بيان صحفي
تعلن شركة إنوفست عن النتائج المالية لفترة النصف األول من عام 2019
المنامة ،مملكة البحرين  28يوليو  :2019أعلنت مجموعة إنوفست اليوم عن نتائجها المالية للنصف األول من عام 2019
وقد أظهرت نتائجها المالية الموحدة تحقيقها صافي ربح لصالح مساهمي الشركة األم وقدره  4.29مليون دوالر أمريكي مقارنة
بصافي ربح قدره  10.16مليون دوالر أمريكي لفترة النصف األول من عام  ،2018وهو ما يمثل انخفاض بواقع .%58
وعليه بلغ صافي ربح مساهمي الشركة األم للسهم الواحد لفترة النصف األول من السنة الحالية 1.52 ،سنتا ً أمريكياً ،مقارنة
مع صافي ربح مساهمي الشركة األم للسهم الواحد بلغ  3.59سنتا ً أمريكيا ً عن نفس الفترة من عام  .2018أما صافي الربح
التشغيلي فقد إنخفض بنسبة  ٪65ليصل إلى  3.40مليون دوالر أمريكي مقارنة مع  9.82مليون دوالر أمريكي لفترة النصف
األول من عام  2018حيث يعزى هذا اإلنخفاض إلى ارتفاع المصاريف التشغيلية وتقلص في صافي ايرادت المجموعة من
نشاط عقود المقاوالت ،وهو انعكاس طبيعي الستكمال واختتام األعمال بنجاح على عقد بناء حكومي رئيسي والربح المسجل
من أحدى التخارجات التي تمت في نفس الفترة من العام الماضي .في حين انخفض اجمالي االيرادات التشغيلية الموحدة بنسبة
 %34ليصل إلى  9.89مليون دوالر أمريكي مقارنة مع  14.90مليون دوالر أمريكي لفترة النصف األول من عام .2018
وفي الوقت نفسه ارتفعت المصاريف التشغيلية بنسبة  ،%28حيث بلغت  6.49مليون دوالر أمريكي في النصف األول من
عام  2019مقارنةً بمبلغ  5.07مليون دوالر أمريكي لنفس الفترة من عام  .2018وترجع الزيادة ،كما شهدنا في الربع األول
من العام الحالي ،إلى تحميل جزء من مصاريف مشاريع عقود المقاوالت على المصاريف اإلدارية إلى أن يبدأ العمل في مشاريع
إنشائية جديدة .أما على صعيد المركز المالي ،انخفض إجمالي حقوق مساهمي الشركة األم بنسبة  %1حيث بلغت 135.12
مليون دوالر أمريكي بنهاية الربع الثاني من عام  2019مقارنة بـ 136.53مليون دوالر أمريكي بنهاية عام  2018وذلك
نتيجة توزيع األرباح المعلن عنها للمساهمين .في حين انخفض إجمالي األصول الموحدة بنسبة وقدرها  %7خالل نفس الفترة
لتصل إلى  249.32مليون دوالر أمريكي مقارنة مع  266.97مليون دوالر أمريكي بنهاية عام  2018حيث شكلت السيولة
النقدية منها ما نسبته  %18لتصل إلى  43.78مليون دوالر أمريكي من  36.38مليون دوالر أمريكي ،أي بزيادة وقدرها
 .%20وقد جاء التحسن اإليجابي في السيولة النقدية بشكل رئيسي نتيجة استالم إيرادات من أنشطة المقاوالت والتخارج من
بعض االستثمارات العقارية.
تشير القوائم المالية الرئيسية لمجموعة إنوفست للربع الثاني لعام  2019إلى تحقيق صافي أرباح لصالح مساهمي الشركة األم
قدره  1.27مليون دوالر أمريكي مقارنة بصافي ربح قدره  7.18مليون دوالر أمريكي في الربع الثاني للعام السابق مسجالً
انخفاضا ً وقدره  ،%82وعليه بلغ صافي ربح مساهمي الشركة األم للسهم الواحد لفترة الربع الثاني من السنة الحالية 0.45
سنتا ً أمريكيا ً مقارنة مع  2.53سنتا ً أمريكيا ً عن نفس الفترة من عام  ،2018بينما انخفضت االيرادات التشغيلية بنسبة %57
حيث بلغت  4.15مليون دوالر أمريكي مقارنة ب  9.69مليون دوالر أمريكي لفترة الربع الثاني من عام  .2018بلغ صافي
الربح التشغيلي  0.93مليون دوالر أمريكي للربع الثاني من  2019مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي والبالغ  6.84مليون
دوالر أمريكي.
وفي ضوء هذه النتائج صرح د .عمر المطوع  ،رئيس مجلس إدارة إنوفست ،قائالً "على الرغم من التحديات االقتصادية
المحيطة بالمنطقة بشكل عام والصعوبات التي تواجه األنشطة االستثمارية بوجه خاص ،إال أن إنوفست استطاعت المحافظة
والمواصلة في تحقيق الربحية إلى الربع الحالي من  2019وذلك منذ الربع األول من عام  .2016تأتي نتائج المجموعة للنصف
األ ول من العام الجاري كمؤشر إيجابي على إلتزامنا بالمسار الذي تم تحديده واعتماده في خطة العمل األخيرة .تم وهلل الحمد
أخذ بعض الخطوات الضرورية لتحسين ورفع كفاءة االستثمارات التي بحوزة المجموعة ،فهي اآلن في مرحلة التنفيذ وآملين
أن تؤتي ثمارها عن قريب .أما على صعيد االستثمارات الجديدة ،فنحن بصدد اعتماد أحدى الفرص االستثمارية التي كانت قيد
الدراسة خالل النصف األول من العام الجاري".
من جانبه علق الرئيس التنفيذي ،السيد ياسر الجارً ،
قائال "إن مواصلة إنوفست في المحافظة على أهم المؤشرات المالية المتمثلة
في الربحية ومالءة حقوق الملكية ومستوى السيولة لهو دليل واضح على عزم المجموعة في تحقيق األهداف التي وضعتها
لنفسها .إن اإلنخفاض الذي شهدته المجموعة في صافي الربح للنصف األول مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي يعزى

بشكل رئيسي إلى الربح االستثنائي من عقود المقاوالت والربح المسجل على أحدى التخارجات التي تمت في العام الماضي،
وهو ما يعتبر تغيرا ً متوقعا ً إذا ما أخذنا في االعتبار طبيعة عمل المؤسسات االستثمارية ومدى تذبذب مؤشراتها خالل العام
الواحد".
للتنويه ،إن الخبر الصحفي والبيانات المالية الكاملة متاحة على الموقع اإللكتروني لبورصة البحرين وبورصة الكويت مع العلم
بأن إنوفست مدرجة تحت رمز التداول ” “INOVEST$لبورصة البحرين و  “INOVEST/817”.لبورصة الكويت.
إنتهى-معلومات عن إنوفست:
تأسست إنوفست في عام  ،2002وهي مؤسسة االستثمارية تعمل وفق أحكام الشريعة االسالمية وتخضع لرقابة مصرف البحرين املركزي كشركة استثمارية (فئة أ) .تغطي
إنوفست ثالثة مجاالت عمل رئيسية :إدارة األصول ،اإلستثمار املباشر ،واالستثمار والتطويرالعقاري .إنوفست هي الشركة األم ملجموعة من الشركات اململوكة بالكامل لها وهي
شركة الخليج للتعمير "تعمير" وهي ذراع الشركة للتطوير العقاري و شركة تامكون للمقاوالت وشركة مرس ى البحرين لالستثمار ،وغيرها .إن شركة إنوفست مدرجة في كل من
بورصة البحرين وبورصة الكويت .للمزيد من املعلومات يرجى زيارة موقعنا االلكترونيwww.inovest.bh :

