  ملیون  4.57دینار �حر�ني مقارنة مع ملیون 

 2018دینار �حر�ني للفترة المماثلة من  ملیون  7.31دینار �حر�ني مقارنة مع  ملیون  7.79 ًا وقدرهمبلغ 2019یونیو  30للفترة المنتهیة في 

ملیون دینار  9.17 ًا وقدرهمبلغ 2019یونیو  30المنتهیة في  وأما على صعید اإلیرادات، فقد حققت الشر�ة في الفترة . %6.60نسبته  �إرتفاع

%. �ما بلغت األر�اح للسهم الواحد للفترة 0.72قدره  إنخفاضوذلك  2018ملیون دینار �حر�ني للفترة المماثلة من  9.23�حر�ني، مقارنة مع 

 فلس في الفترة ذاتها من العام السابق. 9.94فلس مقارنة مع  10.26مبلًغا وقدره  2019یونیو  30المنتهیة في 

 دینارملیون  148.34 مبلغًا وقدره 2019یونیو  30للفترة المنتهیة في بلغ إجمالي حقوق الُمساهمین (�عد استبعاد حقوق األقلیة) فقد و�ذلك 

للفترة و�لغ مجموع األصول %. 1.65قدره  إنخفاض�، وذلك المماثلة من العام السابق للفترة �حر�ني دینارملیون  150.83، مقارنة مع �حر�ني

، للفترة المماثلة من العام السابق �حر�ني دینار ملیون  168.37 مقابل، �حر�ني دینارملیون  168.97 مبلغًا وقدره 2019یونیو  30المنتهیة في 

 .%٠,٣٦قدره  �إرتفاعوذلك 
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�عود الفضل في : "السید عیسى نجیبي الشر�ةرئیس مجلس إدارة  قال ،ش.م.ب. ت السیفقاران عن النتائج المالیة لشر�ة عو�مناسبة اإلعال

ُتساهم في تحدید وتلبیة متطلبات السوق. وعلى  من شأنها أن إلى قدرتنا على وضع خطط تطو�ر�ة لمشار�ععز وجل ومن ثم أوًال إلى هللا نجاحنا 

 ننا�ما أللنمو والتطور في المستقبل.  المالئمةالعدید من الفرص  بوجود نؤمنإال أننا مازلنا  ةلسوق المحلیا التحد�ات التي تشهدها الرغم من

من  المتمیزإنجازاتنا  ا من تعز�ز سجلتمكنّ  لمساهمینا، حیثمما �خلق قیمة مضافة  االستثمار في أصول ذات قیمة طو�لة األجل نحرص على

مكانتنا  المحافظة علىإلى  التي تهدف بدورهاتحقیق رسالتنا المؤسسیة ، وأدت إلى في دفع عجلة النموقو�ة ساهمت ستراتیجیة تباعنا الاخالل 

 "كشر�ة رائدة في مجال التطو�ر العقاري �مملكة البحر�ن.

"إننا حر�صون على  ر�ة قائًال:، على النتائج المالیة للشش.م.ب. الرئیس التنفیذي لشر�ة عقارات السیف ،السید أحمد یوسف عّقبومن جانبه، 

لشر�ة عقارات السیف التي ال زالت تسیر  لمالیةالمؤشرات انموذج استثنائي لشر�ات التطو�ر العقاري في مملكة البحر�ن، وهذا ما تؤ�ده إرساء 

هدافنا مشار�ع قطاع الضیافة والترفیه تحقیًقا ألنحو مز�د من النمو واالزدهار. وسنواصل العمل على إثراء محفظتنا العقار�ة �التخطیط للمز�د من 

  االرتقاء �النتائج المالیة التي نحققها عاًما �عد عام." االستراتیجیة وسعًیا نحو 

أحد وجهات الضیافة  كونهل، إلى مستو�ات غیر مسبوقةسو�تس البحر�ن منذ بدا�ة العام  فر�زر إشغال نسبة فقد ارتفعت لة،وعلى صعید ذي ص

ن، والذي �مّر �عملیات تطو�ر شاملة مستمرة لیبقى في قمة الكفاءة التشغیلیة، وأحدثها عملیة تحدیث الوسائل البحر� لمملكة الوافدین لسیاحل ةالبارز 

أهمیة قصوى لتحسین أداء �افة مكونات  ش.م.ب. �ذلك تبدي شر�ة عقارات السیف .التقنیة ضمن األجنحة الفندقیة وفًقا ألعلى المعاییر العالمیة

  . للتطور في نتائج المجموعة �كلمحفظتها من المشار�ع المختلفة �ًال �حسب طبیعته، وذلك استكماًال 

 ُتدیر و وهي مدرجة في بورصة البحر�ن.   ١٩٩٩، في عام �مملكة البحر�نالرائدة العقار�ة ، الشر�ة ش.م.ب. عقارات السیفشر�ة قد تأسست 

 محفظة �بیرة من األصول مما �عزز من مكانتها �عالمة تجار�ة متمیزة مدعومة �محفظة أعمال متنوعة في جمیع أنحاء المملكة.الشر�ة 

 الصحفي متوفران على الموقع اإللكتروني لبورصة البحر�ن.السادة الُمساهمین �أن البیانات المالیة السنو�ة الُمدققة والخبر على تنوه الشر�ة 

 

 -انتهى-


