بيان صحفي

إنوفست تحقق  18.9مليون دوالر أمريكي صافي أرباح للتسعة أشهر من عام
2017
• صافي ربح الشركة يواصل النمو بنسبة  ٪106مقارنة مع التسعة أشهر األولى من عام 2016
• ارتفاع صافي األرباح التشغيلية بنسبة  ٪59مقارنة مع األشهر التسعة األولى من عام 2016
•  ٪14العائد على حقوق المساهمين

المنامة ،البحرين 31 ،أكتوبر  :2017أعلنت مجموعة إنوفست عن نتائجها المالية لألشهر التسعة األولى من عام ،2017
حيث أظهرت النتائج مواصلة المجموعة تحقيقها نموا ً متوقعا ً لصافي أرباحها المجمعة بنسبة زيادة قدرها  ٪109لتصل إلى
 19.1مليون دوالر أمريكي مقارنة مع  9.2مليون دوالر أمريكي في األشهر التسعة األولى من عام  .2016وبلغ صافي
األرباح الموحدة للثالثة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2017مبلغ وقدره  1.9مليون دوالر أمريكي مقارنة مع  3.8مليون
دوالر أمريكي لنفس الفترة من عام .2016
وقد ارتفعت اإليرادات التشغيلية الموحدة خالل التسعة أشهر من عام  2017لمجموعة إنوفست بنسبة  ٪43لتصل إلى 17.6
مليون دوالر أمريكي مقارنة مع  12.3مليون دوالر أمريكي مع نفس الفترة من عام  .2016كما ارتفعت صافي االرباح
التشغيلية الموحدة خالل نفس الفترة من العام الجاري بنسبة  ٪59لتصل إلى  10.4مليون دوالر بالمقارنة مع  6.5مليون
دوالر أمريكي لألشهر التسعة األولى من عام  .2016أما بالنسبة لربحية السهم الواحد لحقوق مساهمي الشركة األم لألشهر
التسعة من عام  2017فقد بلغت  6.64سنت أمريكي مقارنة مع  3.23سنت أمريكي لنفس الفترة من عام .2016
وفي الوقت نفسه ،أظهرت الميزانية العمومية بنهاية الربع الثالث من عام  2017متانة المركز المالي الذي تتمتع به المجموعة،
حيث سجلت نمواً بنسبة  %9في حجم األصول الموحدة حيث بلغت  285مليون دوالر أمريكي مقارنة مع  263مليون دوالر
أمريكي في نهاية عام  .2016باإلضافة الى انخفاض رصيد التمويالت البنكية بنسبة  %16لتصل إلى  13.8مليون دوالر
أمريكي وبالتالي انخفاض إجمالي رصيد المطلوبات بنسبة  .٪2وقد عكست مؤشرات األداء الرئيسية خالل الربع الثالث النتائج
القوية للمجموعة حيث بلغ معدل كفاية رأس المال  ٪ 146وهي نسبة تفوق المعدل االدنى المطلوب تحقيقه وفقا ً لمتطلبات
مصرف البحرين المركزي والبالغ  ،%110فيما بلغت نسب العائد على األصول الموحدة ما يعادل  ٪ 7والعائد على حقوق
المساهمين للشركة األم ما يعادل .٪ 14
وتأتي نتائج إنوفست على خلفية التغيير األخير على مستوى المساهمين الرئيسيين األمر الذي أدى إلى انتخاب مجلس إدارة جديد
مؤخرا ً .وقد أعرب الدكتور عبد هللا الحميدي رئيس مجلس اإلدارة المنتخب عن ارتياحه للنتائج الفصلية ،قائال" :إن نتائج الربع
الثالث إلنوفست تمثل استمرارية لألداء القوي الذي درجت عليه المجموعة خالل الفترة الماضية" .كما أشار الدكتور الحميدي
إلى أن مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية بصدد إعداد خطة إستراتيجية للمجموعة لمرحلة قادمة من النمو والتطور ،حيث نقوم
بدراسة خطط توسعية في االسواق االقليمية والعالمية .كما أنتهز الدكتور الحميدي الفرصة مقدما ً الشكر باسم المجلس لإلدارة
التنفيذية وموظفي مجموعة إنوفست على تفانيهم وإخالصهم في العمل.
من جانبه ،علق الرئيس التنفيذي ،السيد مراد الرمضان ،على أداء المجموعة قائال "إن أدائنا هذا الربع وعلى مدى الفترة
الماضية ،يدل على أن المجموعة تسيرفي المسار االستراتيجي الصحيح ،وأن لديها القدرة في الحفاظ على الربحية وتحقيق النمو
المستمر ،معقبا ً بأن نتائج الربع الثالث جاءت نتيجة إستمرار األداء اإليجابي لالستثمارات والنمو المستمر في أداء الشركات
التابعة والمملوكة للمجموعة ،فضالً عن تحقيق بعض التخارجات من اإلستثمارات العقارية ،وتعزيز إيرادات العقارات المدرة

للدخل .وقال السيد الرمضان متمما ً تعليقه أن المجموعة سوف تشهد نشاطا ً ملحوظا ً وخطط توسعية استراتيجية وسوف يتم
اإلعالن خالل الفترة القادمة.

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 :

