
  ٢٠١٤ مارس ٣١المنتھية في المالية  ست تعلن عن نتائجھا للفترةإنوف

  

حيث بلغ ، ٢٠١٤ مارس ٣١المنتھية في  الماليةة فترللنوفست عن نتائجھا إأعلنت شركة 
مليون دوالر أمريكي  ٤٫٦٦بمبلغ مليون دوالر أمريكي مقارنة  ٤٫٥٩ مبلغ مجموع اإليرادات

دوالر أمريكي  مليون ١٫٥بلغ  ربحصافي  حققت الشركة، وقد ٢٠١٣عام نفس الفترة من ي ف
، كما بلغ ٢٠١٣عام  نفس الفترة منفي دوالر أمريكي  ألف ٢٣ بلغ صافي ربحمع مقارنة 

  . سنتاً لكل سھم ٠٫٠١سنتاً لكل سھم، مقارنة بمبلغ  ٠٫٥٣العائد على السھم مبلغ 

 النتائج بأنبھذه المناسبة لسيد سمير يعقوب النفيسي رئيس مجلس إدارة إنوفست اح صر قدو
حيث تأتي إيجابية لتعكس التغير الحاصل في المناخ اإلستثماري في المنطقة، المالية للفترة 

كانت الشركة تعاني في الفترة السابقة من آثار التغيرات اإلقتصادية والسياسية بالمنطقة، والتي 
تأثيرات سلبية على أعمال الشركة، وإنعكست بشكل سلبي على األداء المالي، اال أننا  كانت لھا

ومنذ بداية العام الحالي بدأنا بمالحظة بعض التغييرات على المناخ اإلقتصادي، إنعكست بشكل 
  .إيجابي على أعمال الشركة

العقاري حيث شھد السوق ، ٢٠١٤بداية العام  ھناك تطورات إيجابية منذ أنبالنفيسي  أضافو
فقد قامت الحكومة بتدشين مجموعة من مشاريع البنية التحتية  ،نشاطاً جيداً بمختلف قطاعاته 

الدخل المحدود من خالل وزارة اإلسكان نصيب األسد وقد كان لمشاريع منازل ذوي الحيوية، 
ً المشاريع المندرجة ضمن مشاريع برامج الدعم ا كما ، لخليجيمن ھذه المشاريع، وخصوصا

ً كانت ھناك حركة موازية من قبل القطاع الخاص كان لھا إنعكاس ً على السوق العقاري إيجابي ا ا
  .زادت من خاللھا التداوالت العقارية، وأيضاً تدشين مجموعة من المشاريع العقارية الجديدة

وأن تصل ، إستثماراتھاإستطاعت خالل الفترة السابقة أن تعيد ھيكلة لشركة بأن ا يقول النفيسيو
مما ساھم وبشكل كبير في عملية ، التشغيليةلمصاريف خفض ا الى المستوى المرجو في عملية

وز األزمة المالية، حيث جاء ذلك بدعم من األصول القوية التي كانت االعودة الى الربحية وتج
  .تحتفظ بھا الشركة

ً بالتركيز الشركة  بأن نفيسييضيف الو ً  ،تطوير أداء الشركات التابعةعلى تقوم حاليا  وأيضا
في التركيز على إيجاد الفرص الممكنة من خالل المشاريع القائمة، فقد حدثت تطورات كبيرة 

فازت  حيث، المجموعةخارج من  كبيرة مشاريعتنفيذ ب، حيث بدأت شركة تامكون للمقاوالت
ومن جانب آخر  ،منزل ٣١٦كان أھمھا مشروع مدرسة وآخر لبناء عدد  عدة مشاريع حكوميةب



فقد  في مشروع سكن عمال المرسىو ،جارية بشكل جيد تخزينفي مشروع  عملية التأجيرفإن 
أعمال  كما أنكما تم البدء في تشطيب مباني المرحلة الثانية،  ،المباني الجاھزةجميع تأجير تم 

قد  مشروع درة ماريناالمرحلة األولى من  فيوالبنية التحتية  اليخوت ومراسي ،الفللتشييد 
وفي مشروع مباني شارع ، جاريةمبنيي الشقق في  وإن أعمال التشييد، على اإلنتھاء شارفت

قد تم اإلنتھاء منھا على أن يتم التسليم بعد  يين الجديديننتشييد في المباإلستقالل فإن أعمال ال
   . عملية توصيل الخدمات

  

  


