


 
 

 

 
 

  السادة مساهمي شركة عقارات السيف الكرام،

 

كم الكريم خالص شكرنا  مباألصالة عن نفسي وعن جميع أعضاء مجلس إدارة شركة عقارات السيف، أرفع لمقا

للسنة المنتهية  تقرير الشركة السنوي والبيانات المالية المدققة   لكم  أقدم، وأتشرف أن  الدائمة بنا ا على ثقتكم  نوامتنان

  إلى جانب أداء الشركة في السنة الماضية ورؤيتنا المستقبلية. ٢٠١٩ديسمبر  ٣١في 

 

جدد يؤكد سالمة منافسين شهده السوق من ارتفاع حدة المنافسة وظهور يإن تعزيز ربحية الشركة في ظل ما 

ركة عقارات السيف أن تواصل آفاق جديدة تضمن لش ونحقدماً  لنمضي االستراتيجيات والخطط التي وضعناها 

 والتطوير العقاري.  ريادتها لسوق التجزئة والضيافة والترفيه

 

 

 المؤشرات األساسية 

، والفضل في ذلك يعود لمرونة عملياتنا  ٢٠١٩في عام تحافظ على مسارها الربحي أن  الشركةلقد استطاعت 

.  تحديات الجديدة والمتغيرات في سلوك المستهلكينالمتغيرة على الرغم من الواستجابتها السريعة لمتطلبات السوق  

. ٢٠١٨% مقارنة بعام 0.67دينار بحريني، بزيادة مليون  11.19بقيمة  صافية أرباًحافقد سجلت الشركة 

دينار بحريني، مقارنة  مليون  17.03% لتصل إلى 2.07بنسبة  ٢٠١٩عام  في الشركة  إيراداتوانخفضت 

وعليه فقد قرر مجلس اإلدارة رفع توصية إلى الجمعية العامة للمساهمين بتوزيع  .٢٠١٨في عام  مليون    17.39بـ

 .مليون دينار بحريني  6.9٪ أي ما يعادل  15 بنسبةأرباح نقدية 

 

  تعزيز أدائنا على تقديم تجربة استثنائية لجميع عمالئنا، وهو ما انعكس على  ٢٠١٩بعام لقد انصب تركيزنا  

وتجارب مميزة   خيارات نمط حياة ذات جودة عالية توفيرنجاحنا في  ية للشركة بفضلالمالي وتحقيق الربح

  أولوياتنا إلى أننا استطعنا تحديد    هذا يعزى على مدى األعوام القادمة، و  ثابتة  بخطى . سنواصل نمونا  لعمالئنا الكرام

،  ترجمتها على أرض الواقعو   مدروسة بدقةأهداف    وضعنابع من إيماننا بأهمية  وذلك  ،  بوضوح واحترافية عالية

   ما سيساهم في تسجيل نجاحات أكثر بوتيرة أسرع.م
 

 

 ٢٠١٩ ٢٠١٨ أهم النتائج المالية )مليون دينار بحريني( 

  17.03  17.39 اإليرادات

  15.13  14.85 الربح التشغيلي 

  11.19  11.12 صافي الربح

  174.32  168.37 مجموع األصول 

  154.54  150.83 مجموع حقوق الملكية العائدة لحملة األسهم

 
 

 صناعة نمط حياة جديدة  
بوضوح مالمح استراتيجيتنا التي سنركز خاللها على تنويع محفظتنا االستثمارية،   2020ستتجلى خالل العام 

والتوسع في مجاالت جديدة، أهمها قطاع الترفيه والتطوير العقاري، في الوقت الذي سنضاعف فيه جهودنا 
ارية بهدف تقديم قيمة مضافة لشركائنا لتوفير تجربة تسوق استثنائية لعمالئنا الكرام في جميع مجمعاتنا التج

 مقابل استثماراتهم وضمان نجاحهم، والذي هو ضمن أهم أولوياتنا. 



 
 

 

 
 

 
نحن على أعتاب مرحلة جديدة في تاريخ شركة عقارات السيف مع إطالق مشروع ليوان، والذي نسعى من 

بمجال الترفيه، ويأتي ذلك ضمن  خالله أن نصنع أسلوب حياة مستقبلي في مملكة البحرين، وتقديم آفاق جديدة 
جهودنا في تحسين العوائد على االستثمار ورفع ربحية الشركة، وفي الوقت ذاته المساهمة في جهود الحكومة  
الموقرة في تعزيز موقع مملكة البحرين كوجهة سياحية رائدة على مستوى المنطقة. وبينما نواصل تطوير  

الل المرحلة القادمة على البناء للمستقبل، كونه الطريق الوحيد مشاريع ذات قيمة عالية، سنوجه جهودنا خ
 للمحافظة على مركزنا الريادي.

 
وفي غضون ذلك، ومن منطلق إيماننا بقطاع الترفيه، سنواصل االستثمار في هذا المجال الحيوي من خالل  

وتطلعات المواطنين  شركة السيف للترفيه، والتي نطمح من خاللها تدشين مشاريع استثنائية تلبي طموح
 والمقيمين والسياح والزوار. ناهيك عن خططنا الطموحة للتوسع في مجال الضيافة. 

 
 

 دمج االبتكار في قطاع التجزئة 
وفي خضم احتدام المنافسة في قطاع التجزئة، نحن حريصون على تعزيز ريادتنا في هذا المجال بفضل األسس 

الماضية، وهو ما منحنا شرف ثقة عمالئنا وشركائنا، وقد انعكس ذلك    الفريدة التي أرسيناها على مدى السنوات
على نسب اإلشغال المرتفعة في جميع مجمعاتنا التجارية بفضل االتجاهات الحديثة التي تبنتها الشركة بدمج  

ع  االبتكار في قطاع التجزئة، حتى نجعل كل زيارة تسوق في مجمعاتنا التجارية تجربة فريدة من نوعها لجمي 
العمالء. إن التوجهات العصرية في التسوق اإللكتروني حتمت علينا إعادة النظر بقطاع التجزئة، مما يعني أنه 
ال يتوجب علينا بناء مجمعات تجارية عصرية فحسب، ولكن استدامة اإلدارة السليمة لدفتها كذلك، عبر تطوير 

متغيرات السوق، مما سيساهم في تعزيز مكانتنا تشكيلة محالت التجزئة التي تضمها مع األخذ بعين االعتبار 
 كالعب رئيسي في قطاع التجزئة المحلي. 

 
 

 طموح بال حدود 
مستقبل ، والفضل في ذلك يعود إلى التدابير واالستراتيجيات التي تبنتها الشركة  للقد أصبحت شركتنا مستعدة ل 

يوية والتحول إلى المجاالت الحديثة، لنكون لتعزز من ربحيتها من خالل تركيز االستثمارات على القطاعات الح
سباقين في مبادراتنا، ونستند لتحقيق ذلك على طموحنا نحو غد أفضل وفريق عملنا المحترف الذي تمتزج فيه  
الخبرة بالديناميكية، وهو ما يضعنا في مركز أصبحنا فيه مستعدين لصناعة مستقبل أكثر إشراقاً للتجزئة والترفيه 

 طوير العقاري على مستوى المملكة. والضيافة والت 
 

ومع استمرار ربحية الشركة، فقد استطاعت شركة عقارات السيف تحويل خططها الموجهة لتعزيز أدائها المالي 
اإليجابي الى واقع ملموس. ولدينا األساس الرصين لنمضي لألمام ونضاعف من معدالت نمونا، وبدعمكم  

 سنحقق جميع أهدافنا.  
 

موقر وجميع العاملين والمساهمين بالشركة، أود أن أتقدم وختاًما، وبالنيابة عن زمالئي في مجلس اإلدارة ال
بخالص الشكر والتقدير إلى مقام حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البالد المفدى  
حفظه هللا ورعاه، وصاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس مجلس الوزراء الموقر حفظه  

نائب القائد األعلى النائب    ن، وصاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد األميهللا ورعاه



 
 

 

 
 

األول لرئيس مجلس الوزراء حفظه هللا ورعاه، وإلى حكومة مملكة البحرين وجميع الوزارات والمؤسسات 
والمسؤولين الذين يواصلون تقديم الدعم لشركة عقارات السيف على مر األعوام، لتعزز مركزها البارز في  

لكة الوجهة اإلقليمية والعالمية التفضيلية بقطاعات السياحة والتجزئة دعم تطلعات القيادة الرشيدة، وألن تكون المم
 والترفيه والضيافة والتطوير العقاري. 

 
كما ال يسعني إال أن أتقدم بجزيل الشكر واالمتنان لجميع المساهمين، وشركائنا والعاملين بالشركة على ما نحققه 

 . 2020وتحقيق المزيد من النمو واالزدهار في عام من نجاحات، وسيبقى سعينا الدائم تعزيز ثقتكم بنا 
 
 

 
 عيسى محمد نجيبي  

 رئيس مجلس اإلدارة  

 
 




























































































