
 

 

 
 عالميا   نموه تعزيز نحو قدما   يمضي إنفستكورب

 
 مواصممل ل ونتطلع البحرين في القوي وحضممورنا بتاريخنا فخورون" المشممار   التنفيذي الرئيس اسمم  ق بن •

 "عالميا   حضورنا نطاق توسيع
 

 في المتخصممممصمممم  العالمي  المالي  المؤسممممسمممم  إنفسممممت،ور   إدارة مجلس عقد – 2018 سبببتمبر 25 البحرين،
 تمت حيث  بالبحرين الرئيسي مقّره في للمساهمين العادي  العمومي  الجمعي  اجتماع اليو  البديل   االستثمارات

 وقد .2018 يونيو 30 في المنتهي المالي العا  خالل مؤسممسمم لل والتجاري المالي داءاأل نتائج واعتماد مراجع 
 سمجل رئيس اإلبراهي   يوسمممممممممممممم  الد،تورو   التنفيذي اإلدارة مجلس رئيس العارضممممممممممممممي  محمد االجتماع ترأس
 .اإلدارة

 
 جانو  ؛إلنفسممت،ور  المشممار  التنفيذي الرئيس قاسمم   بن حاز  اسممتضمماف  صممحفي مؤتمر قي أ   االجتماع  وعق 
 سّلطا ،ما  2018 عا  خالل المؤسس  أداء مستجدات ااستعرض حيث ؛إلنفست،ور  المالي المدير با   إري 

  العالمي. هنمو  من القادم  المرحل  خالل إنفست،ور  أولويات أبرز على الضوء
 

 نتائج تسجيلب إنفست،ور  نجح" نفستكورب:ل  المشارك التنفيذي الرئيس قاسم، بن حازم قال المناسب   وبهذه
 محفظ  تعزيزو  ينالدولي ينمسمممممممتثمر ال من ت قاعد تنويع في ملموسممممممما   تقدما   حقق حيث  2018 عا  خالل قوي 

 في إنفسمممممممت،ور  نجح  الجاري العا  خاللو  ه.نمو  اسمممممممتراتيجي  ضممممممممن أسممممممماسممممممميين محورين باعتبارهما  أعمال 
 على اسمممتراتيجي  إنجازات من حقق  ماب مدعوما    والنمو األعمال أنشمممط  صمممعيد على عالي  مسمممتويات تسمممجيل
 إطالق جان  إلى  الخاص  السويسري  البنو  أحد في استثمارات و  آسيا في ع توسو  الماضي  شهرا   18 الم مدى
 بفضممل  إنفسممت،ور  ويمتل  ’.االئتمان إلدارة إنفسممت،ور ’ وحدةو  األوربي  العقاري  السمموق في لالسممتثمار وحدة



 

 زخ  مواصل  من تمّ،ن  التي واإلم،انات المقومات ،اف   القوي المالي  وضعو  الطويل   وخبرات الدولي هحضور 
 ".العال  أنحاء جميع في عمالئنال قّيم  عوائدب تتمتع التي المجزي  االستثماري  الفرص تحقيقو  نمّوه

 
 دفع في بفعالي  المسمممممماهم و  الخليج ومنطق  البحرين في التنمي  أهدا  دع ب إنفسممممممت،ور  التزا  قاسمممممم  بن وأ،د
 منطق  في طويل بتاريخ تمتعت عالمي  اسممتثماري  مؤسممسمم  إنفسممت،ور  ي عد" قائال    بها االقتصممادي النمو عجل 
 قوانينها وهي رئيسمممممممممي  ميزات بثالث  تتمتع مثالي  أعمال بيئ  توفر التي  البحرين ممل،  في وخاصممممممممم   الخليج

 مثاليال جغرافيال هاموقع إلى باإلضمماف   بها تحظى التي ماهرةال مهني ال ،وادرالو   الداعم  التشممريعي  أنظمتهاو 
 ."ساع  من بأقل الخليج عواص  جميع عن يبعد الذي
 
 النمو عجل  دفع في المسمممممممممماهم  من تمّ،ن  فريدة بم،ان  المنام   من انطالقا   إنفسممممممممممت،ور   يتمتع" :أضبببببببا و 

 االسممتثمارات وتوظي  األموال جمع صممعيد على حقق  الذي القوي لمؤسممسمم ا أداء ويؤ،د .المنطق ب االقتصممادي
 المواتي ". غير اإلقليمي  السوق ظرو  مواجه  في مروتنا جان  إلى ذل   على دليال   الجاري العا  خالل

 
  2018 المالي  السممممممممن  خالل  األموال وجمع االسممممممممتثمارات توظي  عمليات في ارتفاعا   إنفسممممممممت،ور  سممممممممّجلو 

 نشممممممممممممممماط  ارتفع حين في .الخليج منطقم  من دوالر مليمار 1 من أ،ثر منهما  دوالر مليمار 7.3 إلى لتصمممممممممممممممل
 المالي  السممممممن  في دوالر مليار 2.1 مع مقارن  دوالر مليار 2.8 إلى قيمت  لتصممممممل %36 بنسممممممب  االسممممممتثماري

 مليون 125 إلى قيمت  لتصمممممل سمممممنوي أسممممماس على %4 بنسمممممب  الدخل صمممممافي في ارتفاعا   حقق ،ما .2017
 الضع  على تزيد بنسب  التوزيعات ارتفعت قدو  .2017 المالي  السن  في دوالر مليون 120 مع مقارن  دوالر
 .2017 المالي  السن  في دوالر مليار 3.4 مع مقارن    دوالر  مليارات 7 إلى لتصل

 
 -انتهى-

 



 

 ُنبببذة عن إنفستكورب
دارتها  ويقد  لعمالئ  من األفراد ذوي المالءة المالي  ي عتبر بن  إنفست،ور  في طليع  المؤسسات العالمي   المتخصص  في توفير االستثمارات البديل  وا 

وير،ز  العالي  والمؤسسات فرصا  في مختل  أنحاء العال . وفي ضوء رؤيت  الجديدة  أطلق إنفست،ور  استراتيجي  نمو طموح  وحذرة في نفس الوقت.
ثمرين والمساهمين من خالل اتباع منهجي  ح،يم  لالستثمار في أربع  مجاالت أساسي  هي  االستثمار في الشر،ات إنفست،ور  على تعزيز عوائد المست

 الخاص   واالستثمار في العقارات  واالستثمارات المولدة للعوائد المطلق   باإلضاف  إلى وحدة إدارة الدين.
 

مليار دوالر أمير،ي  بما في ذل  أصول مدارة من قبل مديرين  22,6لدى مجموع  إنفست،ور    بلغ إجمالي األصول المدارة 2018يونيو  30وحتى تاريخ 
  .مستقلين  إلى جان  أصول خاضع  لنموذج االستشارات غير التقديري  حيث يحصل إنفست،ور  على رسو  محتسب  على أساس األصول المدارة

 
صفق  استثماري  في شر،ات خاص  في الواليات المتحدة األمري،ي  وأوروبا ومنطق  الشرق  175  أبر  إنفست،ور  أ،ثر من 1982ومنذ تأسيس  في عا  

وقد بلغ عدد  األوسط وشمال أفريقيا  في قطاعات مختلف  تشمل التجزئ  والمنتجات االستهال،ي   والت،نولوجيا والخدمات التجاري  والمنتجات الصناعي .
مليار  57صفق   بقيم  إجمالي  تتجاوز  600لس،ني  والتجاري  في الواليات المتحدة األمري،ي  وأوروبا أ،ثر من صفقات االستثمار العقاري في العقارات ا

 .دوالر أمري،ي
 

موظفا  في م،اتب  في ،ل من البحرين ونيويور  ولندن وأبوظبي والرياض والدوح  وسنغافورة. للحصول على المزيد من  390ويعمل لدى إنفست،ور  
أو متابعتنا على قنوات التواصل  www.investcorp.comبما في ذل  أحدث بياناتنا المالي  الدوري   يرجى زيارة موقعنا اإلل،تروني   المعلومات

 االجتماعي التالي  
 

corpwww.twitter.com/Invest  

www.linkedin.com/company/Investcorp 

www.instagram.com/investcorp   

www.investcorp.com 

 
 لالستفسارات العالمية الرجاء االتصال بب

http://www.investcorp.com/
http://www.twitter.com/Investcorp
http://www.linkedin.com/company/Investcorp
http://www.investcorp.com/


 

 إنفست،ور 
 فراس األمين
39987838 973+ 

felamine@Investcorp.com 

 برنزوي  غل  
 جودي عيسى

97144466270+ 
Investcorp@brunswickgourp.com 
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