بيان صحفي
إنوفست تُعين رئيسا ً جديدا لإلستثمار
المنامة ،مملكة البحرين  23سبتمبر  :2019أعلنت مجموعة إنوفست عن تعيين السيد طالل المال رئيسا ً إلدارة االستثمار.
إلتحق السيد طالل المال بإنوفست مع خبرة تسعة عشر عا ًما في القطاع المصرفي ،والتي ترتكز معظمها في مجال الخدمات
المصرفية اإلستثمارية .سيتولى السيد المال إدارة إستثمارات إنوفست ،مع التركيز بشكل خاص على تحقيق أهداف المجموعة
اإلستثمارية في قطاع التعليم والرعاية الصحية والصناعة.
لقد إنضم السيد المال إلى فريق عمل إنوفست من مصرف السالم في البحرين حيث شغل عدة مناصب خالل رحلتة المهنية ،بما
دورا مه ًما في رصد وتحديد الفرص اإلستثمارية المجزية
في ذلك آخر منصب له في المصرف كرئيس لالستثمار حيث لعب ً
وعمليات التفاوض ،وإدارة المخاطر والتخفيف من آثارها ،عالوة على إدارة األصول وتنفيذ استراتيجيات التخارج .إن سجل
خيارا منطقيا ً وداعما ً لتحقيق أهداف إنوفست االستراتيجية التي تم تحديدها في
السيد المال المهني الحافل باالنجازات يجعله
ً
إستراتيجيتها المعتمدة لألعوام المقبلة ومن أبرز األهداف بناء قاعدة مستدامة للشركة تمكنها من النمو والتطوير المستمر
إلنشطتها اإلستثمارية وأرباحها ويزيل من طريقها أي عوائق تعرقل نجاحها.
وتعلي ًقا على هذا التعيين ،قال السيد ياسر الجار ،الرئيس التنفيذي لشركة إنوفست" ،يسرنا أن نرحب بطالل رئيسا ً إلدارة
االستثمار ،فهو يجلب إلى فريق اإلدارة خبرة واسعة ونتوقع أن نرى له تأثير كبير ومساهمة نوعية وفاعلة في قيادة فريق
االستثمار" .كما أضاف السيد الجار "يأتي تعيين طالل في الوقت الذي نقوم فيه بتوطيد وتوسيع نطاق وأصول استثماراتنا في
منطقة دول مجلس التعاون الخليجي وأوروبا؛ نحن على ثقة بأنه سيكون للسيد طالل المال دورا ً أساسيا ً في وضع االستثمارات
اإلستراتيجية على خارطة التنفيذ .واخيرا ً ونيابةً عن أعضاء مجلس اإلدارة وموظفي المجموعة ،نتمنى للسيد المال كل التوفيق
والنجاح في منصبه الجديد معنا".
من جانبه ،قال السيد طالل المال " تمتلك إنوفست كادر بشري نشط وطموح ،ويسرني أن أتولى مهمة قيادة االستراتيجية
االستثمارية للشركة مع هذا الكادر وتحقيق النمو المستهدف للمرحلة المقبلة وذلك بإقتناص الفرص المجدية وتنويع المحفظة
االستثمارية والتركيز على إنشاء منصات جديدة نحو التنمية المستدامة التي ستنقلنا بإذن هللا تعالى إلى نتائج أفضل ".وختا ًما
أعرب السيد طالل عن تقديره إلى مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي إلنوفست على ثقتهم وعن تطلعه للبدء بمهمته الجديدة.
للتنويه ،إن الخبر الصحفي والبيانات المالية الكاملة متاحة على الموقع اإللكتروني لبورصة البحرين وبورصة الكويت مع العلم
بأن إنوفست مدرجة تحت رمز التداول ” “INOVEST$لبورصة البحرين و  “INOVEST/817”.لبورصة الكويت.
إنتهى-معلومات عن إنوفست:
تأسست إنوفست في عام  ،2002وهي مؤسسة االستثمارية تعمل وفق أحكام الشريعة االسالمية وتخضع لرقابة مصرف البحرين املركزي كشركة استثمارية (فئة أ) .تغطي
إنوفست ثالثة مجاالت عمل رئيسية :إدارة األصول ،اإلستثمار املباشر ،واالستثمار والتطويرالعقاري .إنوفست هي الشركة األم ملجموعة من الشركات اململوكة بالكامل لها وهي
شركة الخليج للتعمير "تعمير" وهي ذراع الشركة للتطوير العقاري و شركة تامكون للمقاوالت وشركة مرس ى البحرين لالستثمار ،وغيرها .إن شركة إنوفست مدرجة في كل من
بورصة البحرين وبورصة الكويت .للمزيد من املعلومات يرجى زيارة موقعنا االلكترونيwww.inovest.bh :
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