بيان صحفي
إعالن شركة إنوفست عن النتائج املالية لفترة النصف األول من عام 2018
املنامة ،مملكة البحرين  6أغسطس  :2018أعلنت مجموعة إنوفست اليوم عن نتائجها املالية للنصف األول من عام  2018وقد أظهرت نتائجها
املالية املوحدة تحقيقها صافي أرباح لصالح مساهمي الشركة األم وقدره  10.166مليون دوالر أمريكي مقارنة بصافي ربح قدره  17.267مليون دوالر
أمريكي لفترة النصف األول من عام  ،2017وهو مايمثل انخفاضا بواقع  % 41و يعزى هذا االنخفاض بشكل رئيس ي إلى ارتفاع مبالغ االسترداد من
الذمم املدينة املضمحلة خالل النصف األول من عام  2017إذا ماقورنت بنفس الفترة من عام  .2018وعليه بلغ صافي ربح مساهمي الشركة األم
للسهم الواحد لفترة النصف األول من السنة الحالية  3.59سنتا أمريكيا مقارنة مع صافي ربح مساهمي الشركة األم للسهم الواحد بلغ  6.06سنتا
أمريكيا عن نفس الفترة من عام  .2017كمؤشر إيجابي  ،ارتفع صافي الربح التشغيلي بنسبة  ٪11ليصل إلى  9.824مليون دوالر أمريكي مقارنة مع
 8.886مليون دوالر أمريكي لفترة النصف األول من عام  ،2017كما ارتفع إجمالي اإليرادات التشغيلية بنسبة  %9لتبلغ  14.898مليون دوالر أمريكي
لفترة الستة أشهر املنتهية في  30يونيو  2018مقارنة بنفس الفترة من العام املاض ي والبالغة  13.661مليون دوالر أمريكي .وقد جاء التحسن اإليجابي
في االيرادات التشغيلية خالل النصف االول بشكل رئيس ي نتيجة زيادة نسبة ملكية املجموعة في شركة مرس ى البحرين لسكن العمال وهي شركة
ذات عوائد مدرة للدخل ،فضال عن تحقيق التخارج من شركة عقارات الخليج وهى أحد اإلستثمارات العقارية لدى الشركة .من ناحية أخرى ارتفعت
املصاريف التشغيلية بنسبة  %6لتبلغ  5.074مليون دوالر أمريكي مقارنة بـمبلغ  4.775مليون دوالر أمريكي في نفس الفترة من العام املاض ي بسبب
زيادة املصاريف التشغيلية املتعلقة بإدارة االستثمارات العقارية .أما على صعيد املركز املالي ،ارتفع إجمالي حقوق مساهمي الشركة األم بنسبة %8
لفترة النصف األول من عام  2018ليصل إلى  132.690مليون دوالر أمريكي مقارنة مع  122.4مليون دوالر أمريكي بنهاية عام  .2017وأما اجمالي
االصول فقد ارتفعت نسبيا لتصل إلى  268.327مليون دوالر أمريكي ،مما يمثل زيادة بنسبة  ٪1خالل النصف األول من عام  2018مقارنة بمبلغ
 265.354مليون دوالر أمريكي لفترة النصف األول من عام .2017
تشير القوائم املالية الرئيسية ملجموعة إنوفست لفترة الثالثة أشهر املنتهية في  30يونيو  2018إلى تحقيق صافي أرباح لصالح مساهمي الشركة األم
وقدره  7.180مليون دوالر أمريكي مقارنة بصافي ربح قدره  9.083مليون دوالر أمريكي في عام  2017مسجال انخفاضا وقدره , %21وعليه بلغ صافي
ريح مساهمي الشركة األم للسهم الواحد لفترة الربع الثاني من السنة الحالية  2.54سنتا أمريكيا مقارنة مع  3.19سنتا أمريكيا عن نفس الفترة من
عام  .2017بينما ارتفعت االيرادات التشغيلية بنسبة  %8حيث بلغت  9.685مليون دوالر أمريكي مقارنة ب  8.996مليون دوالر أمريكي لفترة الربع
الثاني من عام  .2017ومن دون أي تغير جوهري ،بلغ صافي الربح التشغيلي  6.844مليون دوالر أمريكي للربع الثاني من  2018مقارنة بنفس الفترة
من العام املاض ي والبالغ  6.841مليون دوالر أمريكي .ومن ناحية أخرى ،حافظت املجموعة على رصيد متوازن للسيولة لتشكل  %11من إجمالي
األصول حيث ارتفع الرصيد النقدي من  21.740مليون دوالر أمريكي إلى  28.569مليون دوالر أمريكي والذي يمثل زيادة وقدرها .%31
وفي ضوء هذه النتائج ،صرح د .عمر املطوع رئيس مجلس إدارة إنوفست بإن النتائج اإليجابية للمجموعة فى نصف السنة الحالية ،يدفعنا الى بذل
مزيد من الجهد ملواصلة النمو ولتحديد نموذج االعمال املناسب الذى ستنتهجه انوفست لتحقيق التوازن واالستدامة فى ظل التقلبات التى تشهدها
أسواق املنطقة  .وواصل قائال  ":ان مجلس االدارة الحالي منذ توليه املسئولية لم يألوا جهدا فى اتخاذ الخطوات الضرورية التى تنمى وتحفظ حقوق
املساهمين من خالل خطط وآليات عمل واضحة ترسم مسارا واضحا فى تحقيق استراتجية الشركة وأهدافها  .لقد كان هدفنا فى الفترة السابقة
بناء فريق عمل تنفيذي منسجم ،باالضافة إلى رفع كفاءة أصول املجموعة الحالية وتحسين عوائدها .كما تزامن مع هذا الهدف ،السعي من جانبنا
لرفع قدرة املجموعة في إدارة العمليات التشغيلية وتطويرها على نحو أفضل ومن خالل االستخدام األمثل ملوارد املجموعة" .اما فيما يخص مخالفات
الحقبة السابقة ،فقد تم اخذ كافة اإلجراءات املطلوبة القانونية واإلدارية وذلك لضمان استرداد الحقوق وعدم تكرار مثل تلك املخالفات مستقبال.

من جانبه عبر السيد ياسر الجار القائم بأعمال الرئيس التنفيذي عن اعتزازه بنتائج املجموعة لفترة الستة أشهر املنتهية في  30يونيو  2018وعبر
عن ثقته في قدرة املجموعة على مواصلة مسار الربحية والتوظيف األمثل لألصول مما سينعكس إيجابا على حقوق املساهمين .ومن ناحية أخرى
أكد الجار قائال " :كان لتفاني وتجانس فريق العمل بشكل عام والجهاز اإلداري بشكل خاص في املجموعة األثر الواضح في تحقيق هذه النتائج .ونحن
على يقين وثقة بأن مجموعة إنوفست تستند وترتكز على أصول متينة وذات قيمة كامنة على وشك أن تظهر قيمتها بصورة تدريجية وجلية في
املستقبل القريب .وعلى صعيد الفرص املستقبلية الجديدة ،تسعى اإلدارة التنفيذية ،في ظل اإلطار العام لخطة املجموعة والقطاعات املستهدفة،
سعيا حثيثا في خلق فرص استثمارية تشكل إضافة نوعية وذات قيمة عالية لقائمة أصول املجموعة .وختاما ال يسعنا إال أن نتقدم بالشكر
واالمتنان ألعضاء مجلس اإلدارة على ما قدموه من دعم ومساندة لإلدارة التنفيذية لتذليل العقبات وتحقيق األهداف املرجوة".
للنويه ،إن الخبر الصحفي والبيانات املالية املتكاملة متوفرة على املوقع اإللكتروني لبورصة البحرين وبورصة الكويت وأن املجموعة مدرجة تحت
رمز التداول ” “INOVEST$لبورصة البحرين و  “INOVEST/817”.لبورصة الكويت.
إنتهى-معلومات عن إنوفست:
تأسست انوفست في عام  ،2002وهي أحدى املؤسسات االستثمارية الرائدة في مملكة البحرين والتي تعمل وفق أحكام الشريعة االسالمية وتخضع لرقابة مصرف البحرين املركزي.
تغطي انوفست ثالثة مجاالت عمل رئيسية :إدارة األصول ،اإلستثمار املباشر ،واالستثمار والتطويرالعقاري .انوفست هي الشركة األم ملجموعة 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 املعلومات يرجى زيارة موقعنا االلكترونيwww.inovest.bh :

