
 

 

 جديداً  ان إريك باك مديراً مالياً ييعيّن  إنفستكورب

 

أعمن "إنفستكورب"، المؤسسة المالية العالمية الرائدة المتخصصة في  – 8102 مارس 82 البحرين،
 .8102 صيفان إريك باك مديرًا ماليًا لممجموعة اعتبارًا من ياالستثمارات البديمة، اليوم عن تعيين 

عامًا في مجال اإلدارة المالية، حيث شغل العديد من المناصب  01 بخبرة طويمة تتجاوزإريك يان  تمتعوي
المالية العميا لدى عدد من مؤسسات الخدمات المالية بما فييا المجموعة المالية "إس إي بي" و"سكانديا" 

إريك مؤخراً منصب نائب الرئيس التنفيذي والمدير المالي في "إس إي بي"،  يان س بانكن". وقد شغلو"ىاندل
والتي تقدم خدمات مصرفية  ،أوروبافي مجال الخدمات المالية في دول شمال  رائدةوىي إحدى المجموعات ال

دارة الثروات إلى جانب خدمات التأمين عمى الحي اة لقاعدة عريضة من عمالئيا في مجال التجارة والتجزئة وا 
 من قطاع الشركات والمؤسسات المنتشرة في جميع أنحاء العالم.

"فاتينفول"،  لـمالي ال مديروالنائب الرئيس التنفيذي منصب إريك يان  شغل، إنفستكوربل انضمامو إلى وقب
الرئيس التنفيذي  منصب نائب كما شغل أيضاً ؛ طاقةالشركات المنتجة لمكيرباء وال أكبروىي واحدة من 

والمدير المالي لدى "سكانديا"، المجموعة الرائدة في خدمات االدخار واالستثمار )والتي تم االستحواذ عمييا 
إدارة عمى أثناء توليو ىذه المناصب ريك إوأشرف يان الحقًا من قبل شركة "أولد ميوتشوال بي إل سي"(. 

ومراقبة المخاطر والمشتريات. وانطمقت مسيرتو المينية مع البنك الشؤون المالية والخزانة وعالقات المستثمرين 
السويسري "ىاندلس بانكن"، حيث لعب دوراً بارزًا في تأسيس العمميات التشغيمية المالية والمحاسبية لمبنك عمى 

 الصعيد الدولي.



 

 دىيذي لـإريك، قال محمد محفوظ العارضي، رئيس مجمس اإلدارة التنفيان وفي تعميقه عمى تعيين 
ننا عمى ثقة تامة بأنو يشّكل ’إنفستكورب’إريك إلى عائمة يان "نحن سعداء بانضمام  إنفستكورب: إضافة ، وا 
. في الشركات المالية والمسؤوليات في إدارة الميام  خبرة طويمة ومعرفة وفيم عميقينيمتمكو من  قيمة نظرًا لما

عداد التقارير المالية،  لضمان تطبيق ميمةخطوًة  إريكيان تعيين  نعتبر و  أفضل المعايير في مجال اإلدارة وا 
انطالقًا من حرصنا الدائم عمى االمتثال بيا. إنني أتطمع، بجانب أعضاء مجمس اإلدارة وفريق العمل 

 إريك".يان التنفيذي، إلى العمل مع 

 -انتهى-

 
 إنفستكورب عن ُنبــذة

دارتيا، ويقدم لعمالئو من األفراد ذوي يعتبر بنك إنفستكورب في طميعة المؤسسات  العالمية المتخصصة في توفير االستثمارات البديمة وا 
المالءة المالية العالية والمؤسسات فرصًا في مختمف أنحاء العالم. وفي ضوء رؤيتو الجديدة، أطمق إنفستكورب استراتيجية نمو طموحة 

ائد المستثمرين والمساىمين من خالل اتباع منيجية حكيمة لالستثمار في أربعة وحذرة في نفس الوقت. ويركز إنفستكورب عمى تعزيز عو 
مجاالت أساسية ىي: االستثمار في الشركات الخاصة، واالستثمار في العقارات، وحمول االستثمارات البديمة ، باإلضافة إلى وحدة إدارة 

 الدين.
 

مميار دوالر أميركي، بما في ذلك أصول  77.7دى مجموعة إنفستكورب ، بمغ إجمالي األصول المدارة ل7137ديسمبر 13وحتى تاريخ 
مدارة من قبل مديرين مستقمين، إلى جانب أصول خاضعة لنموذج االستشارات غير التقديرية حيث يحصل إنفستكورب عمى رسوم محتسبة 

 .عمى أساس األصول المدارة
 

صفقة استثمارية في الواليات المتحدة األمريكية وأوروبا ومنطقة الشرق  375، أبرم إنفستكورب أكثر من 3987ومنذ تأسيسو في عام 
األوسط وشمال أفريقيا وتركيا، في قطاعات مختمفة تشمل التجزئة والمنتجات االستيالكية، والتكنولوجيا والخدمات التجارية والمنتجات 

 511أكثر من  وأوروبا والتجارية في الواليات المتحدة األمريكيةالصناعية. وقد بمغ عدد صفقات االستثمار العقاري في العقارات السكنية 
 .مميار دوالر أمريكي 56صفقة، بقيمة إجمالية تتجاوز 

 



 

. لمحصول عمى وسنغافورة موظفًا في مكاتبو في كل من البحرين ونيويورك ولندن وأبوظبي والرياض والدوحة 191ويعمل لدى إنفستكورب 
أو متابعتنا  www.investcorp.comذلك أحدث بياناتنا المالية الدورية، يرجى زيارة موقعنا اإللكتروني:  المزيد من المعمومات بما في

 عمى قنوات التواصل االجتماعي التالية:
 

www.twitter.com/Investcorp  

www.linkedin.com/company/Investcorp   

www.investcorp.com 

 
 لالستفسارات اإلعالمية الرجاء االتصال بـ

 إنفستكورب
 فراس األمين

19987818 971+ 
felamine@Investcorp.com 

 برنزويك غمف 
 جودي عيسى

97344466771+ 
Investcorp@brunswickgourp.com 
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