بيان صحفي

 10.1مليون دوالر أرباح إنوفست للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2016
توصية بتوزيع أرباح نقدية بنسبة %7
المنامة ،مملكة البحرين  13فبراير  :2017أعلنت مجموعة إنوفست عن نتائجها المالية للسنة المنتهية في  31ديسمبر
 ،2016حيث حققت المجموعة صافي ربح خاص بمساهمين الشركة األم وقدره  10.1مليون دوالر أمريكي مقارنة مع
صافي خسارة قدرها  48.1مليون دوالر أمريكي بنهاية عام  .2015وقد بلغ صافي الربح عن الثالثة أشهر األخيرة من
عام  0.9 2016مليون دوالر أمريكي مقارنة بصافي خسارة قدرها  45.5مليون دوالر أمريكي عن الفترة نفسها من
عام .2015
ومن أبرز المؤشرات المالية بنهاية عام  2016زيادة بنسبة  %788في االيرادات التشغيلية حيث بلغت  16مليون دوالر
أمريكي مقارنة بـ 1.8مليون دوالر أمريكي بنهاية عام  ،2015كما إنخفضت المصاريف التشغيلية بنسبة  %23حيث
بلغت  8.5مليون دوالر أمريكي مقارنةً بـ  11.1مليون دوالر أمريكي بنهاية عام  .2015كما انخفضت اجمالي االصول
جزئيا ً بنسبة  %4.7الى  263مليون دوالر امريكي مقارنةً بـ  276مليون دوالر امريكي بنهاية عام  ،2015بينما
انخفضت اجمالي المطلوبات بنسبة  %13.2الى  125مليون دوالر أمريكي مقابل  144مليون دوالر أمريكي في نهاية
عام  .2015وقد بلغ العائد على حقوق المساهمين نسبة  %8تقريبا ً ونسبة السيولة  %15بينما بلغت نسبة كفاءة رأس
المال  %19فوق الحد األدنى المطلوب من الجهه الرقابية .وعليه فقد بلغ صافي الربح للسهم الواحد بنهاية عام 2016
مبلغ  3.55سنتا ً أمريكياً ،مقارنة مع صافي خسارة للسهم الواحد بلغت  16.88سنتا ً أمريكيا ً بنهاية عام .2015
وتعليقا ً على هذه النتائج االيجابية بين السيد /خالد سعود السنعوسي رئيس مجلس اإلدارة إن ما حققته المجموعة جاء نتيجة
لتنفيذ بنود استراتيجية إنوفست للثالث سنوات  2018-2016والتي خطت وحددت أهدافها بعناية وكانت أولى نتائجها
العودة الي الربحية خالل عام  ،2016حيث نجحت المجموعة من تحقيق ارباح مرحلية بشكل متسق ومتواصل خالل
العام وذلك بعد تحقيق تخارجات ناجحة من بعض االستثمارات ،وتحسين اداء االستثمارات االخرى والمشاريع القائمة،
باالضافة الى إدارة المصاريف التشغيلية بفاعلية ،وتخفيض مصاريف التمويل وإعادة هيكلتها حيث انخفضت التكلفة بنسبة
 %74بينما انخفضت التمويالت البنكية بنسبة  . %31كما حققت المجموعة زيادة في االيرادات من خالل نشاطها في
قطاع المقاوالت واإلنشاء عن طريق شركة تامكون للمقاوالت المملوكة بالكامل للمجموعة.
كما أضاف السيد السنعوسي إن ما حققته المجموعة خالل عام  2016يدعونا لالعتزاز وبخاصة أن اإلعالن عن هذه
النتائج يتزامن مع الذكرى الخامسة عشر منذ انطالق أعمال المجموعة في عام  ،2002ونحن في هذا الوقت نستذكر
محطات عدة وتجارب متنوعة خاضتها المجموعة عبر مسيرتها على امتداد خمسة عشر سنة والتي سجلت خاللها نمواً
ملحوظا ً حيث شهدت خاللها العديد من المشاريع النوعية التي أصبحت عالمات مميزة على أرض الواقع ،بالمقابل مرت
المجموعة بأوقات عصيبة مثلت تحديات كبيرة أمام إرادتها وقد تخطتها باقتدار ،كما أكسبتها هذه التجارب منافع عدة حيث
عملت على صقل تجاربها وزودتها بخبرات قيمة ساعدتها على أن تسجل عودة قوية للربحية وأن تؤسس النطالقة جديدة.
هذا وقد بين السنعوسي بأن مجلس االدارة قد أوصى للجمعية العامة العادية بتوزيع أرباح نقدية بنسبة  %7على المساهمين
بعد الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة.
ومن جانبه بين السيد /مراد الرمضان ،الرئيس التنفيذي بأن التحول الى الربحية بعد سنوات صعبة يعتبر انجازا ً مهم
ومنعطفا ً تاريخيا ً في مسيرة إنوفست ،وقد كان لدعم مجلس اإلدارة والجهود المضاعفة لفريق العمل على مستوى المجموعة
من أهم االسباب التي ساهمت في تحقيق هذا االنجاز.

من ناحية أخرى أكد السيد الرمضان بأن المجموعة سوف تسعى الى المحافظة على هذا األداء االيجابي وتعزيزه خالل عام
 2017وذلك من خالل مواصلة الجهود في تحسين أداء المحفظة االستثمارية وتحقيق تخارجات ناجحة أخرى من بعض
االستثمارات واالصول العقارية ،ومخارجة المستثمرين وتصفية بعض الصناديق اإلستثمارية بهدف تخفيض حجم األصول
تحت االدارة والتركيز على االستثمارات المباشرة .كما سوف تسعى المجموعة الى تعزيز أدائها في قطاع االنشاءات
والمقاوالت من خالل شركة "تامكون" للمقاوالت المملوكة للمجموعة والسعي للحصول على مشاريع إسكانية إضافية من
خالل وزارة االسكان بعد أن نجحت الشركة في تنفيذ مشاريع اسكانية وحكومية مختلفة في مملكة البحرين.
أما بالنسبة لالستثمارات الجديدة فسوف نهدف خالل العام الحالي لدراسة وتهيأت بعض الفرص االستثمارية في قطاعات
محالت التجزئة والمطاعم باالضافة الى قطاعات التعليم والصحة وذلك في اسواق جديدة في المنطقة.
وفي النهاية اختتم السيد الرمضان تعليقه بشكرهللا عز وجل وحمده على توفيقه ،كما شكر جميع المساهمين والجهات الرقابية
وجميع منتسبي المجموعة.

إنتهى-معلومات عن إنوفست:
تأسست شركة انوفست في عام  ،2002وهي أحدى الشركات 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 العقاري .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 بورصة الكويت.
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