بيان صحفي
تعيين الجار قائما بأعمال الرئيس التنفيذي لشركة إنوفست
المنامة ،مملكة البحرين  26أبريل  :2018أعلن مجلس إدارة شركة إنوفست عن تعيين السيد ياسر الجار كقائم بأعمال الرئيس
التنفيذي وذلك بعد الحصول على موافقة السادة مصرف البحرين المركزي.
يتمتع السيد الجار بخبرات واسعة ومعرفة ثرية بهيكل المجموعة وأنشطتها االستثمارية وخططها للتنمية االستراتيجية من خالل
عمله في الشركة كرئيس للشؤون المالية .يمتلك السيد ياسر الجار ما يربو على  19عاما من الخبرة في مجال الخدمات
المصرفية التجارية واالستثمارية ،والقطاع العقاري وخدمات التدقيق .تقلد السيد الجار قبل إنضمامه إلى إنوفست عددا من
المناصب الرئيسية في عدد من المؤسسات المعروفة منها مصرف البحرين الشامل (الذي اندمج مع بنك اإلثمار) وبنك قطر
األول لالستثمار وشركة أرثر أندرسن التي تعد واحدة من أكبر شركات التدقيق الدولية في ذلك الوقت .يمتلك الجار خبرات
متميزة من خالل العمل في القطاع المصرفي اإلسالمي على مستويات عديدة ،وذلك من خالل التعامل والتفاعل مع أنماط مختلفة
من المنتجات اإلسالمية والهيكلة المالية واالستثمارية للمنتجات نفسها معززا بالفهم الجيد لمبادئ الشريعة اإلسالمية ذات الصلة
بالمصرفية اإلسالمية .وعالوة على ذلك ،يتمتع السيد الجار بعضوية في عدد من مجالس إدارة شركات في مجال الخدمات
العقارية والمقاوالت .أما على الصعيد العضوية المهنية ،يعتبر الجار أحد أعضاء اللجنة االستشارية والتفسيرات الفنية في هيئة
المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية (األيوفي).
وفي تعليقه على التعيين ،صرح الدكتور عمر المطوع  ،رئيس مجلس اإلدارة قائالا "يمثل تعيين السيد ياسر الجار في منصب
القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لشركة إنوفست ثقة مجلس اإلدارة بالكفاءات الموجوده في شركة إنوفست .وإننا على ثقة بقدرة
السيد ياسر الجار ،بما يملكه من مؤهالت مهنية معتمدة وخبرات احترافية أهلته لتقلد هذا المنصب ،أن يأخذ الشركة لمواصلة
سلسلة النجاحات وتحقيق األهداف االستراتيجية ،ونحن كمجلس إدارة نعول على اإلدارة التنفيذية بالشركة بقيادة السيد الجار
وبدعم مجلس اإلدارة على تعزيز وضع الشركة واالرتقاء بأدائها بالرغم من التحديات التي واجهتاها".
وقد عبر السيد ياسر الجار عن امتنانه واعتزازه بثقة مجلس اإلدارة في قدراته وقدرات كادر إنوفست قائالا" :أن العمل الجاد
والمثابرة و وضع خطط العمل الرصينة وتحديد السياسات واآلليات الخاصة بمنظومة العمل على مستوى المجموعة سيشكل
األساس لتحقيق األهداف االستراتيجية للشركة بإذن هللا تعالى ".كما عبر الجار عن إيمانه وثقته في قدرة المجموعة على مواصلة
الربحية وتعزيز المركز المالي في المرحلة القادمة.
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.
إنتهى-معلومات عن إنوفست:
تأسست انوفست في عام  ،2002وهي أحدى المؤسسات االستثمارية الرائدة في مملكة البحرين والتي تعمل وفق أحكام الشريعة االسالمية وتخضع لرقابة
مصرف البحرين المركزي .تغطي انوفست ثالثة مجاالت عمل رئيسية :إدارة األصول ،اإلستثمار المباشر ،واالستثمار والتطويرالعقاري .انوفست هي
الشركة األم لمجموعة من الشركات ،بما في ذلك شركة الخليج للتعمير "تعمير" وهي ذراع الشركة للتطوير العقاري و شركة تامكون للمقاوالت ،وغيرها.
إن شركة إنوفست مدرجة في كل من بورصة البحرين وبورصة الكويت .للمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا االلكترونيwww.inovest.bh :

