
 التسعة أشهر األولى من عاممليون دوالر أمريكي خالل  9.180  صافيا بقيمة ا  تسجل ربح إنوفست

2016 

إذ تمكنت من مواصلة  2016 سنةمن تسعة أشهر األولى للنتائجها المالية  عن أعلنت مجموعة إنوفست اليوم

خسارة مع مليون دوالر أمريكي مقارنة  9.180صافي ربح بلغ  بتحقيق، إلى الربحية تهاعودو اإليجابي أدائها

، فيما بلغ صافي الربح لألشهر الثالثة نفس الفترة من العام الماضي بنهايةمليون دوالر أمريكي  2.593 قدرها

مليون  0.651مليون دوالر أمريكي مقارنة بخسارة بلغت  3.790وقدره  مبلغ 2016 سبتمبر 30المنتهية في 

  .2015من عام دوالر أمريكي لنفس الفترة 

التشغيلية بنسبة  اإليراداتزيادة في  2016 عام األولى من التسعةمجموعة إنوفست خالل األشهر  كما سجلت

مقارنة مليون دوالر أمريكي 12.348 حيث بلغ رصيد اإليرادات التشغيلية بنهاية الفترة مبلغ وقدره%  85.7

المصروفات  فيما شهدتدوالر أمريكي،  6.648 والتي بلغت 2015مع ما حققته المجموعة للفترة ذاتها من العام 

 8.532 مبلغمليون دوالر أمريكي مقارنة بـ 5.821 %، حيث بلغت 32بنسبة  انخفاضاالتشغيلية للمجموعة 

 3.23الواحد بنهاية الفترة ت ربحية السهم عليه فقد بلغالعام الماضي. و منفي نفس الفترة مليون دوالر أمريكي 

 .2015نفس الفترة من العام الماضي  بنهايةسنت أمريكي  0.91 للسهم الواحد بواقع رةمقارنة بخسا يسنت أمريك

 هانتائجالشركة وأداء أن  ،رئيس مجلس إدارة إنوفستالسنعوسي سعود السيد خالد  أكدهذه النتائج  وتعليقاً على

 التخارجات الناجحة من بعض االستثمارات أتي بعد تحقيق سلسلة منيعلى مدى األشهر التسعة الماضية االيجابية 

في قطاع االنشاءات، كما نجحت المجموعة في ضبط  المجموعةباالضافة الى تحقيق ايرادات من انشطة 

. ربحيةالعودة إلى الو نا تنفيذ استراتيجيتناالمصاريف التشغيلية وبالذات مصاريف التمويل، وهذا يؤكد على عزم

عملها الى تنويع قاعدتها االستثمارية جغرافياً، حيث أكد ان المجموعة تقوم كما تسعى المجموعة ضمن خطة 

بعد ان نجحت مؤخراً في االستحواذ على في احدى دول المنطقة االستراتيجية االستثمارية الفرص احدى بدراسة 

ً فأن المجموعة سوف تسعى الى في سلطنة عمان. للدخل بعض العقارات المدرة  ر ذراعها تعزيز دوأما محليا

 سنوات المقبلة. الطرح مشاريع عقارية مميزة وذات قيمة مضافة خالل  لمن خال "شركة تعمير"العقاري 

بأنه بفضل هللا وبجهود العاملين على  إلنوفستالسيد مراد الرمضان الرئيس التنفيذي  صرحمن ناحية أخرى 

-2016الثالث ) للسنوات مجلس االدارةترجمة واقعية لالستراتيجية التي اعتمدها النتائج مجموعة تأتي المستوى 

الحفاظ على معدل النمو وبالتالي تحقيق قيمة مضافة مؤكداً ان التحدي القادم هو مواصلة االداء االيجابي و (2018

 . قدرتها الماليةتعزيز الشركة وعلى أصول 

 

 -هىانت-

 
 :إنوفستمعلومات عن 

وتخضع لرقابة مصرف البحرين المركزي  اإلسالمية الشريعةوهي شركة استثمارية رائدة تعمل وفق أحكام  ،2002في عام  انوفستتأسست 
االستثمار المباشر إدارة األصول، ، العقاري والتطوير : االستثماررئيسية هي عمل انوفست ثالثة مجاالتتغطي  .كشركة استثمار من الفئة األولى

من  للمقاوالت، وغيرها شركة تامكونللمجموعة باالضافة الي  ذراع العقاريال "تعمير" تعميرالخليج للشركة ل األمشركة ال، وهي ةواألسهم الخاص
للمزيد  .2005مدرجة في كل من بورصة البحرين وسوق الكويت لألوراق المالية منذ عام إن شركة إنوفست شركة مساهمة عامة  .الشركات التابعة

 www.inovest.bhمن المعلومات، يرجى زيارة الموقع االلكتروني 

 


