
  2012 ا�ول للنصفست تعلن عن نتائجھا المالية إنوف

  

حيث بلغ مجموع ، 2012 يونيو 31المنتھية في  فترةنوفست عن نتائجھا المالية للإأعلنت شركة 
بمبلغ مليون دو4ر أمريكي مقارنة  8.04 مبلغ 2012خ.ل النصف ا+ول من عام  ا'يرادات

خ.ل النصف  حققت الشركة، وقد 2011عام في نفس الفترة في مليون دو4ر أمريكي  5.63
 تبلغ خسارةمع مليون دو4ر أمريكي مقارنة  0.4بلغت  أرباحصافي  2012ا+ول من عام 

كما جاء في ا'ع.ن بأن الشركة  ،2011عام في نفس الفترة في مليون دو4ر أمريكي  3.09
مقارنة  2012خ.ل الربع الثاني من مليون دو4ر أمريكي  0.74صافي خسارة بلغت  حققت

جمالي إكما بلغ ، 2011مليون دو4ر أمريكي عن نفس الفترة من عام  1.99بخسارة بلغت 
مليون دو4ر  180.69 مبلغمقارنة ب ،مليون دو4ر أمريكي 180.68مبلغ  حقوق المساھمين

ً  0.14 مبلغ سھملكل  قيمة الربح توقد بلغ ،2011 ديسمبر 31أمريكي في  خ.ل النصف سنتا
ً  1.09 تبلغ خسارةمع  مقارنة 2012ا+ول من عام  ، 2011عام في نفس الفترة في سنتا

سنتاً لكل سھم عن  0.7سنتاً لكل سھم مقارنة بخسارة بلغت  0.26وسجلت الشركة خسارة بلغت 
  .2011نفس الفترة من عام 

 قائ.ً بأنبھذه المناسبة وقد صرح السيد سمير يعقوب النفيسي رئيس مجلس إدارة إنوفست 

للعودة الى الربحية بعد أن شھدت الشركة خسائر خ.ل السنتين الشركة تواصل جھودھا 
الماضيتين، وذلك بسبب صعوبة الوضع ا'قتصادي العالمي والمحلي، مؤكداً على أن الشركة 

صلبة خ.ل السنوات السابقة أھلتھا للعودة السريعة الى الربحية بالرغم من  ت لنفسھا قاعدةبنَ 
  .صعوبة الوضع ا'قتصادي

أن الشركة ماضية في إستراتيجية التنويع في أعمالھا من الناحية الجغرافية ويضيف النفيسي 
مشروع ا'نسولين واللذي يعتبر من عن تدشين  أعلنت احيث أنھوكذلك مجا4ت أعمالھا، 

كما أن الشركة بصدد ا'ع.ن عن أحد ، المشاريع النوعية على مستوى البحرين والمنطقة ككل
  .يبة القادمةرخ.ل الفترة الق مجال ا+من الغذائي المشاريع الجديدة في

قامت بجھود كبيرة لشركة المنتدب 'نوفست بأن ا ومن جانبه صرح السيد أحمد القطان العضو
في  ملموسةإيجابية نتائج وقد حققت وتنويع مجا4ت أعمالھا  +صولبرنامج إعادة ھيكلة ا في

لشركة بتحقيق فقد قامت ا ،، حيث جاءت النتائج المالية لتعكس نتائج ھذه السياسةھذا الجانب
، با'ضافة الى وفر في المصاريف مقارنة مع نفس الفترة من العام زيادة في ا'يرادات

  . الماضي



ابعة، فقد حدثت والشركات الت تطورات كبيرة على مستوى المشاريعوأضاف القطان بأن ھناك 
الشركة، حيث بدأت تنفيذ شكل نقلة نوعية +عمال تفي شركة تامكون للمقاو4ت  تطورات كبيرة

ساھم في إستق.لية الشركة، ودعم توجھاتھا في ي أعمال خارج إطار مشاريع المجموعة مما
تم ا'نتھاء من أعمال التشييد في كما اً الحكومية منھا، التنافس على المشاريع الكبرى وخصوص

 وتم ،تم ا'نتھاء من أعمال التشييد في مشروع مبنى مركز أعمال المرسى وقدمشروع تخزين، 

من ناحية و المرسى، لالمباني الجاھزة في مشروع سكن عماجميع تأجير بيع بعض المباني و
تشييد أعمال ال ا'نتھاء من تم ، وايضاً النفط القابضةعالم أخرى فقد تم بدأ العمل في شركة 

الفلل والبنية التحتية أعمال تشييد  ، كما أنا4ستق.لمباني مشروع شارع بعض والتخارج من 
  .قد بدأت في مشروع درة مارينا

  

  


