
 
 

 

 

 
 

عائدة   دينار بحريني مليون  2.30شركة عقارات السيف تحقق أرباًحا صافية بقيمة 

 2021 يونيو  30في   المنتهية  فترةلل  على مساهمي الشركة
 

(، عن  SEEFأعلنت شركة عقارات السيف ش.م.ب )رمز التداول في بورصة البحرين:    :2021  أغسطس  11  -  المنامة

إلى حاملي   أرباًحا صافية ودخالً شامالً عائدينحيث حققت الشركة  ،  2021  يونيو  30المنتهي في    الثاني نتائجها المالية للربع  

دينار بحريني خالل   مليون  0.90، مقابل  2021من    الثانيدينار بحريني خالل الربع    مليون  1.04أسهم الشركة األم بقيمة  

زيادة   إلى  الثاني بالربع    األرباحفي صافي    اإلرتفاعويرجع هذا    ،%15.28نسبته    إرتفاعمن العام  الماضي، أي    الربع المقابل

في الشقق   التدريجي للقيود الوبائية وارتفاع معدالت اإلشغالاإليرادات في قطاعي التجزئة والضيافة بالتزامن مع التخفيض  

 .مؤخراً  عمليات مراكز الترفيه العائلي المحدود في ستئنافإل، باإلضافة إلى زيادة طفيفة في قطاع الترفيه بسبب االفندقية

 

  2021من العام    الثانيوبلغت قيمة النصيب األساسي والمخفض للسهم في األرباح العائد إلى حاملي أسهم الشركة األم في الربع  

 الثاني من العام الماضي. وسجلت الشركة خالل الربع    للربع المقابلبحرينيًا    فلًسا  1.96بحرينيًا، مقابل    فلًسا  2.26مبلغًا وقدره  

ً إرتفا  2021من العام    مليون   1.90دينار بحريني، مقابل    مليون  2.67ليصل إلى    %40.76في األرباح التشغيلية بنسبة    عا

  3.18لتبلغ    % 45.29بنسبة    2021الثاني من  اإليرادات في الربع    إرتفعتومن العام الماضي.    للربع المقابلدينار بحريني  

 بصورة رئيسية   اإلرتفاع  من العام الماضي، ويعزى هذا  للربع المقابلدينار بحريني    مليون  2.19دينار بحريني مقابل    مليون

 األسباب المذكورة أعاله. الى

 

  ( 6) دينار بحريني لفترة الستة مليون 02.3قدرهما  أرباًحا صافية ودخالً شامالً عائدين على مساهمي الشركةالشركة  وحققت

نسبته    بانخفاضدينار بحريني لنفس الفترة من العام الماضي،    مليون  2.71، مقارنةً مع  2021يونيو    30أشهر المنتهية في  

انخفاض الدعم الحكومي خالل هذه الفترة مقارنة إلى  بشكل رئيسي االنخفاض مقارنة مع العام الماضي، ويعود هذا  15.09%

العام الماضي ، باإل مستويات تشغيلية طبيعية لغالبية األشهر    شهداالضيافة والترفيه    يضافة إلى أن قطاعبالفترة نفسها من 

  اإلغالق والقيود المرتبطة بالجائحة. إصدار تعليماتقبل وذلك  ( األولى من العام الماضي3الثالثة )

 

يونيو   30للفترة المنتهية في  قيمة النصيب األساسي والمخفض للسهم في األرباح العائد إلى حاملي أسهم الشركة األم  وبلغت  

  .بحرينيًا في الفترة ذاتها من العام الماضي فلًسا 5.89بحرينيًا، مقارنة مع  فلًسا 5.00مبلغًا وقدره  2021

 

  2021 يونيو 30أشهر المنتهية في  (6) لفترة الستة أي تغييرسجل إجمالي حقوق المساهمين )بعد استبعاد حقوق األقلية( لم يو

الموجودات  إجمالي    وارتفع .  دينار بحريني  مليون  152.17  والذي بلغ  2020  ديسمبر  31لسنة المالية المنتهية في  مقارنة مع ا

دينار    مليون  173.28دينار بحريني، مقارنة مع    مليون  175.42ليبلغ    % 1.24نسبة  ب  2021يونيو    30للفترة المنتهية في  

 .2020ديسمبر  31للسنة المالية المنتهية في بحريني 

 
تواصل شركة عقارات : " قائًل   السيف  عقارات  شركة  إدارة  مجلس  رئيس  نجيبي  عيسى محمد  السيد  صّرح  ،بهذه المناسبة

السيف المضي في مسار ثابت ومستقر في تحقيق نتائج مالية وتشغيلية مميزة وذلك على الرغم من تداعيات جائحة كورونا 
( ووقعها السلبي على كافة القطاعات االقتصادية. فبفضل تنوع محفظتها االستثمارية وتميز نموذج اعمالها، تمكنت  19-)كوفيد

ديد من التحديات المرتبطة بالجائحة. وفي هذا المقام، البد لنا من أن نوجه عميق شكرنا وامتناننا للقيادة الشركة من تخطي الع
الرشيدة والحكومة الموقرة والفريق الوطني الطبي على جهودهم الجبارة التي جعلت مملكة البحرين في صدارة دول المنطقة  

الحياة االقتصادية والتجارية الى طبيعتها، وتقديم كافة اوجه الدعم والمساندة والعالم في النجاح بالسيطرة على الجائحة واعادة  
 االستثنائية للقطاعات االقتصادية المتضررة من تبعات كورونا".  

 
وتابع السيد نجيبي: "تسير شركة عقارات السيف بخطى مستدامة نحو تحقيق المزيد من المنجزات في مجاالت عملها بالتطوير 

بتوقيعها مؤخرا   الشركة  المحرق  العقاري والتجزئة والترفيه والضيافة. وتفخر  ديار  إدارة شاملة  لاتفاقية مع  تقديم خدمات 
، والذي سيكون إضافة نوعية ألنشطة أعمالنا ويترجم ما نملكه من خبرات  المحرق  في مدينة ديار(  سوق البراحة)لمشروع  

ً   25في مجال إدارة وتشغيل المجمعات التجارية على مدى  اكثر من  متراكمة مميزة   . ونحن سعداء كذلك باقتراب ملمح  عاما
احية رئيسية على مستوى المملكة. كلنا  مشروع الليوان متعدد االستخدامات في منطقة الهملة الذي سيصبح قريباً وجهة سي



 
 

 

 

 
 

الرئيسية مع  تفاؤل أيضاً بأن النصف الثاني من هذا العام يحمل معه مزيداً من مؤشرات النمو اإليجابية في قطاعات عملنا  
 . نجاح حملة التطعيم الوطنية ضد فيروس كورونا

 
رغم استمرار اغلق دور السينما ومراكز الترفيه : " السيف  عقارات  لشركة  التنفيذي  الرئيس  يوسف  أحمد  السيد  قال  ،من جانبه

التجارية المجمعات  الطعام والمتاجر في  السيف نجحت في  الجائحةبسبب    لفترات طويلة   وردهات  ، اال ان شركة عقارات 
على زخم  استطاعت الشركة ان تحافظ  و  2020تسجيل تحّسن في عملياتها التشغيلية مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي  

 .مشاريعها القائمة وقيد التنفيذ في مختلف محافظات المملكة دون أي ارباك يذكر
 

ضاحية السيف ان يحافظ على نسبة إشغال    – نجح مجمع السيف  رغم التحديات اإلقتصادية  بأنه  السيد أحمد يوسف: "   وأضاف
للمزيد من العلمات التجارية المرموقة، أبرزها  ، مع استقباله قريباً 2021خلل النصف األول من العام الجاري   %90فاقت 

سوبرماركت الجزيرة كأول سوبرماركت يفتتح ابوابه في المجمع، الى جانب نادي )أوليمبيا( الصحي ليكون اول نادي يفتتح 
رية الراغبة  ابوابه في المجمع كذلك ليلبي احتياجات عملئنا الكرام. كما جاري التفاوض مع مجموعة جديدة من االسماء التجا

الرئيسي لسوق  المدير والمشغل  التوسعية. كما تفخر الشركة بأن تكون  السيف نقطة انطلق لعملياتها  في أن يكون مجمع 
فريق عمل مؤهل مكون من كوادر بحرينية كفؤة تكتسب خبرات متعددة البراحة الواعد في ديار المحرق، حيث تملك الشركة  

جيرها والتسويق لها، مما سيمكن عقارات السيف من تعزيز دور سوق البراحة كمركز تسوق في ادارة المجمعات التجارية وتأ
 ككل". استثنائي في ديار المحرق والبحرين 

 
 حاجز  اآلننسبة تأجير المساحات التجارية في الليوان تتجاوز حتى  وفيما يتعلق بآخر تطورات مشروع الليوان في الهملة، فإن  

تواقيع عقود التأجير مع سلسلة متنوعة من العلمات التجارية الرائدة على مستوى محلي وإقليمي   مع تسارع وتيرة  %69  الـ
تشكيلة فريدة من    من  هيقّدملما  وعالمي، بعضها فّضل الليوان عن غيرها من مشاريع على مستوى منطقة الشرق األوسط  

المساحات التجارية الواسعة في بيئة خضراء ومسطحات مائية تخطف األنفاس، لتجعل تجربة التسوق والترفيه أكثر متعة 
في وقت قياسي أن يكون موطناً للكثير من األسماء التجارية اللمعة على مستوى   ، حيث نجح الليوانمقارنة مع أي مكان آخر

التابعة لشركة عقارات السيف، على    شركة السيف للترفيه، . كما تعمل  متنوع  ومطعم  متجر  136د  مع وجوإقليمي وعالمي،  
سيتم اإلعلن عن هويته الجديدة وتفاصيل مرافقه  تطوير مركز ترفيهي جديد في الليوان هو األكبر على مستوى المملكة والذي  

 قريبا. 
 

      www.bahrainbourse.com لبورصة البحرين الخبر الصحفي متوفر على الموقع االلكتروني   تنويه:

 

 — انتهى--

 

 

 نبذة عن شركة عقارات السيف: 

 

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

لعملياتها، لتصبح رائدة في قطاع التجزئة والضيافة والترفيه والتطوير العقاري على مستوى المملكة. تدير شركة عقارات السيف  رئيسيًا  

محفظة كبيرة من األصول، مما يعزز من مكانتها كعالمة تجارية متميزة. تتمحور رؤية شركة عقارات السيف على سعيها الدائم لتكون  

البتكار والتنوع، مدفوعة بتطبيق أعلى المعايير والقيم لتحقيق التميز ورضا المساهمين والشركاء والعمالء على شركة عقارية رائدة في ا

 السواء. وتتمركز رسالة الشركة على تطوير وامتالك وادارة محفظة استثمارية عقارية متنوعة تخدم قطاعات التجزئة والترفيه والضيافة. 

 

http://www.bahrainbourse.com/

