بيان صحفي

إنوفست تحقق  17.3مليون دوالر أمريكي صافي أرباح لفترة النصف األول من
عام 2017
•

• ارتفاع صافي األرباح بنسبة  ٪220مقارنة مع نفس الفترة من عام 2016
ارتفاع صافي األرباح التشغيلية بنسبة  ٪ 65مقارنة مع النصف األول من عام 2016
•  %13العائد على حقوق المساهمين

المنامة ،البحرين 1 ،أغسطس  :2017أعلنت مجموعة إنوفست اليوم عن نتائجها المالية للنصف األول من عام  ،2017حيث
حققت صافي أرباح بلغت  17.3مليون دوالر أمريكي مقارنة بصافي أرباح بلغت  5.4مليون دوالر أمريكي في النصف األول
من عام  2016وبزيادة بلغت  .%220وبلغت أرباح الثالثة أشهر المنتهية في  30يونيو  9.1 ،2017مليون دوالر أمريكي
مقارنة مع  2.2مليون دوالر أمريكي لنفس الفترة من عام .2016
وتؤكد هذه النتائج إلتزام المجموعة في المحافظة على تحقيق أرباح فصلية بشكل مستدام ونمو ثابت .،حيث تشير أبرزالمؤشرات
المالية الى ارتفاع بنسبة  ٪49في االيرادات التشغيلية حيث بلغت  13.7مليون دوالر أمريكي في النصف األول من عام 2017
مقارنة مع  9.2مليون دوالر أمريكي في النصف األول من عام  .2016كما ارتفعت صافي االرباح التشغيلية بنسبة  ٪65لتصل
إلى  8.9مليون دوالر أمريكي في األشهر الستة األولى من عام  2017مقارنة مع  5.4مليون دوالر أمريكي لنفس الفترة من العام
الماضي ،أما بالنسبة لربحية السهم لفترة النصف األول من عام  2017فقد بلغت  6.06سنت أمريكي للسهم الواحد مقارنة مع
 1.89سنت أمريكي للسهم الواحد لنفس الفترة من عام .2016
وتظهر الميزانية العمومية بنهاية النصف األول من عام  2017متانة المركز المالي الذي تتمتع به المجموعة ،حيث سجلت نمو
بنسبة  %5في حجم األصول بلغت  275.7مليون دوالر أمريكي مقارنة مع  262.9مليون دوالر أمريكي في نهاية عام .2016
باإلضافة الى ذلك إلتزمت المجموعة بالوفاء بإلتزاماتها المالية ،حيث إنخفض رصيد التمويالت البنكية إلى  14.7مليون دوالر
أمريكي خالل األشهر الستة األولى من عام  2017مقارنة بـ 16.4مليون دوالر أمريكي في نهاية عام  2016وبنسبة إنخفاض
بلغت  . %11وفي ظل ذلك حافظت المجموعة على الرصيد القوي للسيولة حيث تشكل السيولة النقدية  ٪14من إجمالي األصول،
كما بلغ معدل كفاية رأس المال  ٪ 133وهي نسبة تفوق المعدل االدنى المطلوب تحقيقه وفقا ً لمتطلبات مصرف البحرين المركزي
والبالغ  ،%110فيما بلغت نسب العائد على األصول ما يعادل  ٪6.6والعائد على حقوق المساهمين ما يعادل .٪13
و في إطار تعليقه على هذه النتائج صرح السيد خالد السنعوسي ،رئيس مجلس اإلدارة ،قائالً " :نحن في إنوفست نسعد بهذه النتائج
الطيبة التي تؤكد نجاحنا فيما خططنا له وعملنا ألجله وهو مواصلة تحقيق النتائج اإليجابية بعد أن وفقنا هللا في أن ننهي عام
 2016بنجاح وان نعود إلى الربحية وقد مثل لنا ذلك الهدف الرئيس إلستراتيجية المجموعة ،وها نحن بنهاية الربع الثاني من
عام  2017نعلن عن تحقيق هذه النتائج المميزة.
وأضاف السنعوسي قائالً انه بنهاية النصف األول من عام  2017نكون قد بلغنا منتصف الطريق من استراتيجية المجموعة
لفترة الثالث سنوات  ،2018-2016وبتوفيق من هللا عز وجل حققنا جميع اهدافنا لغاية اآلن ،وبالتالي سوف نسعى للمحافظة
على هذا االداء القوي وتحقيق التنمية المستدامة رغم التحديات واألوضاع الجيوسياسية واالقتصادية المحيطة بالمنطقة.
من جانبه ،علق الرئيس التنفيذي ،السيد مراد الرمضان ،على أداء المجموعة قائال" :بان هذا التحسن اإليجابي في األداء خالل
النصف االول جاء نتيجة بعض المبادرات النوعية التي تبنتها اإلدارة التنفيذية والتي تهدف الى زيادة االيرادات التشغيلية وتحسين
الدخل الثابت ،وتمثلت في قيام إنوفست بزيادة حصتها في بعض االستثمارات القائمة والتي ساهمت بصورة مباشرة في ارتفاع

اإليرادات التشغيلية ،فضالً عن تحقيق تخارجات ناجحة من بيع بعض اإلستثمارات والعقارات ،باالضافة الى تحسين نسب
األمتثال وإرتفاع اإليرادات من المحفظة العقارية ،كما نجحنا من خالل إستراتيجيتنا وإعادة الهيكلة من تحسين أداء الشركات
التابعة والزميلة بحيث أصبحت تساهم بشكل إيجابي في ايرادات المجموعة .من ناحية أخرى تواصل شركة تامكون للمقاوالت
وهي الذراع االنشائي والتطويري للمجموعة أدائها المميز في تنفيذ مشاريعها ونجاحها في الحصول على مشاريع إضافية من
القطاعين العام والخاص ،وتحقيق أرباح جيدة.
وأضاف الرئيس التنفيذي بأنه في هذه المرحلة المهمة ،لم يقتصر التحول فيها على أداء المجموعة فحسب بل واكب ذلك تحوالً
في الهوية التجارية لمجموعة إنوفست حيث تم خالل الربع الثاني من هذا العام تدشين هويتنا التجارية الجديدة لتعكس توجهاتنا
ورؤيتنا ،ونهجنا في االستثمار الذي نسعى من خالله إلى إكتشاف الفرص اإلستثمارية التي تحقق قيمة مضافة وعوائد مستدامة
لصالح المساهمين والمستثمرين على ح ٍد سواء.

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 :

