
 

 

 

 

 ألول مرة في منطقة الخميج
منطقة الشرق األوسط وشمال ليعقد مؤتمر الرؤساء التنفيذيين  إنفستكورب

 أفريقيا وتركيا
 

 ضييفا  مين الرؤسياء والميدراء التنفييذيين ليدك الشيركات التا عية ليي  20أكثر من  المؤتمر حضر
 "إنفستكورب" في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا وتركيا

  أحدث اال تكارات التكنولوجية التي من  االطالع الدائم عمىالعارضي: "عمى الرؤساء التنفيذيين
 شأنها أن تحدث تحّوال  ك يرا  في منظومة قطاع األعمال

عقدد" نفستكددب"، انم سسة ككددل سسةلساددل سسللسةاددل سس سصدد"ي سسةب   ددل  دد   -8102مييار   18ال حييرين  
سس  كدل  سسبستاددناام سةسطقدل سسادد ط سش،كدط ،اددةل  ت  اقادل ،ب "اددل سساد،   دد  سالكدبمةل س  سسد"اةدلم ةدد بة  

سسدح ام. ،ُبل" هنه ه  سسة ي سش،سى سسب  بب   اهل سكبضل ل ة بة  سس  كل  سسبستاناام    ةسطقل سس ةاجم 
،ةسلقال  سدحث’ فستكب"، ا’ صاكًل ،ة"ا سً بستاناًل ةم سسا "ل  سسبلدلل سد  02،سسني اه" حض،  ت"م  ةم 

 سسب،جهل  سالقب ل"ال سسكلص"ي سسب  ب ّم  عةى ةج ال  سسك،ط سسللسةال.

 عمم محمد محفوظ العارضي  رئي  مجم  اإلدارة التنفيذي لي إنفستكورب،تمسل  "ةةبه سال ببلحالم بح"ث 
ل"ال ض،  سسظ ،ف ،سش،ضلع سالقب قلصاًل8 ن    مإل"س ي سشعةل  دسجلح سسسة،   ص  " ،بحقاط  تهةال
ال د" ةم سعبةل"   ال ةبةّازي بضةم بط،ا  ت"سصهل دبكجا  سة، ب" اج م سنس سسا "ل  ب"بت  سم م سس سهسل

عةددى . ،دلسبدلس م طةالدل سساد "ل  سس سصد"ي،سسدقدل  ضدةم  هدلسسة ككد  داد"  "، ي ،دةدل ا"تد  ة،س دةل سة، 
جال سسب  ةم اأسهل تم بح"ث بح،اًل سالدب"ل س  سسب"س،س،  سالطالع دا"  "سص  عةى تح"ثسسبستاناام  سس  كل 

 ،بلزاز  دحال سسا "ل ن.سشه"سف "دا ًس    ةسظ،ةل قطلع سشعةل م ةع ة،س ةل بحقاط 

سكبمةل سً    "،  ةجةس سسبلل،م سس ةاج   53نسّتن فستكب"، ام ةسن بأكاكهم حبى سآلم  وأضاف العارضي:
ةةال  "،ال . ،   ظد  ب،ّجده  5.4سال بدةغ سح، ،ةسطقل سسا ط سش،كط ،اةل  ت  اقال ،ب "ال دقاةل فجةل

سسل"ا" ةم سشك،سط حلساًل سح، بدّسى  طط بح،  سقب ل"يم  إسسل ،سمق،م دق" ي سسةسطقل عةى ة،س ةل جنا 
 سسةزا" ةم سالكبمةل س  ةم سسةكبمة ام سسةحةاام ت، سس"،ساامن.



 

 

 

 

ا  ةس ل ةسبظةل ابةّ"م ةم  السهل قل"ي اه"ف نفستكب"، انم ةم  ال  ة بة  سس  كل  سسبستاناامم فسى ب، 
سسا "ل  سسبلدلل سةدسك بدل"  سش "ل  ،ةال "ل ت ض  سسةةل كل  ح،  ة،سجهل سسبح"ال  سسب  ب،سجه ةكا ي 
سةد، قطددلع سشعةددل  سسادد،   د  جةاددع تسحددل  سسلددلس . ، د  سكدد ل هددنس سسلددل م بضدةم سسةدد بة  كةكددةل ةددم 

  سسللسةال عةى ت"س  قطلع سشعةل  دلسةسطقل دلإلضل ل فسى سسحلجل سسح،س س  ،سسسقلال  ح،  بأما  سسب،جهل
هل سسجا  سسقل"  ةم سس  كل  ا،سجهسسةبزسا"ي فسى ة،س"دل بط، س  سسبح،  سس قة  ،سسبح"ال  سسةحبةةل سسب  ق" 

سسبستانام    سسةسطقل. ، دال  سسحد"ثم قد"   ااد  "دلد، م سسد صاس سسبستادني سسةادل ك سدسدك نفستكدب"، ان  
 فحلطل علةل ح،  ةكبج"س  تساطل نفستكب"، ان ، ططه سسةكبقدةال.

،اه" سسة بة  حض،  ع"" ةم سس  كل  سسبستاناام سةجة،عل ةم سسا "ل  سسبلدلل سد نفستكب"، ان دةل  اهل 
ةجة،عدل نددم "س،" سسقلدضددلنم فحد"ال سسلالةدل  سسللصةاددل سسبجل ادل  دد  قطدلع سسبجزصدل ،سسهددلاد  ةل "د   دد  

سسل دال سسكل،"ال  ،ا "ل سجل  سة الضل ش. .  )ِسجل (م سسا "ل سس سص"ي    ف"س ي سشس"ال سس الضال سسةةة"ل 
   سسةةة"ل سسل دال سسكل،"ال ،سسب  ب"ا  ن،ق  سسةالقلن  ،ا "ل سساك  سةةقل،ال  سس سلعالم سسةز،" سس سص" 

  سسةاغ،ال  سسنهدال ،سسب  ب  سحة،  بلها" سس "ةل  سس سلعال  ،ا "ل نالز، "ين سسةب   ل     سلعل
  ،اد "ل ت،ب،ةدلك سةكدال س م ٦١٠٢ف" سج تكهةهل دسجلح    سسك،ط سسةلسال سسكل،"ال نب"س، ن    ا،سا، 

سسا "ل سسةكبقةل سس سص"ي    قطلع بأجا  سسكال س  عةى ةكب،ال سس"،ا   ،ا "ل نسلةا ن سسب "الم سس سص"ي    
سسادد "ل  سسب "ادل سسللةةددل  دد  ةجددل  بدد، ا  حةدد،  ف"س ي تكددلطا  فسبدلج سشذناددل  ،ادد "ل نت  سبدد،نم "ددد ال 
،ةجة،عل نت، "لنم فح"ال سسةجة،عل  سس سص"ي    بجل ي سشزال    سسة "دل  عم دل" عد  سشجهزي سسةبح "ل

 سس جلسال    ب "ال  ،ا "ل نب ال"  تذ ،ن سسب "الم سس سص"ي    ةجل  بجل ي كةكةل بة،ام سسكةع سسز سعال.

 -سسبهى-

 إنفستكورب عن ُن ييذة
 

"س بهلم ،اق"  سلةالصه ةم سش  س" ن،ي  البد  دسك فستكب"، ا    طةالل سسة ككل  سسللسةال سسةب   ل    ب، ا  سالكبمةل س  سسد"اةل ،س 
ال سة، طة،حل سسةال ي سسةلسال سسللسال ،سسة ككل     ًل    ة بةف تسحل  سسللس . ،   ض،    ابه سسج"ا"يم تطةط فستكب"، ا سكب سباج

،حن ي    ستس سس،ق . ،ا "ز فستكب"، ا عةى بلزاز ع،سص" سسةكبمة ام ،سسةكلهةام ةم  ال  سبدلع ةسهجال ح"اةل سالكبمةل     ت دلل 
ةجلال  تكلكال ه 8 سالكبمةل     سسا "ل  سس ل لم ،سالكبمةل     سسلقل س م ،حة،  سالكبمةل س  سسد"اةل م دلإلضل ل فسى ،ح"ي ف"س ي 

 سس"ام.

 



 

 

 

 

ةةال  "،ال  تةا " م دةل    نسك ت ،   00.0م دةغ فجةلس  سش ،  سسة"س ي س"ال ةجة،عل فستكب"، ا 0255"اكةد  15،حبى بل اخ 
ة"س ي ةم قد  ة"ا ام ةكبقةامم فسى جلسا ت ،   لضلل سسة،نج سالكبال س  ذا  سسبق"ا ال حاث اح   فستكب"، ا عةى  ك،  

 .ةحبكدل عةى تكلس سش ،  سسة"س ي

 تقل سكبمةل ال    سس،الال  سسةبح"ي سشة ا"ال ،ت، ،دل ،ةسطقل سسا ط  553م تد   فستكب"، ا ت"م  ةم 5760،ةسن بأكاكه    عل  
سش،كط ،اةل  ت  اقال ،ب "الم    قطلعل  ة بةتل باة  سسبجزصل ،سسةسبجل  سالكبهال"الم ،سسب"س،س،جال ،سس "ةل  سسبجل ال ،سسةسبجل  

 322ت"م  ةم  ،ت، ،دل ،سسبجل ال    سس،الال  سسةبح"ي سشة ا"السس سلعال. ،ق" دةغ ع""  تقل  سالكبمةل  سسلقل ي    سسلقل س  سسك"سال 
 .ةةال  "،ال  تة ا"  34 تقلم دقاةل فجةلسال ببجل،ز 

. سةح ،  ،كسغل ، ي ة،ظتًل    ة"لبده    "  ةم سسدح ام ،سا،ا، ك ،سس"م ،تد،ظد  ،سس الض ،سس"،حل 172،الة  س"ال فستكب"، ا 
ت،  www.investcorp.comنسك تح"ث دالسلبسل سسةلسال سس"، الم ا جى زال ي ة،قلسل سإلس"ب ،س 8 عةى سسةزا" ةم سسةلة،ةل  دةل    

 ةبلدلبسل عةى قس،س  سسب،س   سالجبةلع  سسبلسال8
 

www.twitter.com/Investcorp  

www.linkedin.com/company/Investcorp   

www.investcorp.com 

 لالستفسارات اإلعالمية الرجاء االتصال  ي
 فستكب"، ا

   سس سشةام
17765616 751+ 

felamine@Investcorp.com 

 د سز،اك ذةف 
 ج،"ي عاكى

75522244052+ 
Investcorp@brunswickgourp.com 
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