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 لإلستثمار جديدا رئيًسا تُعين إنوفست
 
 

 ستثماراإل رئيس منصب الكويت، عن تعيين السيد فهد بوشقر فيوالمدرجة في بورصة البحرين  ،أعلنت مجموعة إنوفست

 ترتكزالقطاع المالي، والتي خبرة تزيد على عشر سنوات في إنوفست مع  إلى بوشقرألتحق السيد حيث  للشركة. 
 ية.ستثماراإلالخدمات المصرفية  في مجالمعظمها 

 
 

تغطية بما في ذلك منصبه األخير كرئيس مناصب في عدد من المؤسسات االستثمارية، عدة  بوشقروقد شغل السيد 
أنفال كابيتال. شركة  وأسواق المحيط الهادئ في شرق آسياالتعاون الخليجي وجنوب  مجلس دولفي  اتستثماراإل

 اتستثماراإلهيكلة و بتداء من رصد الفرص المجزيةمن الخبرة إ كبير   على قدر   بوشقروضمن هذه الصفة، حصل السيد 

استراتيجيات تقييم المخاطر والتخفيف من آثارها، وكذلك تنفيذ  إلى باإلضافة إدارة األصول وإدارة األموال بجانب
 رج.اختال
 
 

لديها توجهات إنوفست أن ، الرئيس التنفيذي لشركة إنوفست، "مراد الرمضانوتعليقًا على هذه المناسبة، قال السيد 
مستثمرين الستراتيجية مع إتوسيع مصادر توليد الدخل الخاص بها، وذلك من خالل إقامة شراكات من أجل واضحة 

ً أكثر تعقيداً  ستثماراإلأصبح قطاع ومشاركين. ال  ، وتنافسي بشكل متزايد، وأصبح الطلب على نتائج حقيقية أكثر إلحاحا
خبرات المعتمدة والمهنية المؤهالت بالالتنفيذي  فريقال"تعزيز  رمضان أنال السيد كما ذكر ".من أي وقت مضى

األمر الذي يعني تعزيز ، وجهاتناتقدرتنا على تنفيذ من التي يعرضها فهد سيُعزز ستثمار حترافية في مجال اإلاإل
 ". باإلنجازاتتنا إلى الربحية، وسجلنا الحافل دوودعم عالعمليات الرئيسية لدينا، وتحديد فرص جديدة، 

 
 

أتطلع  " إنني ثقتهم قائالً  علىشقر عن تقديره إلى الرئيس التنفيذي ومجلس إدارة إنوفست ومن ناحيته، أعرب السيد بو
ستثمار بأن أكون جزء من اإلدارة التنفيذية في شركة تملك سجالً حافالً من اإلنجازات اإلمن خالل موقعي كرئيس 

مشاركة نني أتطلع لإسنة منذ تأسيس الشركة. كما  15متداد إوأصبحت عالمات بارزة على تمثلت بمشاريع مميزة 
إلى قيادة تثمارية الواعدة التي نسعى من خاللها زمالئي بالفريق التنفيذي للعمل في قطاع يزخر بالفرص االس

 .االستراتيجية االستثمارية للشركة وتحقيق النمو المستهدف
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