
 

 بيان صحفي 
 

 ورفع كفاءتها عدد من االستثمارات القائمةإعادة هيكلة دراسة  في طورإنوفست : الشلفان
 

 والنمو +++  االستدامةنوعة بين العقار والصناعة والتخزين تضمن لها الم مجموعةالمحفظة  •
 عمل بطموحات كبيرة لتعظيم حقوق المساهمين ++  على وشك إعداد قائمة خطط •
 +++  ما بين خيار التطوير أو التخارج من األراضي مميزةلك مساحات تنم •
في مملكة نوعه  من    الصاعد والجديد   التخزين الذاتي    قطاع  في  انوفستبالشراكة مع مستثمرين استراتيجيين، تساهم   •

 +++  البحرين
 

ن مجلس  أالشلفان    حامد  محمدالمهندس  إنوفست  لشركة    ةاإلداركشف رئيس مجلس    :2021  يوليو  6المنامة، مملكة البحرين:  
الشركة  القائمة في  ستثمارات  ال اعادة هيكلة  إعملية  في طور وضع األسس والخطوط الرئيسية ل  المنتخب مؤخرا    دارة الشركةإ

  طاولةى على  خرأمشاريع  نحو وضع  في الوقت نفسه  المدرة والسعي  القائمة و تفعيل المشاريع  ورفع كفاءتها وذلك من خالل  
 . خالل المرحلة المقبلة مجموعةللاستراتيجية   غاية تحقيق أفضل في تحالفات وشراكات مثمرة من شأنها   والدخولالتخارجات 

 
التوجه    لنجاح هذاالضمانة    هو الطموح والتطلعات    مجلس اإلدارة الجديد من ناحيةأعضاء  ن التجانس بين  أ وشدد الشلفان على  

دارة الشركة  إن مجلس  ألى  إونوه     البعيد.  والقريب أ  ىعلى المدسواء  ي الشركة ثمارها  موالتي سيجني مساه  االستراتيجي
كلة متمرسة في العمل المالي االستثماري والعقاري واستراتيجيات التطوير وهيكفاءات  وخبرات متراكمة    ه منيملكبما  الجديد  

سيكون بال شك   ،األسواق العالميةحتى على صعيد    وأسواق منطقة الخليج  أو  أ  أو مملكة البحرين  الشركات سواء في الكويت
 .  ورفع كفاءتها لمجموعةالقائمة لستثمارات االنجاح الرؤية الجديدة بخصوص هيكلة  له يضمن في المسار الذي 

 
ادة إعنشطتها وأهوض بالشركة وتطوير وتفعيل كافة  على النبالدرجة األولى ، ترتكز  الخطة المستقبلية  نأ لى  إ وكشف الشلفان  

تشغيلية  واالحتفاظ باالستثمارات الالتركيز  حيث سيتم  تعزيز مصادر الدخل  ل  مجزيةبعوائد  هيكلة استثماراتها المحلية واإلقليمية  
إلدارة على سلم األولويات تحقيق رز التحديات التي يضعها مجلس اأبومن     .في وقت األزماتوالدفاعية    باالستدامةتتسم  التي  

داء جيد ومجزي للمساهمين من خالل تعظيم حقوق المساهمين وهيكلة األصول عبر تطوير األصول الجيدة التي تتماشى مع  أ
اال الجديدة والتحديات  نوعية   مغايرا    والتي ستتطلب نهجا  كورونا  زمة جائحة  أالتي نتجت عن  ستثنائية  الرؤية  واستثمارات 

 ت نفسها. ضفر التيمتوائمة مع المتغيرات 
 
 

 المشاريع القائمة الرئيسية في إنوفست
 

تضم حيث  قصير  الالمدى    على  فضلأعوائد    لضمانالعديد من مواطن القوى التي يمكن تفعيلها  إنوفست    ن لدىأ  الشلفان  وذكر
همها: مشروع سكن العمال والذي يضم  أرزها وأبمن    ا  متنوع  ا  مشروع  18ن  منذ تأسيسها وحتى اآلالشركة  محفظة مشاريع  

للدخلمبنى عقاري    12 المشروع  ، كما  مدر  في  إتوسعة  سيشهد  تتمثل  تأمل   وحدة سكنية.  111ضافة عدد  إضافية  كذلك 
ذراع المقاوالت    للمقاوالت،  شركة تامكون  خالل  اإلنشائية منالعقود  في المرحلة القصيرة المقبلة الظفر بمجموعة من  مجموعة  ال
ه  تملكبما  المرتقبة في المنطقة    االسكانيةالمشاريع  المساهمة في تطوير  في  بارز  والتي سيكون لها دور    ،وفستان  مجموعةل

وحدة  1560مليون دينار بحريني تمثلت في تطوير  75 ما يقارب خبرات تؤهلها لذلك حيث نفذت مشاريع بقيمةتامكون من 
 ." AA"   التصنيفتعد تامكون من الشركات الرائدة في القطاع اإلنشائي ذات    البحرين، كمامملكة  الجنوبية في  سكنية في المدينة  

 
بالشراكة مع مستثمرين استراتيجيين حصة جوهرية في شركة    لك انوفستتتمفعلى صعيد القطاع اللوجستي والتخزين،    اأم

نسبة اإلشغال  التخزين الذاتي حيث تم المحافظة على  مجال  ب  ىن وهي الوحيدة في البحرين التي تع  تخزين للمستودعات والمخازن
المدن    استهدافو  للتوسع في هذا القطاع    عداداإليتم  الجائحة.  كذلك  ببت بها  تسبالرغم من التحديات التي  %  80  بمعدلفيها  

 . إنوفستمجموعة مظلة تحت  قعالمشاريع التي تفي التنوع  ما يعكس طبيعة ، كل ذلكالحديثة والمناطق المأهولة
 



 

 إنوفست م الشركات ضمن محفظة أهواحدة من في دولة الكويت كة الصناعات المتطورة تمثل شر ،التنوعسياسة على  دا  وتأكي
السعودية المملكة العربية  التوسع في سوق    دراسة  حاليا    يتمو  ،مصانع الشركةل  الطاقة االنتاجيةالطلبات  تجاوزت أوامر  حيث  

 .نتاج جديدةإبخطوط  مستقبال  ومملكة البحرين 
 

من األراضي    مميزةن لدى الشركة خيارات متعددة بخصوص مساحات  أ الشلفان  وضح  أالمباشر،  وعلى صعيد القطاع العقاري  
لف قدم حيث تنتظر األرض اعتماد  أ  200لبحرين بمساحة  ا العرين في    راضي منطقةأ  وأبرزها  ةشركاتها التابع  مظلة  تحت

ن  أوبين     .ما سيعزز التدفقات النقدية لديهامو التطوير  أمام الشركة خيار البيع  أالنهائي من هيئة التخطيط وسيكون  المخطط  
لى  إمشروع  راضي الأمن    عدد ادة تصنيف  إع ى  إلالسعي    من خاللها  يتم  خطة متزنة  تنتظرهمشروع مركز األعمال بالمرسى  

على القطاع الصناعي حيث قامت  لشركة  ااهتمام وتركيز  مع    يأتي متناغما    االتجاهوهذا    ذات الطلب العاليراضي صناعية  أ
 .في المئة من شركة مجموعة الصناعات المتطورة المتخصصة في صناعة األخشاب البالستيكية  45باالستحواذ على 

 
الشركة   المارينا، تعمل  يتعلق بمشروع درة  الشركاء اآلخرين  وفيما  الكهرباء  بالتعاون مع  إنشاء محطة  على تسريع خطى 

 . ر حيث يمثل هذا المشروع أهمية كبيرة النوفست لتميزه من حيث المستوى والموقعأكبلمشروع ودفع عجلة اإلنجاز بوتيرة ل
  ، بشأنها  االنتفاعطرق    أفضل  وتحديد  يتم مناقشةالتي  خرى  األعقارية  المشاريع  ال  من  مجموعةن هناك  أ لى  إجدر اإلشارة  تكذلك  
االستقالل شارع  في  تقع  اضي  أر عالوة على  توسعة المطار الجديد في البحرين    بالقرب مني تمتلكها المجموعة  راضأمنها  

 . تجاري وسكني  أرض ذات تصنيف 11وعددها 
 

غير الضرورية في كافة   التكاليفوخفض المصاريف  يجابية من بينهاإبنتائج  االستراتيجيةهذه ن تأتي أتوقع الشلفان  ، واخيرا  
  من التخارجات المحتملة لتوظيفها في فرص عالية الجدوى  النقدية التشغيلية  السيولة  التمويل وتعزيز  تكاليفخفض  وعملياتها  

 .تحقيقا  لالستراتيجية الجديدة
 

للتنويه، إن الخبر الصحفي والبيانات المالية الكاملة متاحة على الموقع اإللكتروني لبورصة البحرين وبورصة الكويت لكون  
 لبورصة الكويت..”INOVEST/817“ لبورصة البحرين و   ”$INOVEST“إنوفست شركة مدرجة تحت رمز التداول 

 
 - إنتهى-

 
 

 معلومات عن إنوفست: 
إنوفست في عام   المركزي كشركة  2002تأسست  البحرين  لرقابة مصرف  الشريعة االسالمية وتخضع  أحكام  استثماريةتعمل وفق  ، وهي مؤسسة 

ا الشركة  إنوفست هي  والتطويرالعقاري.   المباشر  إدارة األصول واإلستثمار  رئيسية وهي  ثالث مجاالت  إنوفست في  تعمل  أ(.  )فئة  ألم  استثمارية 

للمقاوالت  لمجموعة م العقاري و شركة تامكون  للتطوير  للتعمير "تعمير" وهي ذراع الشركة  الخليج  لها وهي شركة  المملوكة بالكامل  ن الشركات 

نا  وشركة مرسى البحرين لالستثمار.  إن شركة إنوفست مدرجة في كل من بورصة البحرين وبورصة الكويت. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقع 

 www.inovest.bhي:  االلكترون

 


