
 

 

 
 عزز مجلسه االستشاري الدولي"إنفستكورب" ي

 أخاليتنركريستين -آن ةالدكتور بتعيين 
 

المؤستتتتستتتتة المالمة اللالممة المباالتتتتالتتتتة    ا ستتتتب ما ا  أعلن "إنفستتتتب"،  "   – 2018 ليويو  5، البحرين
مة األلمانمة المل ، ة    عالم ابم ة ا قبالتتتتتتتتتتتتتتادال   " مستتتتتتتتتتتتتتبمن أا مبن-آنعن بلممن الد"ب، ة  البدملة  الم،م
 .ا سبشا ي الد،ل  ه   مجلسجدمدًا عض،ًا   جاملة مم،نخ البقنمةلدى سباذة الد اسا  المالمة أاألعمال ، 

 
ال ئمس الللم  المشتتا   بشتت ل مالمًا منالتت  شتتاالتتمة قمادمة با بة ،بام ة ماضتت مة أا مبن   ةُبلد الد"ب،  ، 

لدى جاملة  قستتتتتتتتتم بم،مل مشتتتتتتتتتا م   مادة األعمال "ما أنها  ئمس  ،البم،مل   م "ب د استتتتتتتتتا   مادة األعمال 
األعمال ملهد "للد استتتتتتا  المالتتتتتت  مة ،المالمة لدى أستتتتتتباذة أا مبن  الد"ب، ة "ان    ذل . ،قبمل البقنمةمم،نخ 

الد"ب، اه    مجال ، د استتتتتتتتتتتتتتتابها الجاملمة بلدما أ"مل     من"ل-   المدمنة األلمانمة أ،ستتتتتتتتتتتتتتب م  "األ، ،بمة
 .سان  غالنجاملة من  بلد الد"ب، اهلما البد مس  مؤهل،لها على ،مالا قبالاد ،القان،ن 

 
،سام اسبمقاق على اللدمد من الج،ائب على المسب،ى البم   ،البد مس   بما  مها أا مبن  مالل  الد"ب، ة ، 

 مستتتبشتتتا ة    القااعمن اللام ،الاا م م،قة "ببمب  بم"انة  "ما أنها  2014عام  جمه، مة ألمانما ا بمادمة
  ،األسهم الااالة   أس المال الج يء،   ،بم،مل ا بب"ا   ،م،"مة الش "ا   ضمن مجا   با،م  األعمال

لمؤستتتتستتتتا  لة ،البم،مل مبماعج،الشتتتت "ا  اللائلمة. "ما أنها ببمب  باب ا  ،استتتتلة    مجال  مادة األعمال ا 
 .ا جبماعمة

 
إلى المجلس ا ستتتتتتتتبشتتتتتتتتا ي الد،ل  الباب  نضتتتتتتتتمام ا  مستتتتتتتتلدن : "أا مبن ،بللمقًا على بلممنها  قال  الد"ب، ة 

     نم،الم،االلة عب  اسب ابمجمبه الفّلالة ال اممة إلى   ا ل السن،ا  األام ةنجح الذي ،   ’إنفسب"،  ’تتتتتتتتتتتتتتتتل



 

. ممفظة ع ،ضتتتته من المنبجا  ،الادما بلبمب بمادة أالتتتت،له المدا ة للضتتتتل  ،ب،ستتتتم  مضتتتت، ه الج  ا   ، 
نن  أ،   ".القادمة ابههذه المسم ة ا ل م ملدعم المساهمة     بال  إلىا 
 

الاب ا  بشتتتتتتتتتت"ل " ،بهذه المناستتتتتتتتتتبة  قال مممد اللا ضتتتتتتتتتت    ئمس مجلس اندا ة البنفمذي    "إنفستتتتتتتتتتب"،  ":
،مضتتتتتتتتتتتتتم المجلس   ’إنفستتتتتتتتتتتتتب"،  ’بلبمب م"انة ال اممة إلى  ناجه،دضتتتتتتتتتتتتتمن جبءًا مم،مًا  الاا جمة،ال"فاءا  

م،ل القّممة  بقدم النالتتتائح ،ا  شتتتادا الب  اللالممة ،ال"،اد  ا ستتتبشتتتا ي الد،ل  مجم،عة من أ ضتتتل اللق،ل 
إلى مجلسنا ا سبشا ي  أا مبن انضمام الد"ب، ة مسلدنا ، . الد،لمةاألعمال بالسماسا  ، أب ب القضاما المبللقة 

ننا على  قة ب     الم ملة المالمة الب  ن،االتتل  مها مستتم ة نمّ،نا الد،ل  ااالتتةً   مبمّمبةستتبشتت"ل إضتتا ة  هاأن،ا 
 ".   غامة األهممة،،جها  نظ  ،ا  شادا  اب ا  بمبل"ه من إلى المجلس بما 

 
  شتتتتتتت "ة "مم،نمخ  ي"الب، التتتتتتتة األلمانمة ، الااالتتتتتتتة بانشتتتتتتت ا مة عضتتتتتتت،مة المجالس أا مبن  ،بممل الد"ب، ة 

الباب  للسفا ة المجلس ا سبشا ي ا قبالادي ،  "إنج  إس إي"ش "ة    مجلس إدا ة  بهابانضا ة إلى عض،م
 الف نسمة    ب لمن.

 
منلقد المجلس ا سبشا ي الد،ل  لتتتتتتتتتتتتتتتت "إنفسب"،  "  ب ئاسة مممد اللا ض   سن،مًا لبقدمم الدعم ،ا سبشا ة ، 
نان  األممن اللام الستتتابق ل مم المبمدة ، ئمس المنبدى اننستتتان  أ. ،مضتتتم المجلس "ً  من "،   مؤستتتستتتةلل

،الد"ب،   ،لف انغ شتتت،ستتتل   ئمس جملمة الستتتماستتتة الاا جمة ،األمم المبمدة    النمستتتا  ،المستتتبشتتتا  اللالم ؛ 
الاا جمة ،الستتفم  األلمان  لف انغ إمشتتنج   نائ  ،بم  ؛ الستتابق ،،بم  الشتتؤ،ن ا قبالتتادمة الستتابق    النمستتا

  ،المدم  اللالم  للل قا  الم"،ممة ،الستتتتتتتماستتتتتتتا  اللامة    األلمانمة الستتتتتتتابق ، ئمس مؤبم  مم،نمخ األمن 
،آنا با سم،  الش م  اندا ي السابق    ش "ة "ل،مبا د أ،دمم  سمه"    جنم  بس،مس ا ،،بم ة ش "ة "ألمانب"؛ 

ن الد،لمة ،البستتتتتت،مق لدى شتتتتتت "ة "أ مفا"؛ إلى جان  دمبا  الاا جمة الستتتتتتابقة    إستتتتتتبانما ،نائ  ال ئمس للشتتتتتتئ، 
،الد"ب،  مممد  با مخ   ئمس مجلس إدا ة شتتتتتتتتتتتت "ة البم،مل الستتتتتتتتتتتت"ن  الهندمة "إب  دي إ  ستتتتتتتتتتتت " الممد،دة؛

،ال ئمس المشتتتتتتتا   بنفمذي ،ال ئمس الشتتتتتتت "ة "إلمانب" األلمانمة  لدىمن ا قبالتتتتتتتادم"بم  المستتتتتتتبشتتتتتتتا من   الل مان
 ."بمم"،" الد،لمة المباالالة    إدا ة أال،ل ا سب ما ش "ة السابق لدى 



 

 -انبهى-
 

 ُنبــذة عن إنفستكورب
دا بها  ،مقدم للم ئه من األ  اد ذ،ي  ملبب  بن  إنفسب"،      الملة المؤسسا  اللالممة المباالالة    ب، م  ا سب ما ا  البدملة ،ا 

أنماء اللالم. ،   ض،ء  ؤمبه الجدمدة  أالق إنفسب"،   اسب ابمجمة نم، ام،مة ،مذ ة الم ءة المالمة اللالمة ،المؤسسا    الًا    مابل  
   نفس ال،ق . ،م "ب إنفسب"،   على بلبمب ع،ائد المسب م من ،المساهممن من ا ل ابباع منهجمة م"ممة ل سب ما     أ بلة مجا   

 لقا ا   ،مل،ل ا سب ما ا  البدملة   بانضا ة إلى ،مدة إدا ة الدمن.أساسمة ه : ا سب ما     الش "ا  الااالة  ،ا سب ما     ال
 

ملما  د،   أمم "   بما    ذل  أال،ل  22.2  بلغ إجمال  األال،ل المدا ة لدى مجم،عة إنفسب"،   2017 دمسمب  31،مبى با مخ 
بقدم مة ممث ممالل إنفسب"،   على  س،م ممبسبة مدا ة من قبل مدم من مسبقلمن  إلى جان  أال،ل ااضلة لنم،ذج ا سبشا ا  غم  ال

  .على أساس األال،ل المدا ة
 

الفقة اسب ما مة    ال، ما  المبمدة األم م"مة ،أ، ،با ،مناقة الش ق األ،سا  175  أب م إنفسب"،   أ"   من 1982،منذ بأسمسه    عام 
ا سبه "مة  ،الب"ن،ل،جما ،الادما  البجا مة ،المنبجا  الالناعمة. ،قد  ،شمال أ  مقما ،ب "ما     قااعا  مابلفة بشمل البجبئة ،المنبجا 

الفقة  بقممة  500بلغ عدد الفقا  ا سب ما  اللقا ي    اللقا ا  الس"نمة ،البجا مة    ال، ما  المبمدة األم م"مة ،أ، ،با أ"   من 
 .ملما  د،   أم م"  56إجمالمة ببجا،ب 

 
. للمال،ل على ،سن ا ، ة م،ظفًا    م"اببه    "ل من البم من ،نم،م،   ،لندن ،أب،ظب  ،ال ماض ،الد،مة 390،ململ لدى إنفسب"،   

أ، مبابلبنا  www.investcorp.comالمبمد من الملل،ما  بما    ذل  أمدث بمانابنا المالمة الد، مة  م جى بما ة م،قلنا انل"ب ،ن : 
 على قن،ا  الب،االل ا جبماع  البالمة:

 
www.twitter.com/Investcorp  

www.linkedin.com/company/Investcorp   

www.investcorp.com 

 

 لالستفسارات اإلعالمية الرجاء االتصال بـ
 إنفسب"،  

   اس األممن
39987838 973+ 

felamine@Investcorp.com 

 ب نب،م  غل  
 ج،دي عمسى

97144466270+ 
Investcorp@brunswickgourp.com 
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