
  

 

 ن درهم ييمال 4 ًا صافية قدرهاأرباح حقق"إشراق لالستثمار" ت
  زمشروع جميرا راي و تبدأ بناء، 2019في النصف األول 

 
 الشركة لعمليات استمرارية الربحية ؤكد تأرباح النصف األول  •
 ق على مستوى السوق أعمال الضيافة والتأجير تواصل أداءها المتفو  •
 بدبي قرية جميرا الدائريةفي  "جميرا رايز"منح عقد بناء مشروع   •
 في أسهم "إشراق" األجانبالحد األقصى لملكية إلغاء مجلس إدارة الشركة يقترح  •

 
أعلنت "إشراق لالستثمار ش.م.ع"، )إشراق" أو : 2019يوليو  23أبوظبي، اإلمارات العربية المتحدة، 

عن "الشركة"(، الشركة االستثمارية التي تتخذ من أبوظبي مقرًا لها والمدرجة في سوق أبوظبي لألوراق المالية، 
يونيو  30 في ةوالمنتهي 2019مليون درهم خالل النصف األول من السنة المالية  4 قدرهتسجيل صافي أرباح 

 قيادة إدارتها الجديدة.بمالية لتختتم بذلك نصف عاٍم جديد مكلل باألرباح ال، 2019
 

دالت نمو عتحقيق النتائج المرجّوة مع تسجيل كل من أقسامها م التي تنتهجها الشركةوواصلت خطط التنويع 
في قطاعي التأجير والضيافة بما فيها  الشركة أعمال واستمرتالل النصف األول من العام الجاري. قوية خ

بفضل خدماتها  بأدائها المتفوق الشقق السكنية في مركز دبي المالي العالمي والشقق الفندقية في نوران مارينا، 
كما قّدمت محفظة % على التوالي. 88% و100معدالت اإلشغال إلى حيث وصلت  عاليةجودتها الالمميزة و 

 االستثمارات والودائع. منقويًا "إشراق" االستثمارية دخاًل 
 

%، وتسير 40 أكثر من إلىفي جزيرة الريم ، وصلت نسبة تشييد مشروع "مارينا رايز" وعلى صعيد المشاريع
عند استكماله سيصبح . و 2020من عام  الرابععمليات اإلنشاء على قدم وساق ليكون المشروع جاهزاً في الربع 

 بدءًا من العام التالي. ، وذلكالشركة وأرباح إيراداتأول مشروع تطويري يساهم في 
 



  

 

تعزيز دخل محفظة القطاع العقاري في الشركة، وافق مجلس إدارة تهدف إلى رؤية وفقًا لوفي ذات السياق، و 
الذي يضم اثنين من  ضمن قرية جميرا الدائرية"إشراق" على البدء بأعمال البناء والتشييد لمشروع "جميرا رايز" 

للشقق الفندقية. وسيعزز هذا المشروع محفظة إشراق  برج ثالث مخصصاألبراج متعددة االستخدامات و 
 .متر مربع 35,500تبلغ اضافية تأجيرية جديدة مساحة وإمكاناتها بإضافة 

 
إلدراج أسهمها في السوق المالية السعودية )تداول(، خططًا تبحث "إشراق"  شركة ال تزال وإضافة إلى ذلك،

، والتي طلبت بدورها وثائق إضافية قبيل إصدار والسلع يةهيئة األوراق المالحيث تم إرسال الطلبات إلى 
 موافقتها.

 
ذلك عماًل و الشركة  أسهم في األجانبلملكية  القيد على الحّد األقصىإلغاء  الشركة دارةإاقترح أعضاء مجلس و 
 الشركة إدارة تف  لّ  وك   ،بشأن الشركات التجارية 2015( لسنة 2تحادي رقم )االقانون الفي  حديثةلتغييرات البا

 .المطلوبة اتالموافق للحصول علىالمعنية السلطات لتواصل مع ا بمهام
 -انتهى-

 
 حول إشراق لالستثمار

مرررررررع مجموعرررررررة واسرررررررعة مرررررررن  ات"إشرررررررراق لالسرررررررتثمار" هررررررري شرررررررركة رائررررررردة فررررررري مجرررررررال التطررررررروير االسرررررررتثمار 
كمرررررا تمتلرررررك الشرررررركة محفظرررررة اسرررررتثمارية متنوعرررررة عبرررررر مجررررراالت  والضررررريافة والعقرررررارات.المشررررراريع السررررركنية، 

لمزيررررررررد مررررررررن المعلومررررررررات، يرجررررررررى زيررررررررارة   .األسررررررررهم والرررررررردخل الثابررررررررت واألسررررررررهم الخاصررررررررة ومنتجررررررررات الرررررررردين
www.eshraquae.com 

 
 للمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع: 

 دانيا اسحاق
أصداء بي.سي.و للعالقات العامةشركة   
 44507600 971+هاتف: 

 global.com-Dhanya.Issac@bcwبريد إلكتروني: 
 

http://www.eshraquae.com/
mailto:Dhanya.Issac@bcw-global.com

