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	بیان صحفي
	

 صافي أرباح بقیمةق تحقوإنوفست تواصل أدائھا اإلیجابي بإعالنھا عن 
 2017ملیون دوالر أمریكي بنھایة الربع األول من عام  8.2 

 
نتائجھا المالیة بنھایة الُربع األول من عام عن أعلنت مجموعة إنوفست الیوم  :2017أبریل  26المنامة، البحرین، 

لیون دوالر م 	8.2وقدرة   ربع خاص بمساھمي الشركة األم نتائجھا المالیة الموحدة تحقیقھا صافيوقد أظھرت  2017
 .2016ملیون دوالر أمریكي بنھایة الربع األول من عام 	3.2	قدرھاأمریكي مقارنة بصافي أرباح 

 
 2016على تحقیقھا خالل عام التي دأبت الفصلیة األرباح  في تحقیقوتأتي ھذه النتائج في سیاق التزام المجموعة 

وتشیر القوائم المالیة الرئیسیة لمجموعة إنوفست إلى تحقیق إیرادات تشغیلیة  ،2017افظھ على ھذا النمو خالل والمح
ملیون  5.1 والتي بلغت 2016مقارنة مع ما حققتھ المجموعة للفترة ذاتھا من العام ملیون دوالر أمریكي  	4.7قدرھا

ملیون دوالر أمریكي  1.8 مبلغمقارنة بـ ملیون دوالر أمریكي 2.6حین بلغت مصاریف التشغیل في  .دوالر أمریكي
أمریكي  ملیون دوالر 6.1نوفست مبالغ مستردة بقیمة باالضافة إلى ذلك، سجلت إ		.العام الماضي في نفس الفترة من

كما حافظت المجموعة على الوضع القوي للسیولة برصید .  نتیجة للتسویات مع العمالء حلھمالمضمدینة الذمم المن 
مساھمین على حقوق الحیث بلغ نسبة العائدة  بتحقیق نمو ثابت على حقوق المساھمینو، ملیون دوالر أمریكي 	38.2بلغ 

ھذا وقد بلغ العائد على السھم بنھایة الربع األول من عام  . % 3.1على األصول  ما یعادل  والعائد  % 6.5ما یعادل  
 .2016سنت أمریكي عن نفس الفترة من عام  	1.13	سنت أمریكي، مقارنة  	2.87مبلغ وقدره  2017

 
في إطار تعلیقھ على ھذه النتائج قائالً  ،رئیس مجلس إدارة مجموعة إنوفست، وسيعمن جھتھ صرح السید/ خالد السن

بأداء إیجابي للغایة حیث استطاعت المجموعة من العودة إلى  2016"تمكنت المجموعة بفضل هللا من ان تنھي عام 
، نحن سعداء بجني 2017الیوم، وبنھایة الربع األول من عام .  ف الرئیسي الستراتیجیة المجموعةالربحیة وھو الھد
یذ ا الفصلیة ضمن المراحل المختلفة لالستراتیجیة التي نقوم بتنفھمن خالل تحقیق إنوفست ألھداف تناجیثمار استراتی

بنودھا بثبات ورؤیا واضحة نحو االستمرار في تحقیق األرباح من جانب والسعي إلى البحث عن فرص استثماریة 
 إننا نتوقع أن یكون لشركة المقاوالت تامكونوعلى مستوى المجموعة، ف ،جدیدة لتعزیز وتنویع محافظنا االستثماریة

اقصات ندوراً متنامیا في دعم وتعزیز األداء من خالل إنجاز األعمال التي تقوم علیھا حالیاً فضالً عن السعي للفوز بالم
ع م على مواصلة اإلدارة الفعالة للمصاریف بالتزامن ینزماعكما بدأنا ھذا العام فنحن   الخاصة بالمشاریع الكبرى.

 "قررنا التخارج منھا.التى تحسین أداء استثماراتنا القائمة، وكذلك تحقیق تخارجات ناجحة من االستثمارات 
 

أن أداء المجموعة بنھایة الربع بمزیداً من الضوء حیث أفاد  الرئیس التنفیذي، من جانبھ ألقى السید/ مراد الرمضان
یمثل مؤشراً مھماً لما ستسفر عنھ نتائج المجموعة بنھایة العام، حیث سنعمل على تنفیذ مبادراتنا  2017األول من عام 

التي عزمنا على تنفیذھا ھذا العام والتي نأمل ان تحقق النتائج المرجوة كما نأمل أن نوفق في تتویج جھودنا في رصد 
ر كما أشار إلى أن اإلدارة التنفیذیة خالل الشھو . بھانستعد لإلستثمار  فرص االستثماریة المستھدفة التي وتقییم ال

الماضیة بذلت جھوًدا مضنیة في سبیل تحصیل بعض أرصدة الذمم المدینة ومنھا ما قد صنف بأنھا دیون معدومة ظلت 
ثم ملیون دوالر  7.2ما یقارب   استردادن ھذه الجھود سنوات، وقد نتج ع 10مسجلة في دفاتر الشركة لفترة تجاوزت 

  التسویات القانونیة.ووذلك من خالل عملیات التحصیل  أمریكي، دوالرملیون  6.1 بقیمةمخصصات على أثرھا عكس 
ركیزنا ت بجانب ،تدعم السیولة النقدیةمن شأنھا أن التي وخالل ھذا العام  االسترداداتمزیدا من الوأضاف بأننا نتوقع 
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طتنا في أنشمن اإلیرادات التشغیلیة وتحسین أداء محافظنا االستثماریة الحالیة وكذلك اإلیرادات المنتظرة  على زیادة
تؤمن للشركة مصدراً متنوعھ محفظة وقد بدأنا في بناء  . التابعھ للمجموعة تامكون قطاع المقاوالت من خالل شركة

 ً وتأتي ھذه الخطوة في سیاق جھودنا نحو  ضل تقلبات السوق، فيمن شأنھا المحافظھ على أداء المجموعة للدخل  ثابتا
الفرص االستثماریة الجدیدة التي ھي محل اھتمامنا في من  الحفاظ على وضع مالي قوى استعداًدا الستغالل مجموعة 

التجزئة، وترتبط كل ھذه المبادرات باألھداف قطاعات التعلیم، والرعایة الصحیة، المطاعم والمقاھي ، والبیع ب
 الدخول في أسواقمن خالل االستراتیجیة الرئیسیة على مستوى المجموعة التي تسعى إلى تنویع مصادر الدخل 

یة المستقبلإنوفست كما نعمل على تجدید عالمتنا التجاریة لتنسجم مع تطلعات ورؤیة مجموعة   جدیدة.وقطاعات 
	بر عنھا بصورة أفضل.ولتعكس طموحھا وتع

 
 -نتھىإ-
 

 معلومات عن إنوفست:
البحرین والتي تعمل وفق أحكام الشریعة االسالمیة  مملكة الرائدة في االستثماریة المؤسسات، وھي أحدى 2002تأسست انوفست في عام 

 اإلستثمار المباشر، واالستثماروتخضع لرقابة مصرف البحرین المركزي. تغطي انوفست ثالثة مجاالت عمل رئیسیة: إدارة األصول، 
العقاري. انوفست ھي الشركة األم لمجموعة من الشركات، بما في ذلك شركة الخلیج للتعمیر "تعمیر" وھي ذراع الشركة للتطویر العقاري 

ى معلومات یرجللمقاوالت، وغیرھا.  إن شركة إنوفست مدرجة في كل من بورصة البحرین بورصة الكویت. للمزید من ال و شركة تامكون
 www.inovest.bhزیارة موقعنا االلكتروني: 

 

 


