
  2012 للربع األولست تعلن عن نتائجھا المالية إنوف

  

حيث بلغ ، 2012 مارس 31المنتھية في  فترةنوفست عن نتائجھا المالية للإأعلنت شركة 
في نفس مليون دوالر أمريكي  3.7بمبلغ مليون دوالر أمريكي مقارنة  5.1مجموع اإليرادات 

مليون دوالر أمريكي  1.16بلغت  أرباحصافي  حققت الشركة، وقد 2011عام الفترة في 
، كما بلغ 2011عام في نفس الفترة في مليون دوالر أمريكي  1.1 تبلغ خسارةمع مقارنة 

مليون  180.7مبلغ مقارنة ب ،مليون دوالر أمريكي 181.9مبلغ  جمالي حقوق المساھمينإ
ً مقارنة 0.41 مبلغ سھملكل  قيمة الربح ت، وقد بلغ2011 ديسمبر 31دوالر أمريكي في   سنتا

  .2011عام في نفس الفترة في سنتاً  0.38 تبلغ خسارةمع 

ه سعيد قائالً بأنبھذه المناسبة وقد صرح السيد سمير يعقوب النفيسي رئيس مجلس إدارة إنوفست 
للجھود المبذولة من قبل الشركة للعودة الى الربحية بعد أن بھذه النتائج، حيث أنھا تأتي إنعكاساً 

ة خسائر خالل السنتين الماضيتين، وذلك بسبب صعوبة الوضع اإلقتصادي شھدت الشرك
ت لنفسھا قاعدة صلبة خالل السنوات السابقة أھلتھا العالمي والمحلي، مؤكداً على أن الشركة بنَ 

  .للعودة السريعة الى الربحية بالرغم من صعوبة الوضع اإلقتصادي

أن الشركة ماضية في إستراتيجية التنويع في أعمالھا من الناحية الجغرافية ويضيف النفيسي 
حيث أنه من المتوقع اإلعالن خالل األسابيع القليلة القادمة عن تدشين وكذلك مجاالت أعمالھا، 

  .بعض المشاريع النوعية الجديدة، وذلك في مجاالت األمن الغذائي والصناعات الدوائية

من خالل إستطاعت لشركة المنتدب إلنوفست بأن ا أحمد القطان العضو ومن جانبه صرح السيد
، حيث ملموسةإيجابية أن تحقق نتائج وتنويع مجاالت أعمالھا  برنامج إعادة ھيكلة األصول

فقد قامت الشركة بتحقيق زيادة في اإليرادات  ،جاءت النتائج المالية لتعكس نتائج ھذه السياسة
مقارنة مع نفس الفترة من العام % 22، باإلضافة الى وفراً في المصاريف بنسبة %37بنسبة 
  . الماضي

والشركات التابعة، فقد حدثت  وأضاف القطان بأن ھناك تطورات كبيرة على مستوى المشاريع
حيث بدأت تنفيذ أعمال خارج إطار مشاريع  تطورات إستراتيجية في شركة تامكون للمقاوالت

المجموعة، مما يشكل نقلة نوعية ألعمال تامكون تساھم في إستقاللية الشركة، ودعم توجھاتھا 
تم اإلنتھاء من أعمال التشييد كما في التنافس على المشاريع الكبرى وخصوصاً الحكومية منھا، 

ع تحت رعاية سعادة وزير الصناعة في مشروع تخزين، حيث تم اإلفتتاح الرسمي للمشرو



من ناحية أخرى فقد تم بدأ العمل في شركة عالم النفط ووالتجارة في شھر يناير المنصرم، 
 اإلنتھاء من القابضة على أن تبدأ في تحصيل اإليرادات خالل الربع الثاني من ھذا العام، وقد تم

أعمال التشييد قد  ، كما أناالستقاللمباني مشروع شارع بعض تشييد والتخارج من أعمال ال
  .بدأت في مشروع درة مارينا

  

  


