
 بيان صحفي

 
  تنتخب مجلس إدارة جديد إنوفست

 

 ”الرمضان: إنوفست ستشهد نشاطاً كبيراً، وخطط توسعية واستراتيجية خالل الفترة القادمة“

 

في بورصة  إستثمارية مدرجة وهي مؤسسةمؤخراً إنوفست مجموعة عطفاً على إفصاح  :2017سبتمبر  17المنامة، البحرين، 

ين مستثمرقيام تحالف من ال بعدحركة تداول األسهم على مستوى المساهمين الرئيسيين بخصوص  البحرين وبورصة الكويت

من الجدير و .بورصة الكويت علىتمت  صفقات ذات طبيعة خاصة وذلك من خالل ة٪ من أسهم الشرك20بشراء ما يعادل 

أمريكي وبنسبة  سنت 44 السهم الواحد حيث بلغ سعرأسبوعا  52 أعلى مستوياته خالل فترة إرتفع الىقد نوفست بالذكر أن سهم إ

ويأتي ذلك على  سنت امريكي،  49بينما تمت الصفقات الخاصة على سعر ما يقارب  ،على نفس الفترة ٪144قدرها  ارتفاع

النتائج المالية ، وكان آخرها 2016في االداء والتطورات المستمرة التي تشهدها الشركة منذ مطلع عام يجابي اإلغرار التحول 

مقارنةً بنفس  ٪220 نسبته تفاعإرأمريكي ب مليون دوالر 17.3 بتحقيق أرباح صافية بلغتعام هذا الللنصف األول من المميزة 

 ،إحداث تغييرات مهمة في قائمة المالك الرئيسيين المشار إليهاالخاصة  الصفقات وقد ترتب على اتمام . 2016الفترة من عام 

عقد يوم  ولهذا الغرض، إلنتخاب مجلس إدارة جديدعادية ال جمعيةالتمت الدعوة لعقد اجتماع  استقال مجلس االدارة و وعليه فقد

 االجتماعترأس  وقد، العمومية جمعيةال اجتماعالمالي البحرين مرفأ في مقر شركة إنوفست ب 2017بتمبر س 14الخميس الموافق 

على كافة بنود جدول األعمال تم انتخاب  العمومية أن وافقت الجمعية وبعدالمساهمين،  قبل مفوضاً منالسيد/ مراد الرمضان 

شالش  والسيد بشار التويجري، والسيدعبدهللا الحميدي،  /وهم الدكتورجديد للثالث سنوات القادمة الدارة اإلمجلس أعضاء 

 الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي.على ان يتم فهد العبد الجليل،  والسيد أيمن شيت،والسيد الحجرف، 

 



نتائج  والتي تعكس قائالً: نحن سعداء بهذه التطورات اإليجابية لمجموعة إنوفستوقد علق السيد مراد الرمضان الرئيس التنفيذي 

 بإنوفست  والعودة 2018-2016يجيتنا هداف استراتأجميع نجاحنا في تحقيق العمل الذي قمنا به خالل الفترة الماضية و

ً لكبار المستثمرين. ما م، خالل وقت قياسي كمجموعة استثمارية رائدة هذا أن وكما اشار السيد الرمضان  جعل الشركة هدفا

حيث سوف يتم  ، للمساهمينإضافية مكاسب  وسيحققستشهده إنوفست كبيراً يحدث نشاطاً  سوف التحول في ملكيات المساهمين

 االعالن عن خطط توسعية واستراتيجية خالل الفترة القادمة. 

 

   ً  بإذن هللا تعالى من الخبرات في مجاالت االستثمار المتنوعة والرئيسية األمر الذي يعزز ويمثل مجلس اإلدارة المنتخب مزيجا

رسم رؤية  تطلعه للعمل مع مجلس اإلدارة المنتخب وة على مواصلة نموها وتطورها. كما ابدى السيد الرمضان قدرة المجموع

وأضاف بأن  مدعومة بخطط استثمارية مدروسة،دة وقطاعات جدي عالمية مشتركة إلنوفست تمكنها من الدخول في أسواق

استراتيجية االستثمار للمجموعة ستستمر في التركيز على االستثمار المباشر والدخول في استثمارات مدروسة ومختارة بعناية 

 "ضمن القطاعات ذات القيمة المضافة.

 

ء مجلس اإلدارة السابق على دعمهم الكريم السيد الرمضان عن بالغ شكره وتقديره لكل عضو من أعضاوفي النهاية أعرب  

ومساندتهم الدائمة وتوجيهاتهم السديدة وثقتهم بالشركة وباإلدارة التنفيذية خالل الفترة الماضية والتي أدت إلى تحقيق نقلة نوعية 

 األداء. ى مستوى النتائج وعل

 

 -نتهىإ-
 

 معلومات عن إنوفست:
البحرين والتي تعمل وفق أحكام الشريعة االسالمية وتخضع لرقابة  مملكة الرائدة في االستثمارية المؤسسات، وهي أحدى 2002تأسست انوفست في عام 

العقاري. انوفست هي والتطويرمصرف البحرين المركزي. تغطي انوفست ثالثة مجاالت عمل رئيسية: إدارة األصول، اإلستثمار المباشر، واالستثمار 
للمقاوالت، وغيرها.   ات، بما في ذلك شركة الخليج للتعمير "تعمير" وهي ذراع الشركة للتطوير العقاري و شركة تامكونالشركة األم لمجموعة من الشرك

 www.inovest.bhبورصة الكويت. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا االلكتروني: وإن شركة إنوفست مدرجة في كل من بورصة البحرين 


