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 بيان صحفي

 تنفيذيا   رئيسا   الجار السيد نيتعي إنوفست
 

 الرئيس منصب في السيد ياسر الجار تعيين عن شركة إنوفستإدارة  مجلس أعلن :2019 يناير 17المنامة، مملكة البحرين 
 المركزي. البحرين حصول على موافقة السادة مصرفال بعد التنفيذي وذلك

 
القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لشركة إنوفست في شهر مايو من العام الماضي وذلك بعدما كان شغل السيد ياسر الجار منصب 

، حيث ساهمت هذه الفترة التي قضاها الجار مع 2011أغسطس  ذيشغل منصب رئيس الشوؤن المالية في مجموعة إنوفست من

كرئيس تنفيذي بما يمتلكه من المعرفة الثرية عن تاريخ  المجموعة في توفير القاعدة الصلبة له لالنتقال السلس إلى دوره الجديد
 المجموعة وهيكلتها وأنشطتها االستثمارية ومواطن التطوير والتنمية الكامنة في المجموعة.

 
قائالً "منذ تعيينه كقائم بأعمال الرئيس التنفيذي،  اإلدارة مجلس رئيس الدكتور عمر المطوع ، صرح التعيين، على تعليقه وفي
ما لقدرته على إثبات مهاراته القيادية معززا ذلك ب الجار دورا أساسيا في رسم وتنفيذ توجهات مجلس اإلدارة للمجموعة لعب

إن إختيارنا للسيد ياسر الجار  ليكون الرئيس يمتلكه من مؤهالت مهنية معتمدة وخبرات ثرية ومتنوعة أهلته لتقلد هذا المنصب. 
ل متابعة حثيثة ألدائه  خالل الفترة السابقة كقائم بأعمال الرئيس التنفيذى، حيث تمكن  الجار التنفيذي  للمجموعة جاء من خال

وأما على صعيد الرؤية المستقبلية،  فقد من إدارة دفة القيادة فى المجموعة  بطريقة مهنية  تتسم بالحكمة والمصداقية وااللتزام .
لمجموعة والتي انبثقت عنها  استراتيجية متوازنة وعملية للمجموعة ساهم الجار مساهمة محورية في رسم خارطة الطريق ل

والتي  الجديد التنفيذي الرئيس يمتلكها التي القيادية اإلمكانيات نقدر اإلدارة مجلس في إننالذا ف . 2021-2019للسنوات المقبلة 

 ولتعزيز ذلك النشاط االستثماري وسع فيأ آفاق فتحوعلى  تتمحور في القدرة على إدارة المجموعة على أساس مهني متوازن 
المرجوة  إلى األهداف الوصول أجل من ياسر الجار جهود السيد  دعم على إنوفست في العاملين اإلدارة وجميع مجلس سيعمل
 ."أوكلت إليهالتي 

 
إن المسئولية التى كلفت بها  قائالً: الجديدة بمهمته للبدء تطلعه اإلدارة وعن بثقة مجلس السيد الجار عن اعتزازه من جانبه عبر

حيث أكد الجار إن النتائج التى تحققت .  والمثابرة لتحقيق أداء متنامي ومستدام  للمجموعة  لبذل المزيد من الجهدتدعوني 
وجميع  حظي به من قبل الطاقم التنفيذيهى نتيجة العمل بروح الفريق الواحد والتعاون والدعم الذى  2018للمجموعة خالل عام 

من عمل مراجعة شاملة للهيكل التنظيمي للمجموعة للوقوف على  2018إستطعنا خالل عام  في المجموعة. حيث العاملين

المناسبة للمرحلة المقبلة وذلك  والوسائل سياسات عناصر القوة والضعف ،وحددنا أسلوب العمل الذى سنتبناه من خالل ال
ة االستثمارية والتركيز على إنشاء منصات جديدة نحو التنمية المستدامة التي ستنقلنا القتناص  الفرص المجدية وتنويع المحفظ

 تعالى إلى نتائج أفضل." هللا بإذن
 

المصرفي التجاري واالستثماري والعقاري وخدمات  قطاع عاما من الخبرة في مجال 20السيد ياسر الجار ما يربو على  يمتلك

نضمامه إلى إنوفست عددا من المناصب الرئيسية في عدد من المؤسسات الرائدة منها مصرف تقلد السيد الجار قبل إ  التدقيق.
البحرين الشامل )الذي اندمج مع بنك اإلثمار( وبنك قطر األول لالستثمار وشركة آرثر أندرسن التي تعد واحدة من أكبر شركات 

جاءت  الل العمل في القطاع المصرفي التجاري واإلسثماري،من خ ،يمتلك الجار خبرات متميزة التدقيق الدولية في ذلك الوقت. 
عالوة على ذلك، يتمتع السيد سواء التجارية أو االستثمارية.  مع أنماط مختلفة من المنتجات المصرفية وهيكلتها  هتعامل من ثمرة

 والمقاوالت.الجار بعضوية في عدد من مجالس إدارة شركات في مجال الخدمات العقارية 
 

شركة إنوفست هي الشركة األم لعدد من الشركات التابعة ومنها شركة الخليج للتعمير "تعمير" وهي ذراع  أن من الجدير بالذكر
للمقاوالت، ومرسى البحرين لالستثمار، الذي يُعد من أكبر المشاريع التنموية الصناعية  الشركة للتطوير العقاري وشركة تامكون

 في مملكة البحرين.
 
 -إنتهى-
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 إنوفست:معلومات عن 
البحرين والتي تعمل وفق أحكام الشريعة االسالمية وتخضع لرقابة  مملكة الرائدة في ، وهي أحدى المؤسسات االستثمارية2002تأسست انوفست في عام 

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

 www.inovest.bhوني: بورصة الكويت. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا االلكتروإن شركة إنوفست مدرجة في كل من بورصة البحرين 
 

 


