
 

 

 
 والتسويق في أوروبا المبيعاتفريق لمديرًا  هاينريش رييليعّين  "إنفستكورب"

 
أعلن "إنفستتترب"، "ل ؤسسةستتتستتت  ؤسسلسي  ؤسملسسي  ؤسسرالستتتستتت     ؤ ستتتر سل،ؤ   – 2018يونيو  14، البحرين

رحتت  . "رنتتل،  سبيمتتل  "ؤسرستتتتتتتتتتتتتت"يق    أ"،"بتتلؤسف،يق عستت  س ستتلي،ؤ  ؤسبتتليلتت ل ؤسي"  عن رميين  رتتلين،ي  ،ييتت  
    أ"،"بل"عالقل  ؤسسستتر س،ين ؤألس"ؤ  جسع ؤإلشتت،ؤع علع عسليل  رلين،ي ل سن سق،ه    سنلنل  ل سستتة"سي

،ئيس ل  . "ستتتتتتتتتتتتي، ع رلين،ي  رقل،ي،ه إسع جي،يس   " "ؤسبليل  ؤ حل"  ؤ ستتتتتتتتتتتتر سل، "" "إلؤ،ة ؤ ئرسلنر  ""حلس
 ."لؤ،ة ؤ ئرسلن"إنفسرب"،  إل"حلة 

 
"ر  ستتتتت  لبلي" ي"،" "ل حي  بلن يشتتتتتر  سنستتتتت  ؤس،ئيس ؤسرنفي   "ينضتتتتت  رلين،ي  إسع "إنفستتتتترب"، " سن 

بمضتتتتتتتتتتتتتت" سنرل     "حلة  2011عل  ؤسرحق بف،يق عسلهل  أن بملأع"ؤ   أ،بم علع سلؤ، ؤألالي،ة سلشتتتتتتتتتتتتتت،ب  
ل حي  قلل ؤسسل  ؤسملسسي ،أس ؤستتر سل،ؤ  علسل     أستت"ؤق  25 الب،ة ررجل"ز . "يسرلك رلين،ي ؤسرستت"يق ؤسل"س 

 "س"سيريه جن،ؤ ""حلة إلؤ،ة ؤألس"  ؤسرلبم  ستتتتتت عسل  "ؤسسبيمل  سلى ش،ب  "بالك ،"ك" " رط"ي، ؤأل ،ق عس  
سلى ؤألسه  ؤسنقلي  بسل     سك سبيمل  سجل  ؤس   ل بسل رقّلل علة سنلس  س،س"ق  ش،ب  "، ب" سيبي"،يريز"" 

 .أ ،يب" "  "ب،يل" "إبسين"" "ج  ب  س"، لن"
 

يأر  " ، رئيس وحدة إدارة االئتمان التابعة لـــــ "إنفستكورب" شجيريمي غو "رمليقل  علع رميين رلين،ي ل قل  
بينسل ن"ؤس  ؤسرزؤسنل بر"سيع س،حل  سهس  سن سسي،ة نسّ"نل     ’إنفسرب"، ’رميين رلين،ي  ضسن  ،يق عس  

ننل . " سنرجلرنلسحفظ  سنستتتتتتتترنل "رمزيز نطلق  سن الب،ؤره ؤس"ؤستتتتتتتتم     سجل  ؤسسبيمل  ؤ ستتتتتتتترفللة نرطلع إسع ؤ 
لع  رط"ي، ل "ؤسر  سن شتتتتأنهل أن ر"ؤسسنرجل عسل  ؤألرط"ي، سجل     إسبلنلره  "ن سن"ؤ ق"نحن ل "ؤسرستتتت"يق

 .علع ؤألج  ؤسط"ي "   نسّ"نلسر،ؤريجيؤأرلؤع  "رحقق نلاللسلر
 

 -ؤنرهع-
 



 

 ُنبــذة عن إنفستكورب
لؤ،رهلل "يقل  سمسالئه سن ؤأل ،ؤل  "  يمرب، بنك  إنفسرب"،     طليم  ؤسسةسسل  ؤسملسسي  ؤسسرالسس     ر" ي، ؤ سر سل،ؤ  ؤسبليل  "ؤ 

،ة ؤسسالءة ؤسسلسي  ؤسملسي  "ؤسسةسسل   ،سل     سالرلع أنحلء ؤسملس . "   ض"ء ،ةيره ؤسجليلةل أطلق إنفسرب"،  ؤسر،ؤريجي  نس" طس"ح  "ح 
"ي،بز إنفسرب"،  علع رمزيز ع"ؤئل ؤسسسر س،ين "ؤسسسلرسين سن الال  ؤربلع سنهجي  حبيس  سالسر سل،    أ،بم  سجل      نفس ؤس"ق . 

 أسلسي  ر : ؤ سر سل،    ؤسش،بل  ؤساللس ل "ؤ سر سل،    ؤسمقل،ؤ ل "حل"  ؤ سر سل،ؤ  ؤسبليل  ل بلإلضل   إسع "حلة إلؤ،ة ؤسلين.
 

سليل، ل" ، أسي،ب ل بسل     سك أس"  سلؤ،ة  21.3ل بلغ إجسلس  ؤألس"  ؤسسلؤ،ة سلى سجس"ع  إنفسرب"،  2017ي"ني"  30"حرع رل،يخ 
سن قب  سلي،ين سسرقلينل إسع جلن  أس"  اللضم  سنس"   ؤ سرشل،ؤ   ي، ؤسرقلي،ي  حي  يحس  إنفسرب"،  علع ،س"  سحرسب  علع 

ؤ،ة ؤ ئرسلن" إحلى أب،ز سنسل  ؤ سر سل،ؤ  ؤ ئرسلني     جسيع أنحلء ؤسملس ل حي  "ُرمل "حلة "إنفسرب"،  إلل .أسلس ؤألس"  ؤسسلؤ،ة
 سليل، ل" ، أس،يب . 11بقيس  رزيل عن رلي، أس"   سلؤ،ة 

 
"سط سفق  ؤسر سل،ي     ؤس" يل  ؤسسرحلة ؤألس،يبي  "أ"،"بل "سنطق  ؤسش،ق ؤأل 175ل أب،  إنفسرب"،  أب ، سن 1982"سن  رأسيسه    عل  

"قل  "شسل  أ ،يقيل "ر،بيلل    قطلعل  سالرلف  رشس  ؤسرجزئ  "ؤسسنرجل  ؤ سرهالبي ل "ؤسربن"س"جيل "ؤساللسل  ؤسرجل،ي  "ؤسسنرجل  ؤسسنلعي .
  سفق ل بقيس 500بلغ علل سفقل  ؤ سر سل، ؤسمقل،     ؤسمقل،ؤ  ؤسسبني  "ؤسرجل،ي     ؤس" يل  ؤسسرحلة ؤألس،يبي  "أ"،"بل أب ، سن 

 .سليل، ل" ، أس،يب  56إجسلسي  ررجل"ز 
 

. سلحس"  علع "سنرل "،ة س"ظفل     سبلربه    ب  سن ؤسبح،ين "ني"ي"،ك "سنلن "أب"ظب  "ؤس،يلض "ؤسل"ح  390"يمس  سلى إنفسرب"،  
أ" سرلبمرنل  www.investcorp.comؤسسزيل سن ؤسسمل"سل  بسل     سك أحل  بيلنلرنل ؤسسلسي  ؤسل"،ي ل ي،جع زيل،ة س"قمنل ؤإلسبر،"ن : 

 علع قن"ؤ  ؤسر"ؤس  ؤ جرسلع  ؤسرلسي :
 

www.twitter.com/Investcorp  

in.com/company/Investcorpwww.linked   

www.investcorp.com 

 

 لالستفسارات اإلعالمية الرجاء االتصال بـ
 إنفسرب"، 

  ،ؤس ؤألسين
39987838 973+ 

felamine@Investcorp.com 

 ب،نز"يك  لع 
 عيسعج"ل  

97144466270+ 
Investcorp@brunswickgourp.com 
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