إنوفست تعلن عن نتائجها للفترة المالية المنتهية في  03سبتمبر 4302
أعلنت شركة إنوفست عن نتائجها المالية للفترة المنتهية في  30سبتمبر  ،4002حيث حققت الشركة خالل فترة
التسعة أشهر من العام الجاري صافي أرباح بلغت  06ألف دوالر أمريكي ،مقارنة بخسارة بلغت  3003مليون دوالر
أمريكي عن نفس الفترة من العام الماضي ،مضيفا بأن الشركة حققت صافي خسارة بلغت  033ألف دوالر أمريكي
خالل الربع الثالث من عام  ،4002مقارنة بخسارة بلغت  30062مليون دوالر أمريكي عن نفس الفترة من العام
الماضي ،كما بلغ حجم اإليرادات  60536مليون دوالر أمريكي خالل األشهر التسعة األولى من العام الحالي مقارنة
بمبلغ  5025مليون دوالر أمريكي في نفس الفترة من العام الماضي 0وقد بلغ حجم اإليرادات  30034مليون دوالر
أمريكي خالل الربع الثالث من العام الحالي مقارنة بمبلغ  00305مليون دوالر أمريكي في نفس الفترة من العام
الماضي ،كما بلغت قيمة الربح لكل سهم مبلغ  0000سنتا خالل التسعة أشهر من العام الجاري ،مقارنة مع خسارة
بلغت  0003سنتا لكل سهم عن نفس الفترة من العام الماضي ،وسجلت الشركة خسارة بلغت  0005سنتا لكل سهم
خالل الربع الثالث من العام الجاري ،مقارنة بخسارة بلغت  0000سنتا لكل سهم عن نفس الفترة من العام الماضي0
علما بأن الشركة واصلت سياستها المتحفظة بأخذ مخصصات على بعض الذمم المدينة0
وقد صرح رئيس مجلس إدارة إنوفست سمير يعقوب النفيسي بأن هذه النتائج تأتي حسب التوقعات والتي تعكس
سياسة الشركة المتحفظة في التعامل مع األصول وتقييمها ،حيث جاءت النتائج االيجابية بعد عمل مضن خالل
السنوات السابقة أسفرت عن مجموعة من التخارجات ،وتخفيض مستوى الديون الى مستويات مقبولة تتماشى وأعمال
الشركة الحالية وااللتزامات اآلنية لشركة إنوفست والشركات التابعة0
وأضاف النفيسي بأن الشركة تقوم في الوقت الحالي بالتركيز على المشاريع القائمة من خالل تطويرها أو التخارج
منها ،كما أنها تقوم بدراسة قطاعات إستثمارية عدة لإلعداد للفترة القادمة عندما تكون الشركة مهيأة للدخول في
استثمارات جديدة ،موضحا بأن العمل في القطاع العقاري يعتبر من مصادر القوة للمجموعة من خالل المشاريع
المختلفة التي قامت بها المجموعة ،وأيضا من خالل الشركات التابعة التي تدعم أعمال الشركة في هذا المجال0
من جانبه صرح القائم بأعمال الرئيس التتنفيذي محمد النغيمش بأن الشركة تمر بمرحلة انتقالية تتطلع من خاللها
العودة الى الربحية ،وذل ك بعد قيام اإلدارة بمجموعة من الخطوات في سبيل إعادة هيكلة محفظة األصول واألعمال،
من أجل توفير السيولة لتنفيذ خطط الشركة في تطوير مشاريع عدة تهدف الى تعظيم األصول وتسهل من عمليات
التخارج منها ،فضال عن تخارج المستثمرين من بعض االستثمارات التي تديرها الشركة0
وأشار النغيمش بأن العام الحالي شهد تطورا ملحوضا في أعمال المجموعة ،فباإلضافة الى التخارجات من األصول
العقارية ،كانت هناك تطورات عدة على مستوى الشركات التابعة ،فقد فازت شركة تامكون للمقاوالت بمشاريع
خاصة بالقطاع الحكومي من خالل وزارة اإلسكان تعتبر األولى من نوعها من حيث حجم المشاريع ،وذلك ببناء عدد
 0560وحدة سكنية بقيمة  55مليون دينار بحريني ،مما يضع الشركة أمام مرحلة جديدة من التحديات والتي تتطلب
تضافر الجهود للوفاء بهذه االلتزامات ،ونتطلع من خالل ذلك الى وضع الشركة في مصاف كبريات الشركات
االنشائية على مستوى المملكة0

