
 
 

 6102إنوفست تعلن عن نتائجها المالية للربع األول من عام 
 

 2.6حيث حققت أرباح صافية بلغت  ،6102إنوفست اليوم عن نتائجها المالية للربع األول من عام مجموعة أعلنت 

، وذلك في تحول ايجابي مليون دوالر لنفس الفترة من العام الماضي 1.0مقارنة بخسارة قدرها مليون دوالر امريكي 

 .على مدى السنوات القليلة الماضيةسجلت األداء مقابل النتائج التي في 

 

مليون دوالر  6مقابل ماليين دوالر أمريكي  5بلغت التشغيلية  االيرادات٪ في 051إنوفست زيادة قدرها حققت وقد 

المصروفات في ملحوظا انخفاضا  6102من عام  األولالربع  كما شهد. 6105أمريكي في الربع األول من عام 

 مليون دوالر أمريكي في 2مقارنة بمبلغ امريكي مليون دوالر  0.0 حيث بلغت ٪،23التشغيلية للمجموعة بنسبة 

خسارة للسهم الواحد بلغت سنت امريكي مقابل  0.02كما بلغت ربحية السهم الواحد  .العام السابق من األولالربع 

 .6105عام  منأمريكي عن نفس الفترة الزمنية  سنت 1.25

 

خالل الربع  العقارية اتاالستثماربعض من  اتجراختسلسلة من  عوائد لتحقيق جاء هذا التحول في األداء، نتيجة

كما نجحت المجموعة في تخفيض مصاريفها . واالنشاءفضال عن أنشطة المجموعة في مجال المقاوالت االول 

ً تكاليف التمويل وذلك من خالل   الهيكلة واعادةعلى القروض الممنوحة  رباحاال ةتخفيض نسبالتشغيلية وخصوصا

ً على ميزانية الشركة للربع االول من العام بانخفاض ملحوظ في رصيد مديونية  والتسديد، حيث انعكس ذلك ايضا

 .السيولة النقدية تحسن فيو% 2..6البنوك بنسبة 

 

نحن ننظر إلى نتائج الربع "سي، رئيس مجلس إدارة مجموعة إنوفست، قائال وعالسنسعود السيد خالد قد صرح و

حيث تبرهن هذه النتائج عزمنا في التحول الى الربحية  ،6105 عام في صعبةمرحلة بعد ان تجاوزنا بإيجابية  األول

للثالث سنوات المقبلة، حيث سنواصل جهودنا في تعزيز الوضع وتعزيز أداء المجموعة من خالل تنفيذ استراتيجيتنا 

هدفنا على الرغم من أن و. هاتحسين اداء أو من خاللالمالي من خالل تحقيق تخارجات من االستثمارات المتعثرة 

ا االستثمارية لتشمل قطاعات وأسواق جديدة نتنويع محفظتبدأنا في  اال اننا إلى الربحية،  ةودهو العهذا العام الساسي ا

 ". في البحرين والمنطقة

 

انهينا لقد . للمجموعةنحن سعداء لرؤية بدايات عهد جديد "مراد الرمضان، السيد ، من جانبه، أشار الرئيس التنفيذيو

. للمرحله المقبلةالذي بدأنا من خالله تنفيذ استراتيجيتنا كانت هي االساس ، وحاسمةبعدة قرارات صارمة  6105 عام

اعادة هيكلة مديونيتنا وضبط بعض االستثمارات بشكل ناجح وكذلك  استطعنا التخارج من، المرحلةوالى هذه 

ضمن  ،فقطبداية ال القد حققنا تقدما كبيرا، ولكنه" رمضان،الكما أضاف السيد  ."ديةالنقوتعزيز السيولة  المصاريف

 أعمالنا االستثماريةسلسلة متصلة من عدة مبادرات أخرى تعكس التزامنا بطريقة أكثر استدامة ومربحة لممارسة 

 "ضمن استراتيجيتنا الجديدة

 

 -نتهيا-

 
 :إنوفستمعلومات عن 

كشركة  وتخضع لرقابة مصرف البحرين المركزي اإلسالمية الشريعةوفق أحكام وهي شركة استثمارية رائدة تعمل  ،2002في عام  انوفست تأسست
واالسهم  اإلستثمار المباشرإدارة األصول، ، العقاري والتطوير االستثمار: هي رئيسية عمل انوفست ثالثة مجاالتتغطي  .استثمار من الفئة االولى

من الشركات  للمقاوالت، وغيرها شركة تامكونللمجموعة باالضافة الي  ذراع العقاريال "تعمير" تعميرالخليج للشركة ل األمشركة لا، وهي الخاصة
للمزيد من  .2002ويت لألوراق المالية منذ عام من بورصة البحرين وسوق الك مدرجة في كلشركة مساهمة عامة إن شركة إنوفست  .التابعة
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