
 
 

 شركة مرسى البحرين لالستثمار لسكن العمال تتعاقد مع شركة في كي إل القابضة
 مليون دوالر أمريكي 041سكن العمال بقيمة مشروع  الستكمال

 

 
مع شركة في كي  إتفاقيتينسى البحرين لالستثمار، توقيعها مشروع سكن العمال بمر ست، مؤسس ومديرأعلنت اليوم شركة إنوف

مليون  041مدينة سلمان الصناعية، والبالغ قيمته في العمال في مرسى البحرين لالستثمار  نمشروع سكالستكمال إل القابضة 
 .دوالر أمريكي

 
 ويستمد المشروع أهميته، المميزةشركة إنوفست  يعراواحًدا من مشفي مرسى البحرين لالستثمار يعتبر مشروع سكن العمال 

إيجاد نموذج  البنية التحتية الصناعية و مستوى على يحققه من قيمة مضافةفحسب، بل لما  اقتصاديةجدوى ليس لما يتمتع به من 
 . مملكة البحرينمثالي لحل مشكلة سكن العمال والمحافظة على النسيج االجتماعي في 

 
 أرضيينيره على تنفيذه وتطو الذي يتم، ضمن مشروع مرسى البحرين لالستثمار 7112العمال في عام سكن ُدشن مشروع 

مدخل له  متكامل مجمع سكنيكُصممت كل قطعة وقد  ،متر مربع 071,111متطابقتين ومتجاورتين، تبلغ إجمالي مساحتهما 
بذلك بيئة  اً موفر باإلضافة إلى المساحات الخضراء مركز صحيومطعم و سوبرماركترئيسية شاملة خاص ويتضمن مرافق 

 .عامل 71,111 أكثر من تستوعبسكنية آمنة وصحية 
 

أما  ،عامل 2,111تتجاوز  استيعابيةطاقة بمبنى  02 من تطوير عدد االنتهاءتم ، سكني مبنى 72عدد المجمع األول من  يتكون
إحدى الشركات التابعة لمجموعة في كي )مع شركة النمل للمقاوالت  اتفاقيةشركة سكن العمال  فقد أبرمت المباني التسع المتبقية

 أغلباألزمة االقتصادية التي ألقت بظاللها على  بسبب 7101منذ عام توقفت بعد أن بها  ئيةنشااإلعمال األ إلتمام( القابضةإل 
 يةاالستيعابالطاقة مما سيؤدي إلى زيادة  7102أكتوبر  شهر بحلولاألعمال هذه مل كستالمتوقع أن ت من، والمشاريع العقارية

 .عامل 01,111حوالي األول إلى السكني مجمع لاإلجمالية ل
 

 21 تبلغمتوقعة بقيمة استثمار الثاني السكني لمجمع سكن العمال لتطوير اكما وقعت شركة في كي إل القابضة اتفاقية مع شركة 
وبطاقة بعض التغيرات البسيطة في التصميم،  معوسيكون هذا المجمع الثاني نسخة مطابقة للمجمع األول . مليون دوالر أمريكي

التطوير في المجمع  أن تبدأ أعمال، ومن المؤمل عامل 71,111القدرة االستيعابية للمجمعين  لتبلغاستيعابية مماثلة للمجمع األول 
 .شهًرا 74 اإلنشائية خاللعلى أن تكتمل كافة األعمال  العام الجاريخالل الربع الثالث من  الثاني

 
شركة مرسى البحرين لالستثمار لسكن  وعضو مجلس ادارةالتنفيذي لشركة إنوفست  الرئيسلرمضان، امراد / وقد علق السيد

لمملكة البحرين،  الصناعية البنية التحتيةتساهم بتطوير عيرامن المش يةالنوع همن المؤكد أن هذ"العمال على هذا الحدث قائالً 
ما استثمرت على مدار السنوات العشر الماضية  شركة إنوفستوأضاف بأن . القطاع الصناعيالستثمار في لالشركات تستقطب و

مشروع مرسى البحرين لالستثمار،  عبربمملكة البحرين  الصناعية مليون دوالر أمريكي في تطوير البنية التحتية 211يزيد على 
مجمع نشاء استثماراتنا في إ فضال عنوشبكات الطرق وشبكات المياه والصرف الصحي،  الكهرباءمحطات يتضمنه من ما و

كاستثمارات  امريكي مليون دوالر 811 ستقطاب أكثر منفي ا كما نجحناوالمخازن الذاتية والمباني اإلدارية،  لعمالل يسكن
في تطوير تسعدنا شراكتنا مع شركة في كي إل القابضة "رمضان قائالً لا/ ثم أضاف السيد. "المشروعفي مباشرة محلية  وأجنبية 

منذ  مشروع مرسى البحرين لالستثمار في أهم المستثمرين في كي إل القابضة احدشركة نت فلقد كا، مشروع سكن العمال
 ". انطالقته

 
صناعة وال اإلنشاء قطاعييتسم "، قائالً القابضة شركة في كي آلمجلس إدارة يس كوريان، رئيس جفار رالدكتو صرحمن جانبه 

. والمتخصصة لعمالئنا وشركائنا أمر ال نتهاون فيهالمدربة التزامنا بتوفير العمالة الماهرة  وبالرغم من ذلك فإن بتنافسية عالية
في  ن العمال، باإلضافة إلى االستثمارسكمن مشروع  األولالمجمع  أعمالالستكمال نوفست بتعاوننا مع شركة إ ونحن فخورون

رئيسي في نمو ونهضة القطاع الصناعي في الزاوية الحجر  لمثتطوير المجمع السكني الثاني، وكلي يقين بأن هذا المشروع سي
الذي الالزمة لتلبية متطلبات المشروع ، فإننا على دراية تامة بالمعايير أحد المنتفعين بمثل هذه المشاريعوبصفتنا . مملكة البحرين
ً يعتبر نموذج كان تطوير األنشطة الصناعية  وقد"كوريان قائالً / عقب الدكتور كما". المخصصة للعمال مجمعات السكنيةلل ا

إنشاء ما نأمل أن يشكل عالمة فارقة في األنشطة  وحريصين علىوكنا  ،أعمالنامقدمة اهتماماتنا وعصب  واالستثمار فيها في
  ".االقتصادية المستدامة على الصعيدين المحلي واإلقليمي

 
مليون دوالر أمريكي،  041 تبلغ ستثمار لالن العمال في مرسى البحرين التكلفة اإلجمالية لمشروع سك تجدر اإلشارة إلى أن

الضرورية بمزايا تنافسية خدمات السكن والمعيشة  االصناعية المتكاملة، موفرً  نموذجاً للمناطقهذا المشروع بعد اكتماله  مثلوسي



على مستوى خدمات  اثمارهسيؤتي  عالية الجودة ومن المؤكد أن توفير مرافق اإلسكان وتحقيق المنفعة المرجوة،من حيث التكلفة 
  .مصاف نظيراتها من المناطق الصناعية العالمية ىوسينقلها إلالدعم المقدمة للمناطق الصناعية الرئيسية في مملكة البحرين 

 
- انتهي-
 

 إنوفست عن معلومات
 البحرين مصرف لرقابة وتخضع اإلسالمية الشريعة أحكام وفق تعمل رائدة استثمارية شركة وهي، 2002 عام في انوفست تأسست

 األصول، إدارة العقاري، والتطوير االستثمار: هي رئيسية عمل مجاالت ثالثة انوفست تغطي. األولى الفئة من استثمار كشركة المركزي
 شركة إلي باإلضافة للمجموعة العقاري الذراع" تعمير" للتعمير الخليج لشركة األم الشركة وهي الخاصة، واألسهم المباشر االستثمار

وبورصة إن شركة إنوفست شركة مساهمة عامة مدرجة في كل من بورصة البحرين . للمقاوالت، وغيرها من الشركات التابعة تامكون
 www.inovest.bhللمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع االلكتروني . 2002الكويت منذ عام 

 

 إل القابضة شركة في كيعن  معلومات
الرائدة في  التابعة لها، هما من أشهر الشركات المحلية. م. م. شركة في كي إل القابضة وشركة النمل للمقاوالت والتجارة العامة ذ

شركة النمل  تعتبر. التطوير العقاري، المستشفيات، والتجارة العامةوتتنوع انشطتهما في مجال المقاوالت،  ،مملكة البحرين
ة على مر السنين، اريالتجوصناعية السكنية والاريع العديد من المش تشييدفي  نجحت وقد، "الفئة أ"من  ة مقاوالتشركللمقاوالت 
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