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 جديدةمرحلة  أنوفست تبدأ

 الى الربحية العودةهم اهدافها أ
 

تاله اجتماع الجمعية العامة الغير عادية ظهر يوم  5102اجتماع الجمعية العامة العادية لعام عقدت أنوفست 

وقد حضر االجتماع عدد كبير   .الستثمار في منطقة الحد الصناعيةأمس في مقر مشروع مرسى البحرين ل
السيد وقد ترأس االجتماعين . مساهمي الشركة وممثليهم ليكتمل بهم النصاب القانوني إلنعقاد االجتماعينمن 

خالد سعود السنعوسي رئيس مجلس االدارة، وبحضور السيد مراد الرمضان الرئيس التنفيذي للشركة، 

و وزارة التجارة  وممثلين مصرف البحرين المركزي،والسيد ياسر حمد الجار رئيس الشؤون المالية، 

وممثل هيئة الرقابة الشرعية فضيلة الشيخ والصناعة، وممثل مكتب تدقيق الحسابات السادة أرنست أند يونج، 

الى جانب المدراء التنفيذيين في الشركة بدر خليفة العدساني، السيد عضو مجلس االدارة داود بن عيسى، و

 .مل االعالوعدد من المساهمين والمستثمرين وممثلين عن وسائ

 

نجاح  عز وجل على توفيقي في هللا وحمد باسماالجتماع خالد السنعوسي / يدالس وأفتتح رئيس مجلس االدارة 

الذين كان لهم الفضل بعد هللا  نلمساهميلشكره وتقديره عن بالغ  معربا  ، واكتمال النصاب القانوني لالجتماع

  .للمرحلة االستثنائية التي تمر فيها الشركة ودعمهم همفي هذا النجاح الذي تحقق من خالل حسن تفهم

 

تقرير مجلس  تلى، حيث 2015جدول اعمال الجمعية العمومية العادية للعام  السنعوسيومن ثم استعرض 

وتمت المصادقة عليي، واالستماع الى تقرير مراقب  10/05/5102اإلدارة عن السنة المالية المنتهية في 

واالطالع على الميزانية العمومية والحسابات الختامية  10/05/5102مالية المنتهية في الحسابات عن السنة ال

باقي البنود ووافقت الجمعية ناقشت كما  .امعليه وتمت المصادقة 10/05/5102للسنة المالية المنتهية في 

الخسائر المتراكمة إطفاء على الجمعية العامة غير العادية كما وافقت . لى كافة توصيات مجلس اإلدارةع

سهم األ من حساب عالوة إصدار  10/05/5102 مليون دوالر أمريكي كما في 11..20 قيمتها البالغ

  .يواالحتياطي القانون

 

 قال السنعوسي بأن الشركة بدأت بتنفيذ استراتيجيتها للثالث سنوات المقبلةوعلى هامش اجتماع الجمعية 

التي  العملتنفيذ خطة  بعد ان نجحت خالل االشهر الستة االخيرة من العام المنصرم من (6102-6102)

وتحقيق  ،التشغيلية المصاريف وضبط تخفيضو ،وتكلفتها وتخفيض الديون ،اعادة الهيكلة االدارية تضمنت

مع نهاية  السيولة النقدية رصيد تحسين مما أدى الى ،متأخرةالو متعثرةالستثمارات اال بعض تخارجات من

التي اعتمدها مجلس االدارة في شهر يناير من العام  بأن االستراتيجية الجديدة ايضا  السنعوسي وقال .العام

 وتكثف جهودها تواصل سعيهاسوف  االدارة التنفيذيةوان  ،لعودة الي الربحيةل بشكل اساسي تهدف الجاري

 ،والقدرة المالية للمجموعة لتعزيز المكانة السوقيةوخطة العمل   االستراتيجيةضمن إطار  هذا العامخالل 

 ةاالستثمارات الطويلة باالضافة الى تعزيز وتقوية مصادر الدخل الحالي منوذلك من خالل تحقيق تخارجات 

استثماراتها لتشمل  قاعدة كما سوف تسعى المجموعة الى تنويع .االستثمارات العقارية والمقاوالتمن 

 أعمالرى واسواق جديدة باالضافة الى القطاع العقاري والسوق المحلي الذي تركزت فيهما قطاعات اخ

  .5115الشركة منذ تأسيسها في عام 

 

التي نجحنا بتحقيق اهدافها وضعت  العمل خطةبان  الرئيس التنفيذي مراد الرمضان/ السيد من جانبه بين
 االقتصادية تحدياتمن ال بالرغم عودة الى الربحية للمرحلة القادمة، مؤكداً بأنهاليجية حجر الزاوية إلسترات

 ضمن االطار الزمني المحدد،إال أننا عاقدو العزم على تحقيق اهدافنا جهها االتي نوكبيرة ال والسياسية
 . والعودة بالشركة الى سابق عهدها كشركة رائدة في مجال االستثمار والعقار

 
 
 

 :إنوفستمعلومات عن 
كشركة  وتخضع لرقابة مصرف البحرين المركزي اإلسالمية الشريعةوفق أحكام وهي شركة استثمارية رائدة تعمل  ،6116في عام  انوفست تأسست

واالسهم  اإلستثمار المباشرإدارة األصول، ، العقاري والتطوير االستثمار: هي رئيسية عمل انوفست ثالثة مجاالتتغطي  .استثمار من الفئة االولى
من الشركات  للمقاوالت، وغيرها شركة تامكونللمجموعة باالضافة الي  ذراع العقاريال "تعمير" تعميرالخليج للشركة ل األمشركة لا، وهي الخاصة
للمزيد من  .6112منذ عام ويت لألوراق المالية من بورصة البحرين وسوق الك مدرجة في كلشركة مساهمة عامة إن شركة إنوفست  .التابعة
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