بيان صحفي

إنوفست تُعين رئيسا إلدارة الشؤون القانونية
المنامة ،مملكة البحرين  17مايو  :2017أعلنت مجموعة إنوفست ،المدرجة في بورصة البحرين والكويت،
عن تعيين السيد اسماعيل عمر النصري في منصب رئيس ادارة الشؤون القانونية .يجلب السيد النصري خبرة
قانونية تفوق ال  15عاما ،مدعومة بخبرات مهنية في مجال الشركات والخدمات المصرفية حيث شغل منصب
رئيس الشؤون القانونية في كل من بنك المستثمرون ،بنك اليوباف العربي الدولي ،شركة الخليج لصناعة
البتروكيماويات ،وقبل أن ينضم السيد النصري إلى أنوفست شغل منصب مدير أول الشئون القانونية ببنك
اإلثمار ،فضال عن خبرته في الشريعة اإلسالمية والفقه اإلسالمي والتحكيم.
وتعليقًا على هذه المناسبة ،قال السيد مراد الرمضان ،الرئيس التنفيذي لشركة إنوفست " ،نتوقع أن نرى مساهمة
نوعية وفعلية من انضمام السيد اسماعيل النصري إلى الفريق التنفيذي في إنوفست لما يتمتع به من خبرات" .
إن قيام أنوفست بتأسيس ادارة للشؤون القانونية ضمن هيكلها الوظيفي يعكس اهتمام المجموعة بشكل عام
بالحوكمة وبالسياسات التي تتصف بالحذر والتحوط .كما أضاف السيد الرمضان "أن انضمام السيد اسماعيل
النصري يأتي في مرحلة تطويرية في مسيرة الشركة يحددها النمو الدائم والمستمر ،كما أننا نتوقع إقامة
شراكات ومشاريع جديدة من الطبيعي أن يكون للشؤون القانونية دورا ً حاسما ً فيها .ولذلك فإننا نتمنى للسيد
النصري كل التوفيق والنجاح في منصبه الجديد معنا".
من جانبه ،أعرب السيد النصري عن امتنانه للرئيس التنفيذي على ثقته قائالً":إنوفست لديها سجل حافل
باالنجازات وخطط طموحة للتنمية ،وأننى حريص على أن أكون جزءا من تلك الخطوات المستقبلية بصفتي
كرئيس للشؤون القانونية ،وإنني أتطلع إلى تقوية السياسات واإلجراءات القانونية للمجموعة ودعم سعيها
لتطوير أعمالها بحذر ومسؤولية ".
الجدير بالذكر بأنه ومنذ التحول الملحوظ في أداء مجموعة إنوفست خالل العام المنصرم ،فقد وضعت المجموعة
خطة طموحة لسعيها في مواصلة أدائها االيجابي خالل العام  ،2017وفقا لذلك فقد زودت الشركة نفسها
بالكوادر البشرية التى تتناسب مع األهداف األساسية المرسومة ضمن استراتيجيتها للسنوات المقبلة.
إنتهى-معلومات عن إنوفست:
تأسست انوفست في العام  ،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
العقاري .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 :

