
 

 

 بيان صحفي

  تستثمر في القطاع الصناعي انوفست 

للثالث سنوات المستقبلية المعتمدة في العام المنصرم والتي تتمثل نوفست إتماشيا مع خطة : 2020 فبراير 3المنامة، البحرين؛ 
عن صفقة تستحوذ نوفست إعلن شركة المستدامة، تبشكل أساسي في عملية التنوع في االستثمار والبحث عن الفرص ذات العوائد 

تعتبر ، والتي الكويت دولةومقرها في الصناعية ركبَّات الم  في تصنيع  الشركات الرائدةفي إحدى  جوهرية حصة على  من خاللها
سواء الشركات او السوق حاجة تقوم بتغطية حيث ، ات الخشب البالستيكيركبَّ م   تصنيعفي في المنطقة  الم تخصصة اتالشركمن 

 .المنتجاتمن  بسلسلة واسعة االفراد 
 

 كما يتميز بنمو مطرد في مليار دوالر أمريكي  4 يتجاوز الخشب البالستيكيقطاع في العالمي  حجم السوقتجدر اإلشارة إلى أن 
الذي يتلقاه دعم ال اضافة الى اإلنشاءات والمقاوالت،  قطاعيفي الطلب  تناميبفضل وذلك  مملكة البحرين ودولة الكويتكل من 
ركبَّات ت شجع استخدام الصديقة للبيئة والتي السياسات الحكومية  منالقطاع  و تخدم . الطبيعي الخشب على الخشب البالستيكيم 

تكسية  و واألسوار األرضياتفي و تقدم منتجات واسعة االستخدام ، االفراد و الشركاتالشركة حاليا السوق الكويتي على مستوى 
 بناء فيوقد استطاعت الشركة خالل فترة وجيزة . التشطيب في مشاريع البناء والتشييدوالديكور لتصميم واأعمال  ، وكذلكالمباني

التجارية في دولة الكويت ومملكة  نطاق أنشطتها  وتوسيع    تطويرإلى    انوفست  مع  ستثمارصفقة االهدف  تو  ،بدولة الكويت  سمعة طيبة
 دول مجلس التعاون الخليجي. أسواق بقية ومن ثم، االتجاه نحوالبحرين، 

 
  ضمها إلى والصفقة  هذه بتوقيعسعداء  نحن" نوفست إالرئيس التنفيذي لشركة  ،ياسر الجار /السيد صرحالصفقة،  هذه وتعليقًا على

 ،السوق لقطاع وصلة بااليع مخاطر ذات زلتونوفست إ تعتمدهاالصفقة استراتيجية التنوع التي  هذه. وتعكس يةستثماراال تنامحفظ
درة للدخل". وتابع السيد  تنفيذأهدافنا لتحقيق  عالوة على    اتمام اجراءات الصفقة خالل نتوقع  الجار قائاًل: "   /الصفقات االستثمارية الم 

الرائدة   هامكانتتعزيز    إلىنهدف  للشركة، كما أننا    مرتقبالحقيق النمو  مع شركائنا لت  عن قرب، والعمل  2020الربع األول من عام  
ركبَّات  صناعة  في سوق   لشركائنا االستراتيجين    الواسعة  ةخبرالالبحرين والكويت وذلك من خالل  أسواق  داخل    الخشب البالستيكيم 

 " .دعم انوفست الماليو
 
خشب  ال  علىالطلب وتنامي  قوة االستثمارية على  تعتمد فرصتناقائاًل: "  انوفستالستثمار بشركة ا رئيس ،طالل المال / أشار السيدو
". جودة عالية ومتميزةفي ظل وجود قلة في العرض من قبل شركات محلية واقليمية متخصصة وتقدم مواصفات ذات  بالستيكيال

ركبَّات منتجات إن " المال وأضاف السيد/   حيث إنهالديها من الصفات والخصائص التي تميزها عن غيرها الخشب البالستيكي م 
  الخصائص هذه    وتفتح.  تكلفتها المنخفضة مقارنة بمثيالتها  إلىإضافة  وطويلة األجل،    والماء ومرنةمقاومة للحريق  وضادة للتآكل  م

 واستغاللها   تلك االمكانيات  تعزيززم  تنعكما و  بالبحرين والكويت  البالستيكي  الخشبسوق منتجات  في  نمو  لل  أمامنا فرص  والمميزات
قبل فياإلنتاج  لزيادة لمنتجات  األولصبح المورد لن المعروضة تنويع المنتجات، إضافة إلى اق جديدة أسو في دخوللل العام الم 

 في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا". يالبالستيكالخشب 
 

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

 

 - إنتهى-

 

 معلومات عن إنوفست: 

إنوفست . تغطي كشركة استثمارية )فئة أ( تعمل وفق أحكام الشريعة االسالمية وتخضع لرقابة مصرف البحرين املركزي  استثمارية ة، وهي مؤسس 2002نوفست في عام إتأسست 

شركة الخليج للتعمير "تعمير"   اململوكة بالكامل لها وهي  نوفست هي الشركة األم ملجموعة من الشركاتإثالثة مجاالت عمل رئيسية: إدارة األصول، اإلستثمار املباشر، والتطويرالعقاري.  

بورصة الكويت. للمزيد من و إن شركة إنوفست مدرجة في كل من بورصة البحرين .  وشركة مرس ى البحرين لالستثمار للمقاوالت وهي ذراع الشركة للتطوير العقاري و شركة تامكون 

 www.inovest.bhاملعلومات يرجى زيارة موقعنا االلكتروني: 

 


