بيان صحفي
تعلن شركة إنوفست عن النتائج المالية للربع األول من عام 2018
الربع األول من عام 2018
المنامة ،مملكة البحرين  30أبريل  :2018أعلنت مجموعة إنوفست اليوم عن نتائجها المالية لفترة ُ
وقد أظهرت نتائجها المالية الموحدة تحقيقها صافي أرباح لصالح مساهمي الشركة األم وقدره  3مليون دوالر أمريكي مقارنة
بصافي ربح قدره  8.2مليون دوالر أمريكي لفترة الربع األول من عام  ،2017وهو انخفاض بواقع  % 64حيث يعزى هذا
اإلنخفاض بشكل رئيسي إلى استرداد المخصصات التى تمت في الربع األول من  .2017بينما ارتفع صافي الربح التشغيلي
الربع األول من عام  .2017وعليه
بنسبة  ٪46ليصل إلى  3مليون دوالر أمريكي مقارنة مع  2مليون دوالر أمريكي لفترة ُ
ً
ً
بلغ صافي ربح مساهمي الشركة األم للسهم الواحد لفترة الربع األول من السنة الحالية 1.06 ،سنتا أمريكيا ،مقارنة مع صافي
ربح مساهمي الشركة األم للسهم الواحد بلغ  2.87سنتا ً أمريكيا ً عن نفس الفترة من عام  .2017وعلى صعيد المركز المالي،
الربع األول من عام  2018ليصل إلى  125.4مليون دوالر
ارتفع إجمالي حقوق مساهمي الشركة األم بنسبة  %2.4لفترة ُ
أمريكي مقارنة مع  122.4مليون دوالر أمريكي بنهاية عام  .2017وأما اجمالي االصول فقد حافظت على ثباتها عند 265
مليون دوالر امريكي.
تشير القوائم المالية الرئيسية لمجموعة إنوفست إلى تحقيق زيادة بنسبة  %12في االيرادات التشغيلية حيث بلغت  5.2مليون
دوالر أمريكي مقارنة بـ  4.7مليون دوالر أمريكي لفترة الربع األول من عام  .2017وقد جاء التحسن اإليجابي في االيرادات
التشغيلية خالل الربع االول بشكل رئيسي نتيجة زيادة بنسبة ملكية المجموعة في شركة مرسى البحرين لسكن العمال بنهاية
النصف الثاني من عام  2017وهي شركة ذات عوائد مدرة للدخل .وفي الوقت نفسه انخفضت المصاريف التشغيلية بنسبة
 ، %15حيث بلغت  2.2مليون دوالر أمريكي مقارنة بـمبلغ  2.6مليون دوالر أمريكي في نفس الفترة من العام الماضي.
باإلضافة إلى ذلك ،حافظت المجموعة على رصيد متوازن للسيولة لتشكل السيولة النقدية  ٪10من إجمالي األصول حيث
ارتفع الرصيد النقدي من  21.7مليون دوالر أمريكي إلى  27.3مليون دوالر أمريكي والذي يمثل زيادة وقدرها .%26
من جهته صرح د .عمر المطوع ،رئيس مجلس إدارة إنوفست ،في إطار تعليقه على هذه النتائج قائال " لقد تمكنت المجموعة
بفضل من هللا من أن تنهي الربع األول من سنة  2018بأداء إيجابي من حيث تحسن صافي الربح التشغيلي الناجم عن زيادة
اإليرادات التشغيلية وضبط المصاريف التشغيلية .كما أشار إلى الجهود المضنية التي بذلت في سبيل إدارة العمليات
واالستثمارات بفعالية ومهنية لتحسين أداء ونتائج المجموعة فضال عن السعي للحفاظ على حقوق المساهمين وتنميتها  .وأضاف
د .عمر المطوع " ،إن أداء المجموعة يمثل مؤشرا مهما واستشرافا لما ستسفر عنه نتائج المجموعة بنهاية هذا العام ،حيث
سنعمل فى الفترة القادمة على تطوير نموذج العمل الخاص بشركة أنوفست وتحديد اإلستراتجيات المناسبة والسعى الجاد
لتنفيذها من خالل خطة عمل واضحة وإننا نرجو ان نجنى نتائح ذلك فى المستقبل القريب فى ظل التركيز على اإلستفادة من
الكفاءات المهنية الموجودة والتوظيف األمثل للسيولة واألصول وانتقاء الفرص االستثمارية بعناية تامة ومنضبطة " .إننا نسعى
فى أن وفست لبناء نموذج عمل مستدام النمو يحقق قيمة مضافة للمساهمين ولإلقتصاد كنموذج إستثمارى ومالي متميز.
من جانبه أكد السيد ياسر الجار ،القائم بأعمال الرئيس التنفيذي ،على قدرة المجموعة في تنفيذ الخطط اإلستراتيجية على أرض
الواقع وضبط مسارها وتحقيق أهدافها المنشودة بدقة وكفاءة مهنية عالية والتي ستكون أولى ثمارها بمشيئة هللا المواصلة في
تحقيق الربحية ونموها وتعزيز المركز المالي والذي سيكون بدوره له بالغ األثر في خلق وتعزيز الرصانة المالية لحقوق
المساهمين .وفي ضوء ذلك قامت اإلدارة التنفيذية الحالية بعمل مراجعات وتقييم للفترة السابقة بهدف تحديد األهداف والوجهات
االستثمارية ودراستها وآلية تنفيذها وذلك في إطار منضبط من سياسات الحوكمة لينقل المجموعة نحو مرحلة جديدة من الريادة.
إن شركة انوفست فى المرحلة القادمة تسعى إلستدامة الربحية والنمو من خالل عدة وسائل منها المساهمة فى فرص وشراكات
إستراتيجية وإستثمارية ناجحة .
يذكر أن الخبر الصحفي والبيانات المالية المتكاملة متوفرة على الموقع اإللكتروني لبورصة البحرين.
-إنتهى-

معلومات عن إنوفست:
تأسست انوفست في عام  ،2002وهي أحدى المؤسسات االستثمارية الرائدة في مملكة البحرين والتي تعمل وفق أحكام الشريعة االسالمية وتخضع لرقابة
مصرف البحرين المركزي .تغطي انوفست ثالثة مجاالت عمل رئيسية :إدارة األصول ،اإلستثمار المباشر ،واالستثمار والتطويرالعقاري .انوفست هي
الشركة األم لمجموعة من الشركات ،بما في ذلك شركة الخليج للتعمير "تعمير" وهي ذراع الشركة للتطوير العقاري و شركة تامكون للمقاوالت ،وغيرها.
إن شركة إنوفست مدرجة في كل من بورصة البحرين وبورصة الكويت .للمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا االلكترونيwww.inovest.bh :

