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إنوفست :إستراتجيتها الجديدة تستهدف اإلستثمار فى قطاع التعليم والصحة
مملكة البحرين ،المنامة 4،فبراير  :2019قامت شركة إنوفست بتقييم إستراتجيتها لالعوام الثالث الماضية  ،2018 – 2016حيث
إستطاعت خالل تلك الفترة من النجاح فى تحقيق االهداف الرئيسية لإلستراتيجية والمتمثلة بالدرجة االولى فى العودة الى الربحية
والتخارج من بعض اإلستثمارات السابقة عالوة الى ذلك التعامل بحزم وحكمة مع التحديات التى تعترض مسيرة نمو الشركة .
إن إسترتيجية إنوفست لألعوام المقبلة  2021-2019والتى أعتمدها مجلس اإلدارة تهدف بشكل رئيسي إلى التنويع فى أصول
االستثمارات والمنتجات التى تمتلكها وتقدمها المجموعة من خالل الدخول في قطاعات جديدة كالتعليم والصحة والصناعة وكذلك
دراسة الفرص المتعلقة بالخدمات المكملة لتلك القطاعات وذلك بجانب استثمارها الحالي في القطاع العقاري .إن اإلستراتيجية القادمة
تهدف الى نقل إنوفست إلى مرحلة جديدة من النمو واألداء المستدام حيث تتطلع المجموعة إلى تعزيز مركزها المالي عالوة على
موقعها في السوق مرتكزة بذلك على قاعدة صلبة من األصول اإلستثمارية والخبرة المهنية لتحقيق االهداف المرجوة التى توصلنا
الى نمو فى الربحية وتعزيز للسيولة من خالل توزيع المخاطر و التنويع االستثماري في القطاعات.
وفي ضوء ذلك ،أوجز الرئيس التنفيذي لشركة إنوفست السيد ياسر الجار الخطة الجديدة بإعطاءه لمحة عامة حيث عبر قائال "ستعتمد
إنوفست في مرحلتها القادمة في التطوير المستمر لمحفظتها االستثمارية الحالية ورفع كفاءتها مع التركيز في الوقت نفسه على إيجاد
فرص استثمارية جديدة إما مباشرة أو من خالل بناء تحالفات استراتيجية لإلستثمار بالقطاعات المستهدفة ولتحقيق قيمة مضافة
للمجموعة .لقد نجحت إنوفست في العام الماضي فى رفع كفاءة األداء التشغيلي وتعزيز أداء األنشطة المساندة مما يؤهلنا الى تنفيذ
اإلستراتيجية القادمة بخطوات ثابتة .
واصل الجار حديثه قائال "إن فريق عمل إنوفست من خالل إعداده ومراجعة وسائل تنفيذ اإلستراتيجية الجديدة ،يأخذ بعين االعتبار
ما تشهده المنطقة من متغيرات وخصوصا المتغيرات االقتصادية والتي خلقت نوعا من التحدي ليس على مستوى مجموعة إنوفست
فحسب وإنما لجميع المؤسسات العاملة في القطاع االستثماري .وعلى إثر ذلك ،قمنا بمراجعة و تقييم الفرص الجديدة لالستثمار
التى تحقق أثر إيجابي على األداء .مع االحتفاظ بمواصلة نشاطنا فى القطاع العقاري ،حيث قررت المجموعة إستهداف فرص
إستثمارية فى قطاع الصحة والتعليم والصناعة ونتطلع إلى التوجه الى خارج حدودنا المحلية مما سيعطي المجموعة ميزة استراتيجية
اضافية في أسواق جديدة .إن فريق عمل أنوفست يبذل جهود حثيثة لالستحواذ على فرص واعدة تحقق نمو مستدام يساهم في
تعزيز ثقة المساهمين والمستثمرين في كفاءة إنوفست على تحقيق أداء قوي ونتائج إيجابية .وفي نهاية المقام ،ال يسعنا إال أن نؤكد،
بعد توفيق هللا وعونه ،على قدرة إنوفست في أن تصبح لبنة في الصرح االقتصادي لمملكتنا الغالية في ظل قيادة صاحب الجاللة
الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه هللا ورعاه ،وحنكة صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة ،رئيس الوزراء
الموقر ،ورؤية صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة ،ولي العهد نائب القائد األعلى .كذلك نتقدم بخالص الشكر
والتقدير لمصرف البحرين المركزي لما قدموه من دعم ومساندة إلنوفست في المرحلة الماضية ونحن على ثقة بمواصلة هذا الدعم
في المرحلة القادمة .وأخيرا ،عبر الجار عن شكره وتقديره إلى رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة والمساهمين والمستثمرين والشركاء
وأعضاء اإلدارة التنفيذية وجميع الموظفين للدعم المتواصل إلنوفست واإللتزام بالمساهمة في الوصول إلى الغاية المنشودة".
من الجدير بالذكر أن شركة إنوفست هي الشركة األم لعدد من الشركات التابعة ومنها شركة الخليج للتعمير "تعمير" وهي ذراع
الشركة للتطوير العقاري وشركة تامكون للمقاوالت ،ومرسى البحرين لالستثمار ،الذي يُعد من أكبر المشاريع التنموية الصناعية في
مملكة البحرين.
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