
 2013 مارس 31المنتھیة في المالیة  ست تعلن عن نتائجھا للفترةإنوف

 

حیث بلغ ، 2013 مارس 31المنتھیة في  المالیةة فترللنوفست عن نتائجھا إأعلنت شركة 
ملیون دوالر أمریكي  5.07بمبلغ ملیون دوالر أمریكي مقارنة  4.66 مبلغ مجموع اإلیرادات

دوالر أمریكي  ألف 23بلغ  ربحصافي  حققت الشركة، وقد 2012عام نفس الفترة من ي ف
 .2012عام  نفس الفترة منفي ملیون دوالر أمریكي  1.16 بلغ صافي ربحمع مقارنة 

 النتائج بأنبھذه المناسبة لسید سمیر یعقوب النفیسي رئیس مجلس إدارة إنوفست اح صر قدو
، حیث تم خفض المصاریف 2012المالیة للفترة كانت إیجابیة بالمقارنة بنفس الفترة من علم 

ملیون دوالر أمریكي  1.79اال أنھ وبسبب تجنیب مخصصات بمبلغ  %27التشغیلیة بنسبة 
متعلقة بقضیة تم اإلفصاح عنھا خالل الشھر الماضي، أدى الى تأثر النتائج المالیة للفترة بھذا 

 .المبلغ، وتأمل الشركة اإلنتھاء من ھذه القضیة قبل نھایة العام الحالي

 ،من المناخ اإلقتصادي العام في المنطقة وفي البحرین بشكل خاص متفائل ھأنبویضیف النفیسي 
، شھد خاللھا السوق حركة نمو في 2013حیث كانت ھناك بوادر إیجابیة مع بدایة العام 

جال العقاري، فقد كانت ھناك حركة بیع وشراء وأیضاً شھد مجاالت مختلفة وخصوصاً الم
ویأتي ھذا بالتزامن مع مبادرات من القطاع العام من  السوق حركة جیدة في مجال التأجیر،

مما یعطي وكذلك مشاریع الوحدات السكنیة لذوي الدخل المحدود، خالل مشاریع البنیة التحتیة، 
 السوق دفعة الى األمام.

عكفت خالل الفترة لشركة المنتدب إلنوفست بأن ا صرح السید أحمد القطان العضوومن جانبھ 
فقد ، في ھذا الجانب ملموسةإیجابیة نتائج حققت  السابقة على تنفیذ برنامج إعادة الھیكلة، حیث

كما تم التركیز على مشاریع نوعیة تتماشى مع ، التشغیلیة بشكل كبیرلمصاریف تم خفض ا
 ن الحالیة، وتتوافق مع حاجة السوق من حیث المجاالت المستھدفة.توقعات المستثمری

 

تركیز الشركة ینصب حالیاً على تطویر أداء الشركات التابعة وأیضاً  یضیف القطان بأن و
المشاریع القائمة، حیث أن ھناك فرص كبیرة لزیادة إیرادات الشركة من خالل ھذه الشركات 

 مشاریع، حیث بدأت تنفیذ في شركة تامكون للمقاوالت فقد حدثت تطورات كبیرةوالمشاریع، 
في  عملیة التأجیرأن كما  ،عدة مشاریع حكومیةفازت الشركة ب ، وقدالمجموعةخارج من 

وإن العمل ، حیث تم تأجیر نسبة كبیرة من وحدات المشروع ،جاریة بشكل جید تخزینمشروع 



المباني جمیع تأجیر فقد تم  المرسى في مشروع سكن عمالوجار على تأجیر الوحدات الباقیة، 
 ومراسي ،الفللأعمال تشیید  كما أنكما تم البدء في تشطیب مباني المرحلة الثانیة،  ،الجاھزة
قد وصلت الى مراحل  مشروع درة ماریناالمرحلة األولى من  فيوالبنیة التحتیة  الیخوت
عملیة األسابیع القلیلة القادمة، مدعوماً بومن المتوقع البدء في تنفیذ مبنیي الشقق خالل ، متقدمة

عن بیع نسبة  تالقت إقباالً جیداً في المرحلة األولى أسفر والتيتسویق الوحدات في المشروع 
، وفي مشروع مباني شارع اإلستقالل فإن أعمال التشیید جاریة كبیرة من الفلل وعدد من الشقق

تشییدھا سابقاً، ومن ناحیة أخرى فقد تم إكمال ھیكلة بعد بیع المباني التي تم في المبیین الجدیدین 
شركة جلف بایوتك والمعنیة بمشروع صناعة األنسولین، حیث بدأت أعمال التصامیم الھندسیة 

   . بعد اإلنتھاء من التصامیم، على أن تبدأ عملیة البناء فیھ

 

  


