
 
 

 بقیمة ملیون دینار بحریني 
 لدعم مستأجري مجمعاتھا التجاریة  تطلق صندوقاً شركة عقارات السیف 

 
لجمیع أجھزة الدولة لبذل   بتوجیھات القیادة الرشیدة شركة عقارات السیف ةشاد مجلس إدارأ :۲۰۲۰ مارس ۱٥ المنامة،

لحفاظ على صحة  باجراءات الكفیلة  ذ اإلاتخاو،  )19(كوفید    الوطنیة لمكافحة فایروس كوروناضمن الحملة  الالزمة    الجھودكافة  
. األمر الذي استحقت معھ مملكة البحرین اإلشادة من مختلف دول العالم  ھذا الوباءوسالمة كافة أفراد المجتمع والوقایة من 

 والمنظمات الصحیة.
 

ً مع  شركة   أعلنت ت،بھا البالد وما اتخذتھ من إجراءاعاة للظروف الحالیة التي تمر ومرا القیادة الرشیدةتوجیھات وتماشیا
 مجمعاتھا التجاریة. مستأجري بقیمة ملیون دینار لدعم إطالق صندوقعن  عقارات السیف

 
بھدف مناقشة  رة  وجاء ھذا اإلعالن خالل اجتماع عقده مجلس إدارة الشركة تحت رئاسة السید عیسى نجیبي، رئیس مجلس اإلدا

، وخصوًصا تلك التي تمس الجانب االقتصادي من أجل بحث ُسبل تقدیم مختلف وسائل المتعلقة بالفایروس  التطورات الجدیدة
بما ینسجم مع توجیھات صاحب وتعزیز المسیرة االقتصادیة لمملكة البحرین في ظل التطورات المستجدة الدعم للمساھمة في 

حفظھ هللا   بن حمد آل خلیفة ولي العھد نائب القائد األعلى النائب األول لرئیس مجلس الوزراء الملكي األمیر سلمانالسمو 
   .ورعاه

 
واعتمد مجلس اإلدارة خالل االجتماع مجموعة من التدابیر لتعزیز الثقة وتحسین بیئة التسوق في مجمعات السیف في ظل 

افضل  ق الضوابط االحترازیة بالتنسیق مع الجھات الرسمیة واستخدام بتطبی ةتوجیھ اإلدارة التنفیذیالوضع الراھن، وعلیھ تم 
   مع الحدث.للتعامل  الممارسات

 
وُسیساھم ھذا الصندوق في تقدیم الدعم الالزم لجمیع مستأجري ُمجمعات شركة عقارات السیف وذلك إدراًكا من الشركة بأھمیة 

لعجلة االقتصادیة لمملكة البحرین في ظل األوضاع الحالیة، كما وتأتي أن یواصل قطاع التجزئة دوره الحیوي في الدفع قدًما با
 الذین یشكلون نواة أعمالھا وأنشطتھا التجاریة.المستأجرین ھذه المبادرة كدلیل راسخ اللتزام الشركة نحو جمیع شركائھا من 

 المعاییر والشروط الخاصة بھ.شراف على ھذا الصندوق ووضع اإلدارة التنفیذیة بجلس اإلف الموكلّ 
 

وتعلیقًا على ھذه المبادرة، قال السید عیسى نجیبي، رئیس مجلس إدارة شركة عقارات السیف: "نحن ندین لمملكة البحرین 
ولقیادتھا الرشیدة بنجاحنا، وتنصب ھذه المبادرة في سیاق التزامنا بدعم الجھود الوطنیة المبذولة في ھذا الظرف االستثنائي، 

بن حمد آل خلیفة ولي العھد نائب  الملكي األمیر سلمانلبحرین بقیادة صاحب السمو من فریق ا اً جزءیتماشى مع كوننا بما و
لمكافحة ھذا الوباء والذي أضحى تحدیًا حقیقًیأ یواجھ سوق المال واألعمال  القائد األعلى النائب األول لرئیس مجلس الوزراء

وینعكس إیجابًا على تحقیق األھداف  من أفراد أو شركات بما یخدم المصلحة العامة في المملكة    بالمملكة، ویتطلب تكاتف الجمیع
حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عیسى آل  والتي جاءت بفضل التوجیھات السامیة لالمنشودة للمسیرة التنمویة الشاملة 

 ". خلیفة عاھل البالد المفدى حفظھ هللا ورعاه
 

ة قطاع التجزئة بالمملكة على في تعزیز ریاد لمبادرة نابعة من مسؤولیتنا الوطنیة ونأمل من خاللھا أن نساھموتابع: "إن ھذه ا
الرغم من التحدیات المستجدة، ونحن واثقون بأننا سنخرج من ھذه المرحلة أقوى من السابق بفضل ما اتخذتھ الحكومة من  

ع وال یسعنا في ھذه المناسبة إال أن نتضرّ على المناخ االقتصادي بالبحرین.    خطوات متمیزة لمكافحة ھذا الوباء والحد من آثاره
   ".الصحة والعافیة على الجمیعوأھلھا ویدیم الى العلي القدیر بأن یحفظ البحرین 

 
مؤازرة  تأتي ھذه المبادرة من منطلق حرصنا على من جھتھ أكد السید أحمد یوسف، الرئیس التنفیذي لشركة عقارات السیف: " 

من مستأجري جمیع مجمعاتنا التجاریة، والذین   كافة الجھود الوطنیة المبذولة في الوقت الراھن، والتزامنا الدائم بدعم شركائنا
  نجاحھم أولویاتنا."  یتصّدر



 
 
 

ریة من بیئة بما یعزز من ما تقدمھ مجمعاتنا التجا ،وأضاف: "نؤكد من خالل إطالق ھذا الصندوق دعمنا لشركائنا المستأجرین
مستأجرین ھي األساس الأعمال مرنة قادرة على التأقلم مع كافة الظروف والمتغیرات. إن عالقتنا الوطیدة مع جمیع شركائنا من  

 ". لیة سنسخر جل جھودنا للوفاء بھاالذي بنینا علیھ نجاحاتنا على مدى األعوام الماضیة، والوقوف إلى جانبھم الیوم ھو مسؤو
 

تُدیر محفظة مدرجة في بورصة البحرین، و  كشركة مساھمة عامة  ۱۹۹۹لذكر أن شركة عقارات السیف تأسست في عام  جدیر با
 مدعومة بمحفظة أعمال متنوعة في جمیع أنحاء المملكة. ،كبیرة من األصول مما یعزز من مكانتھا كعالمة تجاریة متمیزة

 
 

 --انتھى--

 


