
الفنية لهيئة المحاسبة ات واالستشارات جنة التفسيرل ضمنالمدير المالي لشركة إنوفست تعيين 

 والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية

 

إسالمية  هيئةعبارة عن  هيو ،(األيوفيهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية )أعلنت 

جنة لتشكيل لها عن  في تصريح سابقالبحرين، لكة مممقرها ودولية مستقلة غير هادفة للربح 

األيوفي ، وتفسير معايير الدعم الفني المناط بها مهمة توفير (TAIC)الفنية ات واالستشارات التفسير

 .الفنية المتواصلة، والرد على االستفسارات المحاسبية

وهي شركة استثمارية  إنوفست المدير المالي لشركة، سيد ياسر الجارال االعالن الحقا عن تعيينتم  كما

خبرة بالسيد الجار  يتمتعو.  أعضاء اللجنة حدأليكن البحرين والكويت، بورصتي رائدة مدرجة في 

فية االستثمارية، خدمات المصرفية التجارية والخدمات المصرالعاما في مجال  18تزيد على 

عمل في القطاع المصرفي األسالمي من خالل ال مكتسبةالو متميزةالخبرات ال عالوة على.  والعقارات

 على مستويات عديدة، وذلك من خالل التعامل والتفاعل مع أنماط مختلفة من المنتجات األسالمية.

اللجنة كون عضوا في مجلس أأن لي . "إنه لشرف كبير بهذا التعيينسعادته  عن أعرب السيد الجارو

مستقلة لضمان الكفاءة وضمان الجودة المناسبة في تعيين لجنة يُعد إذ  ،التفسيرية واالستشارية الفنية

نقطة  حيث سيخلق ذلك ،للقطاع المالي اإلسالمي هامة ُمضافةهو قيمة  األيوفي المحاسبيةتنفيذ معايير 

  ".بكثير أفضلبصورة  المحاسبيةمعايير التنفيذ اتصال موحدة لجميع االستفسارات وسيمكن 

الجار السيد إنجازات باعتزاز الشركة  نمراد الرمضان، ع ،وفستالرئيس التنفيذي لشركة إن عبرقد و

اء على المستوى الشخصي سو فريق العمل،النجاحات لبنفخر  فإننا، متماسكعمل فريق باعتبارنا " قائالا 

 الغنيةأحد الكفاءات البحرينية المؤهلة ومن ذوي األداء المتميز والخبرات ياسر يعتبر و ،أو المهني

هذا التعيين من المجلس ليعزز قدراته المالية الواسعة ومعرفته  فيأتي، حافل من النجاحاتويتمتع بسجل 

 ".رفة األسالميةيصلقة بالالمتع بأحكام الشريعة اإلسالمية

 

 –نتهي ا -

 

 :إنوفستمعلومات عن 

ضع لرقابة وتخ اإلسالمية الشريعةوهي شركة استثمارية رائدة تعمل وفق أحكام  ،2002في عام  انوفستتأسست 
: رئيسية هي عمل انوفست ثالثة مجاالتتغطي  .مصرف البحرين المركزي كشركة استثمار من الفئة االولى

الخليج شركة ل األمشركة ال، وهي اإلستثمار المباشر واالسهم الخاصةإدارة األصول، ، العقاري والتطوير االستثمار
 .من الشركات التابعة للمقاوالت، وغيرها شركة تامكونالي للمجموعة باالضافة  ذراع العقاريال "تعمير" تعميرلل

مدرجة في كل من بورصة البحرين وسوق الكويت لألوراق المالية منذ عام إن شركة إنوفست شركة مساهمة عامة 
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