بيان صحفي
 5.9مليون دوالر أرباح إنوفست للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2017
•

صافي ربح الشركة ينخفض بنسبة  %42مقارنة بعام 2016

المنامة ،مملكة البحرين  1مارس  :2018أعلنت مجموعة إنوفست عن نتائجها المالية للسنة المنتهية في  31ديسمبر ،2017
حيث حققت المجموعة صافي ربح خاص بمساهمين الشركة األم وقدره  5.9مليون دوالر أمريكي مقارنة مع صافي ربح قدره
 10.1مليون دوالر أمريكي بنهاية عام  ،2016وهو انخفاض بواقع  .% 42وارتفع صافي الربح التشغيلي بنسبة  ٪63ليصل
إلى  12.2مليون دوالر أمريكي مقارنة مع  7.4مليون دوالر أمريكي في نهاية عام  .2016بينما بلغ صافي الربح للسهم
الواحد بنهاية عام  2.06 ، 2017سنتا ً أمريكياً ،مقارنة مع صافي ربح للسهم الواحد بلغ  3.55سنتا ً أمريكيا ً بنهاية عام
.2016
وبلغت صافي الخسارة عن الثالثة أشهر األخيرة من عام  2017مبلغ  13.1مليون دوالر أمريكي مقارنة مع صافي ربح قدره
 0.9مليون دوالر أمريكي لنفس الفترة من عام  .2016وارتفعت األرباح التشغيلية بنسبة  ٪54خالل األشهر الثالثة الماضية
لتصل إلى  5.6مليون دوالر أمريكي مقارنة  3.6مليون دوالر أمريكي للفترة نفسها من عام  .2016وبلغت صافي الخسارة
للسهم الواحد خالل األشهر الثالثة الماضية مبلغ  4.59سنتا ً أمريكياً ،مقارنة مع صافي ربح للسهم الواحد  0.32سنتا ً أمريكيا ً
للفترة نفسها من عام .2016
كما بينت النتائج المالية بنهاية عام  2017زيادة بنسبة  %45في االيرادات التشغيلية حيث بلغت  23.2مليون دوالر أمريكي
مقارنة بـ 16مليون دوالر أمريكي بنهاية عام  ،2016كما ارتفعت المصاريف التشغيلية بنسبة  %29حيث بلغت  11مليون
دوالر أمريكي مقارنةً بـ  8.5مليون دوالر أمريكي بنهاية عام  .2016كما ارتفعت اجمالي االصول جزئيا ً الى  265.4مليون
دوالر امريكي مقارنةً بـ  262.9مليون دوالر امريكي بنهاية عام  ،2016بينما انخفضت اجمالي المطلوبات بنسبة %7.7
الى  115.2مليون دوالر أمريكي في عام  2017مقابل  124.7مليون دوالر أمريكي في نهاية عام  .2016وقد بلغ العائد
على حقوق المساهمين نسبة  %4.8تقريبا ً.
وتعليقا ً على هذه النتائج قال د.عمر المطوع رئيس مجلس اإلدارة المنتخب " كان عام  2017عاما إيجابيا بالنسبة لشركة
إنوفست .إن ما حققته المجموعة جاء نتيجة لتنفيذ بنود استراتيجية الشركة للثالث سنوات  2018-2016والتي ُخطت وحددت
أهدافها بعناية وكانت أولى نتائجها استمرارية الربحية خالل عام  .2017وقد تأثرت نتائج عام  2017في الربع الرابع بشكل
سلبي بسبب أخذ مخصص قدره  15.5مليون دوالر امريكي مقابل معاملة مع إحدى الشركات االستثمارية في الكويت .وبهذا
الخصوص تجدر بنا االشارة بأن المعاملة مع هذه الشركة االستثمارية التي ترتب عليها أخذ المخصص قد تمت في فترة مجلس
االدارة السابق ،وإننا نبذل أقصى جهدنا من خالل أخذ كافه االجراءات الالزمة إلجاد حل خالل هذا العام ،ولتفادى مثل تلك
العمليات في مستقبل الشركة وللحفاظ على حقوق المساهمين وتنميتها بطريقه مهنية".
من جانبه ،علق الرئيس التنفيذي ،السيد مراد الرمضان ،على أداء المجموعة قائال :انه بنهاية عام  2017نكون قد أكملنا عامين
من استراتيجية المجموعة لفترة الثالث سنوات  ،2018-2016هذا وسوف نسعى لتطوير أداءنا وأداء الشركات التابعة
والمملوكة للمجموعة رغم التحديات ،وذلك بدعم من مجلس اإلدارة الجديد وجهود فريق العمل على مستوى المجموعة.
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 :

