سا جديدا لإلستثمار
إنوفست تُعين رئي ً
أعلنت مجموعة إنوفست ،المدرجة في بورصة البحرين والكويت ،عن تعيين السيد فهد بوشقر في منصب رئيس
اإلستثمار للشركة .حيث ألتحق السيد بوشقر إلى إنوفست مع خبرة تزيد على عشر سنوات في القطاع
المالي ،والتي ترتكز معظمها في مجال الخدمات المصرفية اإلستثمارية.

وقد شغل السيد بوشقر عدة مناصب في عدد من المؤسسات االستثمارية ،بما في ذلك منصبه األخير
كرئيس تغطية اإلستثمارات في دول مجلس التعاون الخليجي وجنوب شرق آسيا وأسواق المحيط الهادئ
في شركة أنفال كابيتال .وضمن هذه الصفة ،حصل السيد بوشقر على قدر كبير من الخبرة إبتداء من
رصد الفرص المجزية وهيكلة اإلستثمارات بجانب إدارة األصول وإدارة األموال باإلضافة إلى تقييم
المخاطر والتخفيف من آثارها ،وكذلك تنفيذ استراتيجيات التخارج.
وتعليقًا على هذه المناسبة ،قال السيد مراد الرمضان ،الرئيس التنفيذي لشركة إنوفست" ،أن إنوفست لديها
توجهات واضحة من أجل توسيع مصادر توليد الدخل الخاص بها ،وذلك من خالل إقامة شراكات
إستراتيجية مع المستثمرين المشاركين .وأصبح قطاع اإلستثمار أكثر تعقيدا ً ،وتنافسي بشكل متزايد،
وأصبح الطلب على نتائج حقيقية أكثر إلحاحا ً من أي وقت مضى ".كما ذكر السيد الرمضان أن "تعزيز
الفريق التنفيذي بالمؤهالت المهنية المعتمدة والخبرات اإلحترافية في مجال اإلستثمار التي يعرضها فهد
سيُعزز من قدرتنا على تنفيذ توجهاتنا ،األمر الذي يعني تعزيز العمليات الرئيسية لدينا ،وتحديد فرص
جديدة ،ودعم عودتنا إلى الربحية ،وسجلنا الحافل باإلنجازات".
ومن ناحيته ،أعرب السيد بوشقر عن تقديره إلى الرئيس التنفيذي ومجلس إدارة إنوفست على ثقتهم قائالً
" إنني أتطلع من خالل موقعي كرئيس اإلستثمار بأن أكون جزء من اإلدارة التنفيذية في شركة تملك
سجالً حافالً من اإلنجازات تمثلت بمشاريع مميزة وأصبحت عالمات بارزة على إمتداد  15سنة منذ
تأسيس الشركة .كما إنني أتطلع لمشاركة زمالئي بالفريق التنفيذي للعمل في قطاع يزخر بالفرص
االستثمارية الواعدة التي نسعى من خاللها إلى قيادة االستراتيجية االستثمارية للشركة وتحقيق النمو
المستهدف.

-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 .2005
للمزيد من المعلومات ،يرجى زيارة الموقع االلكتروني www.inovest.bh

