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 طموحة ومشاريع واعدة  تواصل التقدم بخطوات

 بحريني دينار  مليون   7.07  بقيمة  صافية أرباح  تحقيق عن ُتعلن عقارات السيف
 نعمل جاهدين لنكون ضمن أبرز الشركات العقاريةعيسى نجيبي: 

 

 ، الشركة الرائدة في قطاع التطوير( SEEFش.م.ب. )رمز التداول:  السيفشركة عقارات  أعلنت  :2019أكتوبر  29 -  المنامة، البحرين 
 .الثالث لربع  ا  من ضمنها نتائج   2019سبتمبر    30تسعة أشهر المنتهية في  اللفترة    المالية  هانتائجعن   ،بمملكة البحرين   العقاري 

دينار بحريني مليون    2.57، مقارنة بـ2019من    الثالث في الربع    دينار بحريني مليون    2.35  بقيمة  لمساهمي الشركة  أرباح صافيةحققت الشركة  
  2019من العام  الثالثخالل الربع  أرباًحا تشغيليةكما حققت الشركة  .%8.80 نسبته بإنخفاضمن العام السابق، وذلك  المقابلخالل الربع 

 الثالث لربع  بحريني الذي حققته الشركة في ادينار  مليون    3.72  مبلغ  مقارنة مع  %0.70نسبته    بإنخفاضأي  ،  بحريني   دينارمليون    3.69  بقيمة
، مقارنة بحريني  دينارمليون  4.64 مبلغ 2019من العام  الثالثوأما على صعيد اإليرادات، فقد حققت الشركة خالل الربع  .من العام السابق

 الثالث لسهم الواحد للربع األرباح لبلغت  كما. % 6.09قدره نخفاض باوذلك  في الربع الثالث من العام السابق بحريني  دينارمليون  4.94مع 
 لعام السابق.ذاته من افي الربع  فلس    5.59مقارنة مع  فلس    5.10قدره  و   مبلًغا  2019من العام  

  7.07بلغ    لمساهمي الشركة، فقد حققت الشركة ربح صافي    2019  سبتمبر  30المنتهية في    تسعة أشهرالوأما على صعيد النتائج المالية لفترة  
كما بلغ الربح %.  1.07نسبته  بإنخفاضمليون دينار بحريني خالل الفترة المماثلة من العام السابق  7.14مليون دينار بحريني مقارنة مع 

مليون دينار بحريني للفترة المماثلة    11.02مليون دينار بحريني مقارنة مع    11.48مبلغًا وقدره    2019  سبتمبر  30التشغيلي للفترة المنتهية في  
مبلغًا وقدره  2019 سبتمبر 30المنتهية في  أما على صعيد اإليرادات، فقد حققت الشركة في الفترةو  .% 4.13بإرتفاع نسبته  2018من 

%. كما بلغت 2.60وذلك إنخفاض قدره  2019مليون دينار بحريني للفترة المماثلة من  14.18مليون دينار بحريني، مقارنة مع  13.81
 فلس في الفترة ذاتها من العام السابق.  15.53فلس مقارنة مع    15.36مبلًغا وقدره    2019  سبتمبر  30األرباح للسهم الواحد للفترة المنتهية في  

 دينارمليون  150.68 وقدرهمبلًغا  2019 سبتمبر 30لفترة المنتهية في لبلغ إجمالي حقوق الُمساهمين )بعد استبعاد حقوق األقلية( فقد وبذلك 
للفترة المنتهية في وبلغ مجموع األصول  %.0.09قدره نخفاض اب، وذلك من العام السابق بحريني  دينارمليون  150.83، مقارنة مع بحريني 

قدره رتفاع با، وذلك من العام السابق بحرينيدينار مليون  168.37 مقابل، بحريني  دينارمليون  170.61 وقدره مبلًغا 2019سبتمبر  30
1.33 .% 

المتغيرة دية اإلقتصاالعالية التي ما زالت تهيمن على األسواق، فضاًل عن ظروف السوق  فسةإلى المناهذا وُتعزى أسباب التغير في األرباح 
 .  سوق العقاروالتي تلقي بظاللها على  المحلية واإلقليمية  
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نولي اهتماًما  إننا : "السيد عيسى نجيبي  الشركةرئيس مجلس إدارة  قال ،ش.م.ب. ت السيفقاران عن النتائج المالية لشركة ع وبمناسبة اإلعال
المتغيرة لألسواق وهو ما نعمل على تحسينه باستمرار  اإلقتصادية والظروفالتحديات األهداف المالية التي وضعناها بالرغم من  كبيًرا بتحقيق

 ."عبر تطوير مشاريعنا العقارية وإثراء محفظة أعمالنا

البحرين، ولذلك  مملكة  ع بانكون ضمن أبرز الشركات العقارية المؤثرة في هذا القط  لكي  في الوقت الحالي   ونعمل جاهدينوأضاف السيد نجيبي: "
عوائد ألننا نهدف ونتطلع إلى زيادة    التي تدخل في العديد من القطاعات التي تنضوي تحت مظلتنا و التنموية  فإننا نحرص على االرتقاء بالمشاريع  

   مساهمينا األعزاء."

نفس نتائج  مقابلها المملوكة من قبلفريزر سويتس البحرين شركة وائد عقارات السيف ارتفاًعا في ع  شركة فقد حققت لة،وعلى صعيد ذي ص
الماضي نتيجة لزيادة نسبة اإلشغال، وذلك في أعقاب عملية التحديث والتجديد التي نفذتها الشركة والتي بدأت تؤتي ثمارها من حيث لعام  لفترة لا

تحسين ل  لدى شركة عقارات السيف التي تسعى الت قائمة  النتائج اإليجابية. وقد تم إنجاز عدد من عمليات التطوير في فريزر سويتس، والتي ال ز 
منحهم كافة  ة تمتكامل شقق فندقيةما تطرحه من خيارات، ولتستمر في تعزيز تواجدها كوجهة رائدة تتيح لزوار المملكة تجربة اإلقامة في 

 .  ضاحية السيف  ي في موقع مميز ف  ااالحتياجات، إضافة إلى تمركزه

شركائها على  مع بالتعاون تعمل في الوقت الحالي  فشركة السيف للترفيه، إحدى الشركات التابعة للمجموعة،أما فيما يتعلق بالمشاريع الترفيهية 
باالستثمار في  2019ذلك فقد قامت الشركة خالل العام التي ستجتذب الزوار والمتسوقين، لخطط توسعية لضم المزيد من الخيارات الترفيهية 

 الجديدة. من المشاريع الترفيهيةعدد  تطوير  

من تحقيق معدالت إشغال عالية بفضل استقطاب مجموعة من العالمات   بالتجزئة، فقد تمكن مجمع السيفأما من جانب تطوير مشاريع البيع 
وسعت عبر ذلك إلى اعتماد المعايير والممارسات الحديثة في عملياتها ،    والتنمية  التجارية البارزة، كما توجهت الشركة إلى تطبيق أسس االستدامة

 اليومية تطلًعا إلى المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة.

لقد أدى االرتفاع " ، على النتائج المالية للشركة قائاًل:ش.م.ب. الرئيس التنفيذي لشركة عقارات السيف ،السيد أحمد يوسفعّلق انبه، ومن ج
عقارات شركة  ، ولذلك فقد أصبحت أولويتنا في  ى مملكة البحرين إلى زيادة الطلب على خيارات البيع بالتجزئةالملحوظ في عدد الزوار القادمين إل

المزيد من العالمات    ب جذسعينا إلى  عبر   نرقى إلى مستوى الطلب في األسواق السيف أن نواصل العمل على تطوير وإثراء ما نقدمه من خيارات ل
  " الفترة الماضية.  تفوق التجارية الشهيرة والمستأجرين البارزين، لنحقق نسب إشغال  
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التطوير العقاري  من خيارات في قطاع  طرحه  تما  بفضل   قيق زيادة في األرباح والعوائد، فقد تمكنت شركة عقارات السيف من تحروالجدير بالذك
ا  ومركزً الترفيه والبيع بالتجزئة والضيافة، مع التركيز بصورة خاصة على استراتيجية الشركة في النهوض بالعالمة التجارية وبناء مكانة متميزة و 

 المشاريع.من  قوًيا في السوق يدعمه محفظة متنوعة  

 ُتدير  و وهي مدرجة في بورصة البحرين.  1999، في عام بمملكة البحرين الرائدة العقارية ، الشركة ش.م.ب. عقارات السيفشركة تأسست وقد 
 متنوعة في جميع أنحاء المملكة.   بمشاريع استثمارية  مدعمةمحفظة كبيرة من األصول مما يعزز من مكانتها كعالمة تجارية متميزة  الشركة  

 السادة الُمساهمين بأن البيانات المالية السنوية الُمدققة والخبر الصحفي متوفران على الموقع اإللكتروني لبورصة البحرين.على  تنوه الشركة  

 
 - انتهى-


