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 بيان صحفي 
 

مليون دوالر أمريكي لمساهمي الشركة األم لفترة التسعة أشهر    5.21تحقق صافي ربح قدره  إنوفست 
   2020األولى من عام 

 
، فقد سجلت 2020لعام    لثللربع الثا  إنوفست اليوم عن نتائجها المالية أعلنت   : 2020  نوفمبر  2  :المنامة، مملكة البحرين

مليون دوالر أمريكي لنفس   0.71 مليون دوالر أمريكي مقارنة مع 0.42المجموعة صافي ربح لمساهمي الشركة األم وقدره  
الماضي العام   رئيسي في اإليرادات األخرى بشكل  انخفاض    إلى  هذا  ويعزى،  %41بنسبة    انخفاض، أي مايمثل  الفترة من 

.   المصروفات في هذه الفترة على مستوى المجموعة  يقابله إنخفاض فيو   ،االستثمارات في العقارايرادات من  وانخفاض في  
سنتا أمريكيا مقارنة   0.14الشركة األم للسهم الواحد عن نفس الفترة    النصيب األساسي والمخفض للسهم في أرباحبلغ   ،وعليه

مليون    0.696من    إنخفضفقد  للفترة    صافي الربح التشغيلي.  وأما  2019سنتا أمريكيا عن نفس الفترة من العام    0.24  مع
إلى أمريكي  الماضي،  أمريكي  مليون دوالر   0.329 دوالر  العام  الفترة من  .  كما  %53وقدرها  انخفاض  نسبة  بأي  لنفس 

العام الماضي   مقارنة بنفس الفترة منللفترة مليون دوالر أمريكي  3.00صل إلى تل% 21 بنسبةااليردات التشغيلية  تانخفض
 .مليون دوالر أمريكي 3.78والبالغ 

 
  صافي ربح لمساهمي الشركة األم بلغ إنوفست حققت  فقد 2020من عام  األولى التسعة لألشهر المالي  داءاألوأما فيما يتعلق ب

بلغ  وعليه،   . %4  بمعدل زيادةما يمثل  وهو  2019  املعمليون دوالر أمريكي    5.01مليون دوالر أمريكي مقارنة مع    5.21
سنتا   1.75من السنة الحالية   ىاألولأشهر    التسعة  لفترةاألم للسهم الواحد  الشركة    النصيب األساسي والمخفض للسهم في أرباح

ح اارب بشكل أساسي إلىالنسبي    رتفاعاالحيث يعزى هذا    2019عن نفس الفترة من عام  سنتا أمريكيا    1.68أمريكيا مقارنة مع  
المستثمر مسجل احد  نتيجة تسوية مع  المدينة  وعكس مخصص  ينة  التشغيلية    للذمم  المصاريف   يقابله وانخفاض جوهري في 
وتقلص   ايرادات من االستثمارات في العقارفي  زميلة ، وانخفاض  ال  اتناتجة عن تسوية تمويل على مستوى احدى الشرك  رةخسا

مليون    0.42  خسارة وقدرها  ٪ ليصل إلى 110  بنسبة  انخفضفقد  صافي الربح التشغيلي  أما    اإليرادات من أنشطة المقاوالت. 
حيث    2019عام لمليون دوالر أمريكي    4.10  ربح قدره   مقارنة مع  2020عام   من  ى األولأشهر    التسعة   لفترةدوالر أمريكي  

   .ذلك إلى األسباب المذكورة أعاله ، مع استبعاد عكس المخصص ينسب
 

مليون دوالر أمريكي   142غ  لتب% ل3فقد ارتفع إجمالي حقوق مساهمي الشركة األم بنسبة  ،  على صعيد المركز الماليأما  
كنتيجة طبيعية لزيادة   ذلك ويأتي 2019 عام بنهايةدوالرأمريكي  مليون 138مقارنة بـ  من السنة الحالية ىاألولأشهر  لتسعةل

  مليون  247 خالل نفس الفترة لتصل إلى  %1  اجمالي األصول الموحدة بنسبة وقدرها  ارتفع  كما    األرباح المسجلة.صافي  
النقدية ما نسبتهلتشكل   2019 عام مليون دوالر أمريكي بنهاية   244 مع دوالرأمريكي مقارنة   إلى  لتصل  % 11 السيولة 

والى  المذكورة أعاله    ةالتسوي  بسبب  % 29وقدره    انخفاض مليون دوالر أمريكي، إي   37.3  مليون دوالر أمريكي من  26.67
 االيرادات التشغيلية انخفض مجموع    ،وفي الوقت نفسهة.   صناعيفرصه  متعلق باالستثمار في  المال  الرأس  التسديد الجزئي ل

خالل نفس الفترة من مليون دوالر أمريكي    13.67دوالرأمريكي مقارنة مع    مليون  7.60 ليصل إلى   %44 الموحد بنسبة  
 التسعةفي  مليون دوالر أمريكي    8.02بلغ  لت،  %16بنسبة    انخفضتفقد    ،يةمصاريف التشغيلال وأما على صعيد.    2019عام  

بسبب  هذا االنخفاض    جاء   .2019لنفس الفترة من عام  مليون دوالر أمريكي    9.57مقارنةً بمبلغ    2020من عام    ىاألولأشهر  
جهود المجموعة المستمرة  والى    اإلنشائي إلنوفست،ذراع  ال  شركة تامكون،  على مستوىاإلنشائية  عقود  الإعادة تصنيف مصاريف  

 .  لضبط المصاريف
 

في المحافظة  المجموعة  مواصلة  يسعدنا أن نرى    "   وتعليقاً على هذه النتائج قال رئيس مجلس إدارة إنوفست د.عمر المطوع
.  األسواق اإلقليمية والعالمية من تحديات وظروف اقتصادية صعبة  بسبب جائحة كورونا  تواجههمما    بالرغماإليجابي  على أدائها  

إن أثار جائحة كورونا على قطاع االستثمار جعلتنا نقوم بمراجعة واعية إلستراتيجية المجموعة وأنشطتها التشغيلية حيث سنركز  
القادمة   التي تحقق عوائد مجزية في    في محفظتنا االستثمارية  واألداء  ائدو الع  تحسينعلى  بالفترة  المناسبة  الفرص  واقتناص 

موعة أنوفست نسعى في بناء نموذج إستثماري مميز يعمل وفق أحكام الشريعة اإلسالمية ولديه  إننا في مج  المستقبل القريب.
 القدرة على تحقيق النمو المستدام و تجاوز العقبات  التي تعترضه في تحقيق أهدافه اإلستراتيجة.
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بخطى    المالية  المؤشرات  أهم  على  المحافظة  في  إنوفست  واصلت"   قائالعلق الرئيس التنفيذي، السيد ياسر الجار،   من جهته،و
 ولقد   .  للمجموعةفي الشركات التابعة واالستثمارات الرئيسية  على المستوى التشغيلي  مستمر  اليجابي  اإلتطور  ال  يؤكدمما  ،  ثابتة

السابقة بالبدء بتطوير بعض المشاريع في شركاتها التابعة والزميلة التي ستنعكس في الفترة القادمة  قامت المجموعة خالل الفترة  
  العمال   لسكن  لالستثمار  البحرين  مرسىتي  شرك، كما حافظت المجموعة على أدائها في   بشكل إيجابي  على أداء المجموعة

نراقب معطيات وتداعيات    ناإنكما  .  على مستوى المجموعة  المصاريفللمستودعات عالوة على الجهود المبذولة لضبط  تخزين  و
تتضح نهايته بعد، ونسعي جاهدين لدراسة أفضل الخيارات المتاحة أمامنا لتحقيق  فايروس كورونا على األسواق المالية التي لم

وجه  تنوأخيرا ال يسعنا إال أن  ،  النمو لمجموعتنا ولحمايتها من أي تبعات ومخاطر  قد تتعرض لها األسواق المالية مستقبالً 
ملكتنا الحبيبة لما اتخذته من خطوات لدعم القطاع الخاص في هذه الظروف  مللقيادة الرشيدة في    والتقدير  ناممتنخالص االب

 ."االستثنائية
 

 لكونوبورصة 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 شركة  إنوفست

 
 - إنتهى-
 

 معلومات عن إنوفست: 

إنوفست   عمل. تكشركة استثمارية )فئة أ(  استثماريةتعمل وفق أحكام الشريعة االسالمية وتخضع لرقابة مصرف البحرين املركزي   ة، وهي مؤسس2002نوفست في عام  إتأسست  

شركة الخليج للتعمير  اململوكة بالكامل لها وهي نوفست هي الشركة األم ملجموعة من الشركاتإ  اإلستثمار املباشر والتطويرالعقاري.و إدارة األصول وهي ثالث مجاالت رئيسية في 

بورصة الكويت. و .  إن شركة إنوفست مدرجة في كل من بورصة البحرين وشركة مرس ى البحرين لالستثمار للمقاوالت "تعمير" وهي ذراع الشركة للتطوير العقاري و شركة تامكون 

 www.inovest.bhللمزيد من املعلومات يرجى زيارة موقعنا االلكتروني: 

 


