
  2011المالية  قيم جمعيتھا العمومية العادية للسنةست تإنوف

 

وكان من أبرز ، 2011ديسمبر  31المنتھية في أقامت إنوفست جمعيتھا العمومية العادية للسنة 
مليون  4.3حيث بلغ مجموع ا*يرادات المواضيع التي تمت مناقشتھا النتائج المالية للشركة، 
، وقد 2010مليون دو5ر أمريكي لعام  13دو5ر أمريكي مقارنة بخسارة في ا*يرادات بمبلغ 

 34.9 تبلغ خسارةمع مليون دو5ر أمريكي مقارنة  23.3بلغت  خسائرصافي  حققت الشركة

مليون دو5ر  180.7مبلغ  جمالي حقوق المساھمينإ، كما بلغ 2010مليون دو5ر أمريكي لعام 
 سھمالخسارة لكل  ت، وقد بلغ2010مليون دو5ر أمريكي في عام  205مبلغ مقارنة ب ،أمريكي

  .2010سنتاً لعام  12 تبلغ خسارةمع  سنتاً مقارنة 8 مبلغ

رئيس مجلس إدارة إنوفست بأن عام  أحمد راشد القطان نائبصرح السيد بھذه المناسبة و
ھذه  تتسعإكان حافOً باNحداث والمتغيرات على المستويين السياسي وا*قتصادي، و 2011

Nصعدة إ5 أن اNحداث لتشمل مناطق مختلفة من العالم، وقد كانت تأثيراتھا متباينة على كافة ا
لبية، حيث كانت أبرزھا أزمة الديون الجانب ا*قتصادي كان له النصيب اNكبر من تأثيراتھا الس

كان Nزمة الديون  كما، في وضع حرجا*تحاد ا*قتصادي اNوروبي  التي وضعتاNوروبية 
لما لZقتصاد وذلك  ،اNمريكية دورھا الفاعل في خلق المزيد من عوامل عدم ا*ستقرار

  .على إقتصاديات العالم أجمعقوي من تأثير  ينوالدو5ر اNمريكي

شملت آخر تميزت المنطقة العربية بأحداثھا السياسية التي  من جانبوبأنه  لقطانيف اويض
أو غير مباشرة، ولم تكن دول مجلس التعاون الخليجي بمنأى  ةعدة دول بصورة مباشر ھاتاريتأث

ت بدتھا بالغ اNثر على إقتصاديات الدول الخليجية وداعياعن ھذه اNحداث، وقد كان لت
  .بالمنطقة ركاتواضحة على أعمال الشإنعكاساتھا 

ماضية في تنفيذ إستراتيجيتھا ا*ستثمارية من حيث التنويع النوعي الشركة  بأن قطانالقول وي
فبا*ضافة الى ا*ستثمارات العقارية فإن الشركة تتجه الى ا*ستثمار في مجال  ،والجغرافي

اNمن الغذائي والصناعات الدوائية وأيضاً المجا5ت الخدمية، ومن الناحية الجغرافية فإن 
   . الشركة تدرس التوسع في إستثماراتھا في منطقة الخليج العربي و القارة اNوروبية

طاعت أن تحقق نتائج ملموسة على مستوى المشاريع القائمة وكذلك إستلشركة بأن ا أضافو
تم بيع  لعقارية فقدقامت بالتخارج من بعض اNصول ابرنامج إعادة ھيكلة اNصول، حيث 

مجموعة من أراضي مخطط النور بمنطقة اللوزي، ومجموعة من أراضي مخطط شارع 



ة بالتخارج الجزئي للمستثمرين في بعض ا5ستقOل وأيضا المباني التجارية، كما وقامت الشرك
يجابي على المستثمرين عمال المرسى مما كان له اNثر ا*المشاريع مثل مدائن اللوزي ومركز أ

العمل في مشروع تخزين ومباني شارع ا5ستقOل،  منتم ا*نتھاء  وأيضاً  .في ھذه المشاريع
والمبنى التجاري لمركز أعمال المرسى بمرسى البحرين لZستثمار، كما أن أعمال تركيب 

 .اNجھزة وإختبارھا شارف على ا*نتھاء في مصنع مرشحات المياه

  

  


