بيان صحفي
شركة إنوفست تعلن عن النتائج المالية للربع األول من عام2021
الربع األول من عام  ،2021فقد
المنامة ،مملكة البحرين 11 :مايو  :2021أعلنت إنوفست اليوم عن نتائجها المالية لفترة ُ
سجلت المجموعة صافي خسارة لمساهمي الشركة األم بلغت  74ألف دوالر أمريكي مقارنة مع ربح وقدره  4.59مليون دوالر
أمريكي لنفس الفترة من عام  .2020وعليه ،بلغ النصيب األساسي من صافي الخسارة للسهم الواحد ( )0.02سنتا أمريكيا
مقارنة مع ربح وقدره  1.55سنتا أمريكيا للربع األول من عام  2020حيث يعزى هذا اإلنخفاض بشكل رئيسي إلى صافي
االستردادات من الخسائر االئتمانية المتوقعة بمبلغ وقدره  5.86مليون دوالر أمريكي المسجل في الربع األول من العام الماضي.
أما صافي الخسارة التشغيلية فقد إنخفضت من  1.15مليون دوالر أمريكي للربع األول من العام الماضي إلى  278ألف دوالر
أمريكي للربع األول من عام  2021نتيجة التحسن في اإليرادات التشغيلية واإلنخفاض في المصاريف التشغيلية حيث زادت
االيردات التشغيلية بنسبة  %7لتصل إلى  1.93مليون دوالر أمريكي للسنة مقارنة بالعام الماضي والبالغة  1.80مليون دوالر
الربع األول من عام 2021
أمريكي ،بينما انخفضت المصاريف التشغيلية بنسبة  ،%25لتبلغ  2.21مليون دوالر أمريكي في ُ
مقارنةً مع  2.95مليون دوالر أمريكي لنفس الفتره من عام .2020
أما على صعيد المركز المالي ،فقد ظلت ثابتة نسبيًا حيث بلغ إجمالي حقوق مساهمي الشركة األم  142.14مليون دوالر
أمريكي بنهاية الربع األول من عام  2021مقارنة بـ 141.62مليون دوالرأمريكي بنهاية عام  .2020أما اجمالي األصول
الموحدة فواصلت ثباتها خالل نفس الفترة لتصل إلى  241.46مليون دوالرأمريكي مقارنة مع  241.43مليون دوالر أمريكي
بنهاية عام  2020لتشكل السيولة النقدية ما نسبته  8 %وتصل إلى  19.42مليون دوالر أمريكي من  23.40مليون دوالر
أمريكي ،إي انخفاض بنسبة وقدرها .%17
ومن جانبه ،علق الرئيس التنفيذي ،السيد ياسر الجار ،قائال "أوال ،أود أن أعبر عن تمنايتي لمجلس إدارة إنوفست الجديد الذي
تم انتخابه مؤخرا بالتوفيق والسداد في المهام والمسئوليات المناطة به في الدورة الجديدة ونسأل هللا العلي القدير له العون على
مواصلة حمل األمانة .كما أود أن أعبر عن خالص شكري وتقديري للمجلس السابق لما قدمه من دعم وتوجيه في الحقبة السابقة
كان لها األثر البين في استقرار ونمو المجموعة .على الرغم من تسجيل إنوفست لخسارة بسيطة وقدرها  74ألف دوالر
أمريكي إال أن حجم الخسارة وتوقيتها يعتبر طبيعيا في ظل الظروف الراهنة التي يعيشها العالم وخصوصا إذا ما سلطنا الضوء
على التغيير االيجابي في إجمالي اإليرادات التشغيلية حيث شهدت زيادة وقدرها  %7بالرغم من تأثر بعض إيرادات االستثمارات
من الجائحة .عالوة على ذلك ،انخفضت المصاريف بقيمة  745ألف دوالر أمريكي ممثال انخفاضا جوهريا ما نسبته %25
إذا ما تم مقارنته بنفس الفترة من العام الماضي وعليه فقد سجلت المجموعة تغيرا إيجابيا في صافي الخسارة التشغيلية ما نسبته
 %76والذي كان نتاج جهد المجموعة نحو تحقيق مبدأ االستدامة من خالل تعظيم اإليرادات المتكررة وتقليص وضبط
المصاريف .من خالل قربنا ومراقبتنا ألنشطة وأداء المجموعة ،ما زلنا نرى أمامنا أن هناك مساحة جيدة لمواصلة دعم
اإليرادات المستدامة على االستثمارات القائمة وضبط مصاريف المجموعة".
للتنويه ،إن الخبر الصحفي والبيانات المالية الكاملة متاحة على الموقع اإللكتروني لبورصة البحرين وبورصة الكويت لكون
إنوفست شركة مدرجة تحت رمز التداول ” “INOVEST$لبورصة البحرين و  “INOVEST/817”.لبورصة الكويت.
إنتهى-معلومات عن إنوفست:
تأسست إنوفست في عام  ،2002وهي مؤسسة استثماريةتعمل وفق أحكام الشريعة االسالمية وتخضع لرقابة مصرف البحرين المركزي كشركة
استثمارية (فئة أ) .تعمل إنوفست في ثالث مجاالت رئيسية وهي إدارة األصول واإلستثمار المباشر والتطويرالعقاري .إنوفست هي الشركة األم لمجموعة
من الشركات المملوكة بالكامل لها وهي ش ركة الخليج للتعمير "تعمير" وهي ذراع الشركة للتطوير العقاري و شركة تامكون للمقاوالت وشركة مرسى
البحرين لالستثمار .إن شركة إنوفست مدرجة في كل من بورصة البحرين وبورصة الكويت .للمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا االلكتروني:
www.inovest.bh
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