تعيين المدير المالي لشركة إنوفست ضمن لجنة التفسيرات واالستشارات الفنية لهيئة المحاسبة
والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية

أعلنت هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية (األيوفي) ،وهي عبارة عن هيئة إسالمية
دولية مستقلة غير هادفة للربح ومقرها مملكة البحرين ،في تصريح سابق لها عن تشكيل لجنة
التفسيرات واالستشارات الفنية ( )TAICالمناط بها مهمة توفير الدعم الفني ،وتفسير معايير األيوفي
المحاسبية ،والرد على االستفسارات الفنية المتواصلة.
كما تم االعالن الحقا عن تعيين السيد ياسر الجار ،المدير المالي لشركة إنوفست وهي شركة استثمارية
رائدة مدرجة في بورصتي البحرين والكويت ،ليكن أحد أعضاء اللجنة .ويتمتع السيد الجار بخبرة
تزيد على  18عاما في مجال الخدمات المصرفية التجارية والخدمات المصرفية االستثمارية،
والعقارات .عالوة على الخبرات المتميزة والمكتسبة من خالل العمل في القطاع المصرفي األسالمي
على مستويات عديدة ،وذلك من خالل التعامل والتفاعل مع أنماط مختلفة من المنتجات األسالمية.
وأعرب السيد الجار عن سعادته بهذا التعيين" .إنه لشرف كبير لي أن أكون عضوا في مجلس اللجنة
التفسيرية واالستشارية الفنية ،إذ يُعد تعيين لجنة مستقلة لضمان الكفاءة وضمان الجودة المناسبة في
تنفيذ معايير األيوفي المحاسبية هو قيمة هامة ُمضافة للقطاع المالي اإلسالمي ،حيث سيخلق ذلك نقطة
اتصال موحدة لجميع االستفسارات وسيمكن تنفيذ المعايير المحاسبية بصورة أفضل بكثير".
وقد عبر الرئيس التنفيذي لشركة إنوفست ،مراد الرمضان ،عن اعتزاز الشركة بإنجازات السيد الجار
قائالا "باعتبارنا فريق عمل متماسك ،فإننا نفخر بالنجاحات لفريق العمل ،سواء على المستوى الشخصي
أو المهني ،ويعتبر ياسر أحد الكفاءات البحرينية المؤهلة ومن ذوي األداء المتميز والخبرات الغنية
ويتمتع بسجل حافل من النجاحات ،فيأتي هذا التعيين من المجلس ليعزز قدراته المالية الواسعة ومعرفته
بأحكام الشريعة اإلسالمية المتعلقة بالصيرفة األسالمية".

 -انتهي –

معلومات عن إنوفست:
تأسست انوفست في عام  ،2002وهي شركة استثمارية رائدة تعمل وفق أحكام الشريعة اإلسالمية وتخضع لرقابة
مصرف البحرين المركزي كشركة استثمار من الفئة االولى .تغطي انوفست ثالثة مجاالت عمل رئيسية هي:
االستثمار والتطوير العقاري ،إدارة األصول ،اإلستثمار المباشر واالسهم الخاصة ،وهي الشركة األم لشركة الخليج
للتعمير "تعمير" الذراع العقاري للمجموعة باالضافة الي شركة تامكون للمقاوالت ،وغيرها من الشركات التابعة.
إن شركة إنوفست شركة مساهمة عامة مدرجة في كل من بورصة البحرين وسوق الكويت لألوراق المالية منذ عام
 .2005للمزيد من المعلومات ،يرجى زيارة الموقع االلكتروني www.inovest.bh

