
  2014يونيو  30إنوفست تعلن عن نتائجھا للفترة المالية المنتھية في 

خالل  حققت الشركةوقد ، 2014 يونيو 30المنتھية في  فترةأعلنت شركة إنوفست عن نتائجھا المالية لل
دوالر ألف  82 بمبلغدوالر أمريكي مقارنة  ألف 150بلغت  أرباحصافي  2014النصف األول من عام 

 1.35كما جاء في اإلعالن بأن الشركة حققت صافي خسارة بلغت  ،2013عام عن نفس الفترة من أمريكي 
ألف دوالر أمريكي عن نفس  59مقارنة بأرباح بلغت  2014مليون دوالر أمريكي خالل الربع الثاني من عام 

ً  0.05 لكل سھم مبلغ قيمة الربح توقد بلغ، 2013الفترة من عام   2014ل من عام خالل النصف األوسنتا
ً  0.03مبلغ مقارنة مع  ً لكل  0.48، وسجلت الشركة خسارة بلغت 2013عام عن نفس الفترة من سنتا سنتا

ً لكل سھم عن نفس الفترة من عام  0.02مقارنة أرباح بلغت  2014سھم خالل الربع الثاني من عام  سنتا
2013.  

بانه من  النفيسي رئيس مجلس إدارة إنوفستلسيد سمير يعقوب اصرح في تعليقة على نتائج الشركة  و
ويعود ذلك إلى المعنية الطبيعي بأن تأتي النتائج الفصلية وھي النتائج ربع السنوية متباية خالل السنة المالية 

نتج عنھا خسائر غير محققة فضالً يقد  بالتاليحرص اإلدارة على تطبيق المعايير المحاسبية التي تتقيد بھا و
ن على درجة كبيرة من الثقة حفظ الذي نتمسك به وبالرغم ذلك فإن المحصلة النھائية إيجابية ونحمبدأ التلى ع

  .إن شاء هللا تعالي محققاً معدالت ربحية ملحوظةستمر يسبأن األداء اإليجابي 

 فبالتوازي مع نجاح في السنوات األخيرة ھذه التطلعات يوافقنا عليھا المطلعون عن كثب على أداء إنوفست
تم العمل على تأمين اإليرادات التي تغطي ھذه يھامش مقبول ومنضبط المصاريف الفعلية ب الشركة في تقييد

الشركة في أصول مدرة للدخل باإلضافة إلى نجاح اإلدارة التنفيذية من  اتالمصاريف عن طريق استثمار
يوية ويأتي في مقدمتھا قطاع التوظيف األمثل للسيولة، كما ركزت إستراتيجية الشركة على القطاعات الح

التطوير العقاري من خالل شركة المقاوالت تامكون التي تشھد أعمالھا نمواً مضطرداً حيث بلغت اإليرادات 
مليون دوالر أمريكي  1.2مبلغ وقدره  2014المحققة من عقود اإلنشاءات بنھاية النصف األول من عام 

  .2013من عام ألف دوالر أمريكي عن نفس الفترة  183مقابل 

نبيل إبراھيم التتان الرئيس التتنفيذي بأن تعاظم حجم األعمال لدى شركة من شركات / من جانبه صرح السيد
المجموعة ال يعني الركون إليھا بل على العكس من ذلك فاإلدارة التتنفيذية في إنوفست وبدعم من مجلس 

ست وأضاف بأننا نتطلع في ھذه المرحلة إلى دعم اإلدارة تقوم بعملية تقييم شاملة ألداء إستثمارات إنوف
مثل رقماً تالشركات التابعة والزميلة باإلضافة إلى اإلستثمارات التي تساھم فيھا إنوفست بنسب مؤثرة والتي 

ً في قائمة أصول الشركة باإلضافة إلى  الشركات التي تكمل منضومة العمل على مستوى دعم مھما
  .المجموعة

من بعض االستثمارات التي تديرھا لصالحھم ويأتي لعمل على تخارج المستثمرين لجاھدة كما تسعى الشركة 
ً ناجحاً  يقحقت الشركة في طريقھا إلىذلك تأكيداً لمصداقية إنوفست وإلتزامھا نحوھم، و خالل العام  تخارجا

أما فيما يتعلق بطرح الشركة لمنتجات جديدة فإن ذلك ال يمثل  .العقاري الجاري لمساھمي صندوق أصيل
  .لإلدارة التنفيذية أمراً مستعجالً بالرغم من عدم إغفالھا لھذا الجانب وقد نقوم باإلعالن عن ذلك في حينه


