
 

 

 "سكيورلينك" المتخصصة في مجال األمن اإللكترونيبيع عن إنفستكورب يعلن 
 

إنفستكورب،  لمؤسستستل لمؤةمال لممةمؤال لمبل ال لمؤكة ت تل ست لاستك ؤةبل  أعلن  – 2019مايو  8، البحرين
أببز لمؤزّراان أحا  ؤجؤرعل سواربمانك" )"سواربمانك" أر "لمشبول"( "باع ملكفةق إمى لمباالل  لمارم عن كر له 

لاك تتتةا  لمارمال مؤجؤرعل وكبرنت ست أربربة  لألؤن لإلمقطةع ضتتتؤن نى لمكحكال لمبُ حلرل ملةاؤة  لمُؤالبل ر 
 ؤلارن اربر. 515"أربلنج" ؤقةبل 

 
ارل إكحةا لمبنلروس )هرمنال ربلجاوة  ستلمشتتتتتتتتتبول لمبل ال "ستتتتتتتتتواربمانك"  روةن إنفستتتتتتتتتكورب، قا لستتتتتتتتتكحر  على 

ستتتترق لألؤن لإلموكبرنت ست كرستتتتاع نطةق نشتتتتةطهة ر بهاف كمزاز ؤوةنكهة  2015ست ااستتتتؤبب   رمروستتتتؤبرب (
إضتةسل ست  نجح  أن بما نؤرًل قراةً   على ؤالب لمستنرل  لم ث ل لمؤةضتال  "ستواربمانك" ستّجل . رقا لألربربال

. ضربهة ست لم انحنطةق ركرساع  إمى ؤنّ كهة أمؤةناةلمؤؤلول لمؤكحال ر إسونانةساة ر ؤنطقل ست لممؤثء أببز 
لاستتكحرل  قة ؤل على لمؤرّجهل لم كهة  ؤن كنفا  لستتكبلكاجاسباق "ستتواربمانك"  بةمكمةرن ؤع إنفستتكورب،كؤون وؤة 

"سواربمانك" ؤن شبول بل ال إقلاؤاًة إمى ؤزّرا بةبز ست قطةع لألؤن لإلموكبرنت على ؤسكرى ركحرال  رلمكطراب
 .لمقةبل لألربربال

 
مطةمؤة كؤكع إنفسكورب، " إنفستكورب: ـــــــــــل حازم بن قاسم، الرئيس التنفيذي المشاركل لمؤنةسبل  قةرست ه ه 

راضتتتاف .   لم ي شتتتها نشتتتةطًة وبابًل ؤسةبلً لممةمؤتقطةع لألؤن لإلموكبرنت ضتتتؤن لاستتتك ؤةب ست بكةباخ طرال 
 كحقاققاؤل إمى ستتتتتتجلنة لمحةسل بةإلنجةزل   وؤة ُاما اماًث رلضتتتتتتحًة على قابكنة ست ’ ستتتتتتواربمانك’كةةبجنة ؤن 

رؤن  . لمفبص لمرلعال ضتتتتؤن لمقطةعة  شتتتتااال لمكنةسستتتتال ركنفا  لستتتتكبلكاجاكنة لمقة ؤل على لاستتتتكحرل  رلمكطراب
حضربهة كرساع نطةق ر أضمةف زاةال إابلالكهة بؤمال  ثث   كؤون  لمشبول ؤن ’سواربمانك’على  نةلسكحرل 

ننة ع .لم انر أربربال ماشؤل سبع ارل  كؤضت على لمؤسةب لم حاح نحر كحقاق  ’سواربمانك’لى  قل بأن رل 
 ".ؤزاا ؤن لمنؤر ةثل لمفكبل لمؤقبلل



 

 

عؤث هة لحكاةجة   ’ستتتتتتتتواربمانك’كلبت " ، الرئيس التنفيذي لشــــــركة "ســــــكيورلينك":تنتوماس فيرباربه  قةل 
مك تتتتتتتتتاي ملكحااة  مكؤونهم ؤن لؤجؤرعل ؤكوةؤلل ؤن حلرل لمحؤةال لإلموكبرنال بكحبص ال ؤًة على كزرااهم ر 

إنفستتكورب، ؤحطل هةؤل ضتتؤن ؤستتابكنة  رقا شتتّول  شتتبلوكنة ؤع .لألؤنال لمؤمقال  رلمحا ؤن لمكمبض ملؤةةطب
كرستتتتتاع رةاؤةكنة ر مكمزاز ؤحفظل ؤنكجةكنة ستتتتتلستتتتتلل ؤن عؤلاة  لاستتتتتكحرل  لاستتتتتكبلكاجت ؤن كنفا  حاث كؤّونة 

رقا ستتتتتةهم  مك لاناؤة  بان ةببل  رؤمبسل  .نطةق حضتتتتتربنة ضتتتتتؤن ؤجؤرعل رلستتتتتمل ؤن لمؤنةطق لمج بلسال
ى ب علاقة إنفستتتتتتتكورب، رستتتتتتتواربمانك ست كبستتتتتتتاخ ؤوةنكة وؤزّرا بل ا ست لمستتتتتتترق لألربربالول ؤن سباق عؤل 

شتتتتتتبلوكنة ؤع إنفستتتتتتكورب، قاؤل وبابل إمى ؤستتتتتتابل  أضتتتتتتةس ر  لمكهااال  لإلموكبرنال.حؤةال عؤث ه ركأؤانهم ؤن 
 ".ؤزاا ؤن لمفبصلم كحقاقإمى  كطلعرن  نؤّرنة

 
إنفستتتتكورب، قا لستتتتكمةن بؤجؤرعل ؤن لمشتتتتبوة  مكقاام ةاؤةكهة لاستتتتكشتتتتةبال حرل ه ه ركجاب لإلشتتتتةبل إمى أن 

 "ستتكابتر" )لمؤستتكشتتةب لمضتتبابت( شتتبول "واه بت إم جت")لمؤستتكشتتةب لمؤةمت( ر "جافباز" شتتؤل  شتتبول  لم تتفقل
 )لمؤسكشةب لمكأؤانت(. "كبلسلبزرشبول ")لمؤسكشةب لمقةنرنت( 

 
 -لنكهى-

 
 إنفستكوربنُبــذة عن 
األفراد ذوي المالءة المالية  منتوفير االستثمارات البديلة وإدارتها، ويقدم لعمالئه  فيطليعة المؤسسات العالمية المتخصصة  في إنفستكوربيُعتبر بنك 

نفس الوقت. ويركز  فياستراتيجية نمو طموحة وحذرة  إنفستكوربمختلف أنحاء العالم. وفي ضوء رؤيته الجديدة، أطلق  فيالعالية والمؤسسات فرصاً 

الشركات  فيأربعة مجاالت أساسية هي: االستثمار  فيخالل اتباع منهجية حكيمة لالستثمار  مناهمين على تعزيز عوائد المستثمرين والمس إنفستكورب

 وحدة إدارة الدين. إلىالعقارات، واالستثمارات المولدة للعوائد المطلقة، باإلضافة  فيالخاصة، واالستثمار 
 

قبل  منمدارة  أصولذلك  فيمليار دوالر أميركي، بما  22,5 إنفستكوربلدى مجموعة  األصول المدارة، بلغ إجمالي 2018ديسمبر  31وحتى تاريخ 

  .األصول المدارةأساس  علىرسوم محتسبة  على إنفستكوربخاضعة لنموذج االستشارات غير التقديرية حيث يحصل  أصولجانب  إلىمديرين مستقلين، 
 

ومنطقة الشرق  في الواليات المتحدة األمريكية وأوروباشركات خاصة  فياستثمارية  صفقة 185 أكثر من إنفستكورب، أبرم 1982عام  فيومنذ تأسيسه 

الصناعية. وقد بلغ  والمنتجاتاالستهالكية، والتكنولوجيا والخدمات التجارية  والمنتجاتقطاعات مختلفة تشمل التجزئة  فياألوسط وشمال أفريقيا وآسيا، 



 

 

 59، بقيمة إجمالية تتجاوز صفقة 600 أكثر من في الواليات المتحدة األمريكية وأوروباقارات السكنية والتجارية الع فيعدد صفقات االستثمار العقاري 

 .مليار دوالر أمريكي
 

 علىوسنغافورة. للحصول  مومباي البحرين ونيويورك ولندن وأبوظبي والرياض والدوحة و منكل  فيمكاتبه  فيموظفاً  400ويعمل لدى إنفستكورب 

قنوات  علىأو متابعتنا  www.investcorp.comذلك أحدث بياناتنا المالية الدورية، يرجى زيارة موقعنا اإللكتروني:  فيالمعلومات بما  منالمزيد 

 التواصل االجتماعي التالية:
 

com/Investcorp.twitter.www  

Investcorp/company/com.linkedin.www 

com/investcorp.instagram.www   

www.investcorp.com 

 
 

 لالستفسارات اإلعالمية الرجاء االتصال بـ

 إنفستكورب
 فراس األمين
39987838 973+ 

comfelamine@Investcorp. 

 برنزويك غلف 
 سيلين أسود

+971 (4) 560 9600 

comInvestcorp@brunswickgourp. 
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