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 صحفي بيان 
 

  2021 ديسمبر 31 نتائجها للسنة المنتهية في  عن   تعلن إنوفست 
 

،  2021ديسمبر    31للسنة المنتهية في  أعلنت إنوفست اليوم عن نتائجها المالية    : 2021  فبراير  23المنامة، مملكة البحرين:
الربع األخير من عام   مليون دوالر أمريكي   2.41  وقدره  لمساهمي الشركة األم  ربح سجلت المجموعة صافي    2021ففي 

 عائدالفي    ملحوظتحسن    تم تسجيل  . وعليه، 2020دوالر أمريكي لنفس الفترة من عام  ألف    182  ا وقدرهخسارة  مع  مقارنة  
 ثحي  2020عام  لسنتا أمريكيا    0.06  اوقدرهللسهم الواحد    خسارةسنتا أمريكيا مقارنة مع    0.81والذى بلغ    للسهم الواحد

تمت تسويتها لصالح    التي  الرئيسية  بـأحد الملفات القانونية  في المخصصات المرتبطة    عكس  إلى  أساسي   بشكل  التحسن  هذا  يعزى
دوالر أمريكي في الربع األخير من عام   مليون  1.37من خسارة قدرها    تارتفع فقد    ةالتشغيلي  الخسارةصافي  أما  .  إنوفست
  . % 13أي بزيادة في الخسارة وقدرها    ،2021  للربع األخير من عاممليون دوالر أمريكي    1.54  اقدره  خسارةإلى    2020

فقد    يةالتشغيلمصاريف  لأما بالنسبة ل  واالستثمارات العقارية.  المقاوالت من عقود  التشغيلية    اإليراداتانخفاض  إلى ويعزى ذلك  
 نخفضتا  إضافة إلى ذلك،   .% 9، أي بانخفاض قدره  مليون دوالر أمريكي  2.50مليون دوالر أمريكي إلى    2.75من    انخفضت

مع نفس الفترة من مقارنة    2021  عامللربع الرابع من  دوالر أمريكي    ألف  959لتصل إلى    %31االيردات التشغيلية بنسبة  
 مليون دوالر أمريكي.   1.38العام الماضي والبالغة  

 
  دوالر أمريكي مقارنة مع   ألف  746لمساهمي الشركة األم بلغ    ربحصافي  على صعيد األداء السنوي فقد حققت المجموعة  وأما  

في  للسهم  وعليه، بلغ النصيب األساسي   .%85  ، أي بانخفاض وقدره2020مليون دوالر أمريكي لعام    5.03ربح وقدره  
حيث    2020سنتا أمريكيا عن عام    1.69سنتا أمريكيا مقارنة مع    0.25الحالية    عن السنةالشركة األم للسهم الواحد    أرباح

واالستثمارات العقارية عالوة على    المقاوالتمن عقود  التشغيلية    اإليراداتانخفاض    ي إلىيعزى هذا اإلنخفاض بشكل أساس
.  أما  مليون دوالر أمريكي  5.77  ةقيمبللذمم المدينة ضمن أحد استثمارات الشركة العقارية    2020في عام    عكس مخصص

  ا قدرهومقارنة مع خسارة    2021مليون دوالر أمريكي لعام    3.34  حيث بلغت  ارتفاعافقد سجل    ةالتشغيلي  الخسارةصافي  
انخفاض   إلى  بشكل رئيسي حيث ينسب ذلك  .%87، أي بارتفاع في الخسارة بنسبة 2020دوالر أمريكي لعام  مليون 1.79

نتيجة الجائحة    2020وإلى الدعم الحكومي المتحصل في عام    واالستثمارات العقارية  المقاوالتمن عقود  التشغيلية    اإليرادات
نتيجة الجهود المبذولة من قبل    ٪17بنسبة  فقد انخفضت    لمصاريف التشغيليةبالنسبة لأما    .2021والذي أنخفض خالل عام  

  نخفاضباليون دوالر أمريكي،  م  5.57فقد بلغت    2021أما على صعيد اإليرادات التشغيلية لعام     .المجموعة لضبط المصاريف
 . 2020عام مليون دوالر أمريكي المسجل في  8.99بمبلغ  مقارنة %38 قدرهو
 

مقارنة   لسنة الحاليةلمليون دوالر أمريكي    143.09  أما على صعيد المركز المالي، فقد بلغ إجمالي حقوق مساهمي الشركة األم
خالل نفس الفترة   فقد شهدت زيادة طفيفة  .  أما اجمالي األصول الموحدة  2020مليون دوالرأمريكي بنهاية عام  141.62بـ  

  لتشكل السيولة النقدية    2020 مليون دوالر أمريكي بنهاية عام  241.43مع   مليون دوالرأمريكي مقارنة  243.48لتصل إلى  
،  2020كما في نهاية عام    مليون دوالر أمريكي 23.40مليون دوالر أمريكي من    26.38إلى   تصلل  %11  ما نسبته  منها
 %.  13بنسبة وقدرها  زيادةإي 

 
مواصلة التحديات التي واجهت العالم   في ظل"  المهندس محمد الشلفان وتعليقاً على هذه النتائج قال رئيس مجلس إدارة إنوفست

وتداعيات وتأثير مرض كورونا على الصعيد الصحي واالقتصادي، واصلت المجموعة في التركيز على    2021في    بأسره
تحقيقا  ووالسعي لرفع كفاءتها وأداءها وذلك لتوسيع محفظة األصول المدرة في المجموعة  وإعادة هيكلتها  تها القائمة  ااستثمار

، استطاعت المجموعة  لمبدأ االستدامة  اإليه مؤخرا وتحقيق  شارةاإلدارة الجديد الذي تم اإلإلتزاما بتوجه مجلس  ولمبدأ االستدامة.   
بناء تحالف استراتيجي مع شركة سمو القابضة في المملكة العربية السعودية حيث مكن هذا التحالف من وضع خارطة طريق  

في عام    العوامل والمستجدات اإليجابية األخرىى ذلك  وإذا أضفنا إلواضحة للتخارج من أحد االستثمارات الرئيسية للمجموعة.  
على سهم إنوفست في بورصة البحرين  الذي برز مؤخرا  ول  اوالتد  السوقية  قيمةال، كل ذلك ساهم بشكل رئيسي في تعزيز  2021

 "وبورصة الكويت مما كان له األثر الواضح في تعظيم ملكية مساهمي إنوفست.
 

التنفيذي لشركة    صرحمن جانبه،     يسعدنا أن نرى مواصلة مجموعة انوفست في"   بقوله  ، السيد ياسر الجارإنوفستالرئيس 
المساهمة في استدامة اإليرادات من المقاوالت على مدار  دعم و  حيثمن    .  2016عام    ذوالمحافظة عليها منالربحية  تحقيق  
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للمقاوالت وهي ذراع المقاوالت للمجموعة من الحصول على مناقصات بقيمة استطاعت شركة تامكون  الثالث السنوات القادمة،  
مليون دوالر تقريبا. أما على صعيد مشروع سكن العمال، فبالرغم من اإلنخفاض المتدرج الذي شهده المشروع   70إجمالية بلغت  

في نسب  ومتدرجا  حسنا ملحوظا  تإال أنه لحقه    2021إلى منتصف    2020في نسب اإلشغال منذ بدأ الجائحة في مطلع سنة  
أما واإلشغال تزامنا مع البدأ في اإلعالن وترسية بعض المشاريع اإلنشائية الرئيسية في المملكة وخصوصا المشاريع اإلسكانية.  

 للتوسع في هذا القطاع الهام والذي أثبت دراسة عدد من الخيارات    على   القطاع اللوجستي، تعكف المجموعة حاليافيما يتعلق ب
كما نجحت المجموعة في إدارة عدد من الملفات التشغيلية والقانونية الرئيسية التي لعبت دورا محوريا صمود أداه خالل الجائحة.  

 "في في دعم المركز المالي للمجموعة وتهيئتها لمرحلة قادمة من التطور والنمو.
 

للتنويه، إن الخبر الصحفي والبيانات المالية الكاملة متاحة على الموقع اإللكتروني لبورصة البحرين وبورصة الكويت لكون 
 لبورصة الكويت..”INOVEST/817“ لبورصة البحرين و   ”$INOVEST“إنوفست شركة مدرجة تحت رمز التداول 

 
 - إنتهى-
 

 معلومات عن إنوفست: 
عام   في  إنوفست  كشركة  2002تأسست  المركزي  البحرين  مصرف  لرقابة  وتخضع  االسالمية  الشريعة  أحكام  وفق  استثماريةتعمل  مؤسسة  وهي   ،

ألم لمجموعة  استثمارية )فئة أ(. تعمل إنوفست في ثالث مجاالت رئيسية وهي إدارة األصول واإلستثمار المباشر والتطويرالعقاري.  إنوفست هي الشركة ا
لكامل لها وهي شركة الخليج للتعمير "تعمير" وهي ذراع الشركة للتطوير العقاري و شركة تامكون للمقاوالت وشركة مرسى  من الشركات المملوكة با 

ني:  البحرين لالستثمار.  إن شركة إنوفست مدرجة في كل من بورصة البحرين وبورصة الكويت. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا االلكترو
www.inovest.bh 

 


