
ً تسجل ربح "إنوفست"  2016ملیون دوالر أمریكي خالل النصف األول من  5.4  صافیا بقیمة ا

إذ تمكنت المجموعة من  2016 السنةنتائجھا المالیة للنصف األول من  عن أعلنت مجموعة إنوفست الیوم
 1.9 قدرھاخسارة مع ملیون دوالر أمریكي مقارنة  5.4ح بلغ صافي رب بتحقیق، اإلیجابي مواصلة أدائھا

 30لألشھر الثالثة المنتھیة في ، فیما بلغ صافي الربح نفس الفترة من العام الماضي بنھایةملیون دوالر أمریكي 
لنفس الفترة من  ملیون دوالر أمریكي 0.951بخسارة بلغت ملیون دوالر أمریكي مقارنة  2.2  2016 یونیو
  .2015عام 

التشغیلیة بنسبة  اإلیراداتزیادة في  2016 عام األشھر الستة األولى منخالل مجموعة إنوفست  سجلت كما
مقارنة مع ما ملیون دوالر أمریكي  9.2 التشغیلیة بنھایة الفترة مبلغ وقدره یراداتحیث بلغ رصید اإل % 96

، فیما  شھدت المصروفات دوالر أمریكي 4.7 والتي بلغت 2015حققتھ المجموعة للفترة ذاتھا من العام 
ملیون  5.9 مبلغملیون دوالر أمریكي مقارنة بـ 3.8 ، حیث بلغت% 36بنسبة  انخفاضاالتشغیلیة للمجموعة 

سنت  1.89الواحد بنھایة الفترة ت ربحیة السھم علیھ فقد بلغوالعام الماضي.  منفي نفس الفترة دوالر أمریكي 
 .2015نفس الفترة من العام الماضي  بنھایةسنت أمریكي  0.68 للسھم الواحد بواقع رةمقارنة بخسا أمریكي

ان ھذه النتائج االیجابیة ، رئیس مجلس إدارة إنوفست السنعوسي سعود السید خالد قال تعلیقاً على ھذه النتائج  و
الحالي العودة الى الربحیة خالل العام و 2018-2016 إستراتیجیتھاتنفیذ في تعكس تصمیم وقدرة أنوفست 

خالل االعوام للمجموعة تقویة المركز المالي والعمل على  متواصل في األرباحتحقیق نمو باإلضافة الى 
، أداءھاتحسین  الىالسعي ومن االستثمارات التخارج  فيالمجموعة سیرھا  تواصلوعلى ھذا النحو  ،المقبلة

أولت كما . ط وإدارة المصاریف التشغیلیة المتكررةبضو، ھاوتطویرالمشاریع القائمة  تحسین اداءفضالً عن 
 دعم وتحسینمما كان لھ االثر االیجابي في المتعثرة  الذمم المدینةحصیل أرصدة تبالغاً ل اھتمامااإلدارة التنفیذیة 

من اجمالي  %16.9و ، المدفوعرأس المال  من %40لتصل الیوم الى  ارتفغت التي النقدیة وضع السیولة
ً محفظتھا االستثماریة جغرامجموعة بتنویع من ناحیة أخرى بدأت الاالصول.  حیث نجحت مؤخراً في فیا

االستثمارات  احدىكما نقوم حالیاً بدراسة  االستحواذ على مجموعة من العقارات المدرة للدخل في سلطنة عُمان.
  المجموعة.استثمارات التي سوف یكون لھا قیمة مضافة على االستراتیجیة 

تعدت تسیر اآلن باالتجاه الصحیح بعد ان ان المجموعة الرئیس التنفیذي السید مراد الرمضان قائال: " كما عقب
ً مع احتفال ال الكثیر من الصعاب والتحدیات وان ھذه النتائج االیجابیة  بالذكرى السنویة شركة تأتي تزامنا

ً متبای النجاحات والتحدیات، طویلة من نستذكر مسیرة، حیث على تأسیسھا الخامسة عشر ً وخطا من األداء  نا
مجلس اإلدارة  االدارة التنفیذیة تحصل على دعم وتعاون وثیق منوأضاف بان . الیوم وصوالً إلى ما نحن علیھ

والتي أدت الى ھذه التطورات االیجابیة، ، االستراتیجیة القرارات اتخاذ والسرعة فيالمرونة  منحنااألمر الذي 
  . المستقبلیة خطة العمللتحقیق اھداف شاء هللا تعالى  نإوستساعدنا 

 -ھىانت-

 
 :إنوفستمعلومات عن 

المركزي وتخضع لرقابة مصرف البحرین  اإلسالمیة الشریعةوھي شركة استثماریة رائدة تعمل وفق أحكام  ،2002في عام  انوفستتأسست 
االستثمار المباشر إدارة األصول، ، العقاري والتطویر : االستثماررئیسیة ھي عمل انوفست ثالثة مجاالتتغطي  .كشركة استثمار من الفئة األولى

 للمقاوالت، وغیرھا شركة تامكونللمجموعة باالضافة الي  ذراع العقاريال "تعمیر" تعمیرالخلیج للشركة ل األمشركة ال، وھي واألسھم الخاصة
 .2005مدرجة في كل من بورصة البحرین وسوق الكویت لألوراق المالیة منذ عام إن شركة إنوفست شركة مساھمة عامة  .من الشركات التابعة
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