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 بيان صحفي
 

  2019 عام لألشهر التسعة األولى منعن النتائج المالية إنوفست تعلن شركة 
 

من عام لألشهر التسعة األولى نتائجها المالية عن أعلنت مجموعة إنوفست اليوم  :2019نوفمبر  3المنامة، مملكة البحرين 
ليون دوالر أمريكي  م  5.01  وقدره  الشركة األم ربح لصالح مساهمي  وقد أظهرت نتائجها المالية الموحدة تحقيقها صافي  2019

  %. 59بواقع  انخفاض ما يمثل وهو ،لنفس الفترة من العام الماضيمليون دوالر أمريكي  12.31 قدره ربحمقارنة بصافي 
 مساهمي  سنتاً أمريكياً، مقارنة مع صافي ربح  1.77،  للفترة المذكورة  للسهم الواحد    الشركة األم مساهمي  بلغ صافي ربح  وعليه

 فقد إنخفض  صافي الربح التشغيليأما   .2018سنتاً أمريكياً عن نفس الفترة من عام   4.35 للسهم الواحد بلغ  الشركة األم 
عام لألشهر التسعة األولى من دوالر أمريكي  مليون 11.92مع مليون دوالر أمريكي مقارنة  4.10٪ ليصل إلى 66بنسبة 

  عالوة على   المسجل على أحدى التخارجات التي تمت في العام الماضيالجوهري  الربح   إلى  اإلنخفاض هذا  يعزى  حيث 2018
صافي ايراد المجموعة من نشاط عقود المقاوالت، وهو انعكاس طبيعي الستكمال واختتام األعمال بنجاح على عقد بناء تقلص 

مليون دوالر   13.67 % ليصل إلى30 بنسبة الموحدة مجموع الدخل التشغيليانخفض  وفي الوقت نفسهحكومي رئيسي.  
 ارتفعت  ومن ناحية أخرى   .2018عام  من األولى من أشهر التسعة  لفترةمليون دوالر أمريكي  19.52أمريكي مقارنة مع 

مقارنةً  2019من عام األولى أشهر التسعة مليون دوالر أمريكي في  9.57، حيث بلغت  %26بنسبة ية مصاريف التشغيلال
إلى  األول من العام،  النصفكما شهدنا في  ، . وترجع الزيادة2018مليون دوالر أمريكي لنفس الفترة من عام  7.60بمبلغ 

 أما   تحميل جزء من مصاريف مشاريع عقود المقاوالت على المصاريف اإلدارية إلى أن يبدأ العمل في مشاريع إنشائية جديدة.
مليون دوالر أمريكي   135.83% حيث بلغت  1بنسبة    األم  الشركة  مساهمي  حقوق  إجمالي  انخفاض  ،على صعيد المركز المالي

  اجمالي  انخفض .  في حين2018 عام بنهايةأمريكي  دوالر مليون136.53مقارنة بـ  2019 عاممن  لثالثا بنهاية الربع
  مليون  267.00  مع مقارنة أمريكي  دوالر مليون 244.48 إلى لتصل  الفترة نفس خالل  %8  وقدرها  الموحدة بنسبة األصول

 أمريكي دوالر مليون 40.10 إلى  لتصل  %16 نسبته ما منها النقدية  السيولة  حيث شكلت 2018 عامبنهاية  دوالر أمريكي
النقدية بشكل رئيسي  السيولة اإليجابي في التحسن جاء .  وقد%10 وقدرها بزيادة إي دوالر أمريكي، مليون  36.38 من

 .العقارية استالم إيرادات من أنشطة المقاوالت والتخارج من بعض االستثماراتنتيجة 
 

الشركة األم   إلى تحقيق صافي أرباح لصالح مساهمي 2019للربع الثالث لعام  تشير القوائم المالية الرئيسية لمجموعة إنوفست 
الربع الثالث للعام السابق مسجالً مليون دوالر أمريكي في  2.14 دوالر أمريكي مقارنة بصافي ربح قدره مليون 0.71قدره 

  0.25%، وعليه بلغ صافي ربح مساهمي الشركة األم للسهم الواحد لفترة الربع الثاني من السنة الحالية 67انخفاضاً وقدره 
 ً %  18االيرادات التشغيلية بنسبة  انخفضتبينما  ، 2018نفس الفترة من عام  سنتاً أمريكياً عن  0.76مقارنة مع   سنتاً أمريكيا
انخفض   .2018من عام الثالث مليون دوالر أمريكي لفترة الربع  4.60دوالر أمريكي مقارنة ب  مليون 3.80حيث بلغت 

مقارنة بنفس الفترة من  2019دوالر أمريكي للربع الثالث من  مليون  0.70 % ليصل إلى67 بنسبة صافي الربح التشغيلي
 مليون دوالر أمريكي.  2.10العام الماضي والبالغ  

 
يتماشى مع   لهذه الفترة إن نتائجنا  "  قائال المطوع عمر. د في تعليقه على هذه النتائج، عبر رئيس مجلس إدارة إنوفست و

صعوبات الو قتصاديةاال لظروف انعكاس طبيعي وهي كذلك  2019توقعاتنا المتحفظة  التي تم إعتمادها في خطة العمل لعام 
 قدرة  على    يؤكدمازال  أداء المجموعة لفترة التسعة أشهر الماضية    نإ،  في المنطقة    بشكل عام    التي تواجه األنشطة االستثمارية

التي تم إعتمادها من قبل مجلس اإلدارة وهذا  اإلستراتيجية  وتركيزها على تنفيذ في التعامل المتغيرات التي تواجهها  إنوفست
خطوات  من خاللااللتزام باألهداف و العقباتالعمل الجاد لتحسين النتائج ولتجاوز لمواصلة  إنوفست إدارة فريقيدفع  مما 

 ".مدروسة وراسخة نحو المستقبل
 

من  إنوفست في المحافظة على أهم المؤشرات المالية  استمرت لقد"  علق الرئيس التنفيذي، السيد ياسر الجار، قائال من جانبه
ولقد والتعامل مع التحديات وتقلبات األسواق بحكمة ومثابرة المواصلة في الربحية والمحافظة على مستوى جيد من السيولة 

ستثمار في القطاع الصناعي والتعليمي والصحي  والتي من أهمها اإل  المجموعة في تحقيق األهداف التي وضعتها لنفسها  باشرت
ستثمارات القائمة، فقد قامت المجموعة فعال خالل األشهر القليلة القادمة.  أما على صعيد اإلذلك    عالن عن  من المتوقع اإلحيث  

 . ت القادمةأداء المجموعة في الفترا على إيجابيّاً سينعكس تخاذ الخطوات الضرورية لتحسين العائد واألداء والذي إب
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مع العلم  وبورصة الكويت  على الموقع اإللكتروني لبورصة البحرين متاحة الكاملة للتنويه، إن الخبر الصحفي والبيانات المالية  
 لبورصة الكويت..”INOVEST/817“ و  لبورصة البحرين  ”$INOVEST“مدرجة تحت رمز التداول  إنوفستبأن 

 
 - إنتهى-
 

 معلومات عن إنوفست: 

. تغطي  كشركة استثمارية )فئة أ( تعمل وفق أحكام الشريعة االسالمية وتخضع لرقابة مصرف البحرين املركزي  االستثمارية ة، وهي مؤسس2002في عام نوفست إتأسست 

 اململوكة بالكامل لها وهي ألم ملجموعة من الشركاتهي الشركة انوفست إثالثة مجاالت عمل رئيسية: إدارة األصول، اإلستثمار املباشر، واالستثمار والتطويرالعقاري. إنوفست 

، وغيرها.  إن شركة إنوفست مدرجة في كل من وشركة مرس ى البحرين لالستثمار للمقاوالت شركة الخليج للتعمير "تعمير" وهي ذراع الشركة للتطوير العقاري و شركة تامكون 

 www.inovest.bhبورصة الكويت. للمزيد من املعلومات يرجى زيارة موقعنا االلكتروني: و بورصة البحرين 


