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 بيان صحفي

 

  2021 تعلن شركة إنوفست عن النتائج املالية لفترة النصف األول من عام 

 

، فقد سجلت املجموعة صافي خسارة  2021للربع الثاني لعام  أعلنت إنوفست اليوم عن نتائجها املالية    : 2021أغسطس    5املنامة، مملكة البحرين:  

.  وعليه، بلغ النصيب 2020دوالر أمريكي لنفس الفترة من عام  ألف    195دوالر أمريكي مقارنة مع ربح وقدره  مليون  (  1.60)    ملساهمي الشركة األم بلغت

حيث يعزى هذا   2020من عام    الثانيسنتا أمريكيا للربع    0.07سنتا أمريكيا مقارنة مع ربح وقدره    (0.54األساس ي من صافي الخسارة للسهم الواحد )

. أما واإلنخفاض في الدخل اآلخر الفترة من العام املاض ي نفس مقارنة مع عقاريةال ستثماراتاال  من دخلالانخفاض في  اإلنخفاض بشكل رئيس ي إلى

  لنفس الفترة من العام املاض ي مليون دوالر أمريكي    0.40    مقارنة مع ربح  مليون دوالر أمريكي  (1.52سجلت خسارة )خسارة التشغيلية فقد  الصافي  

مقارنة بالعام أشهر من العام الحالي    ثالثةدوالر أمريكي للألف    866لتصل إلى    69%االيردات التشغيلية بنسبة  إنخفضت  كما  لنفس السبب اعاله.  

 مليون دوالر أمريكي.   2.81 املاض ي والبالغة

 

مليون دوالر أمريكي    (  1.67)فقد حققت املجموعة صافي خسارة ملساهمي الشركة األم بلغ    2021األول من عام    املالي للنصف  وأما فيما يتعلق باألداء

األم للسهم الواحد الشركة    خسارةالنصيب األساس ي واملخفض للسهم في  وعليه، بلغ   .2020مليون دوالر أمريكي لعام    4.79  ربح وقدره  مقارنة مع

حيث يعزى هذا   2020سنتا أمريكيا عن نفس الفترة من عام    1.61ربح وقدره  ( سنتا أمريكيا مقارنة مع  0.56النصف األول من السنة الحالية )لفترة  

دوالر أمريكي املسجل في النصف األول من العام مليون    5.92صافي االستردادات من الخسائر االئتمانية بملبغ وقدره   بشكل أساس ي إلىنخفاض  اإل 

األول من عام    لفترة النصفمليون دوالر أمريكي    (1.80)ليصل إلى خسارة وقدرها    141%بنسبة    انخفض.  أما صافي الربح التشغيلي فقد    املاض ي 

كما إنخفضت االيردات التشغيلية    .حيث ينسب ذلك إلى األسباب املذكورة أعاله  2020ألف دوالر أمريكي لعام    (748)مقارنة مع خسارة قدره    2021

 مليون دوالر أمريكي.    4.61مقارنة بالعام املاض ي والبالغة أشهر من العام الحالي  ستةدوالر أمريكي لل مليون  2.79لتصل إلى  39%بنسبة 

 

األول   النصفمليون دوالر أمريكي بنهاية    140.55  املالي، فقد ظلت ثابتة نسبًيا حيث بلغ إجمالي حقوق مساهمي الشركة األمأما على صعيد املركز  

 239.84.  أما اجمالي األصول املوحدة فواصلت ثباتها خالل نفس الفترة لتصل إلى  2020مليون دوالرأمريكي بنهاية عام  141.62مقارنة بـ    2021من عام  

مليون دوالر    18.80إلى   وتصل 8 %لتشكل السيولة النقدية ما نسبته   2020 مليون دوالر أمريكي بنهاية عام  241.43مع   مليون دوالرأمريكي مقارنة

 . 20%مليون دوالر أمريكي، إي انخفاض بنسبة وقدرها  23.40أمريكي من 

 

على املوقع اإللكتروني لبورصة البحرين وبورصة الكويت لكون إنوفست شركة مدرجة  للتنويه، إن الخبر الصحفي والبيانات املالية الكاملة متاحة  

 لبورصة الكويت..”INOVEST/817“ لبورصة البحرين و   ”$INOVEST“تحت رمز التداول 

 

 - إنتهى -
 

 معلومات عن إنوفست: 

، وهي مؤسسة استثماريةتعمل وفق أحكام الشريعة االسالمية وتخضع لرقابة مصرف البحرين املركزي كشركة استثمارية )فئة أ(. تعمل إنوفست 2002تأسست إنوفست في عام  

ن الشركات اململوكة بالكامل لها وهي شركة الخليج للتعمير في ثالث مجاالت رئيسية وهي إدارة األصول واإلستثمار املباشر والتطويرالعقاري.  إنوفست هي الشركة األم ملجموعة م

بورصة البحرين وبورصة الكويت. "تعمير" وهي ذراع الشركة للتطوير العقاري و شركة تامكون للمقاوالت وشركة مرس ى البحرين لالستثمار.  إن شركة إنوفست مدرجة في كل من  

 www.inovest.bhي: للمزيد من املعلومات يرجى زيارة موقعنا االلكترون

 


