
 

 

 "س بي جي برينتسإ" التابعة لمجموعة "نجسييفيكو بر بيع "إنفستكورب ي
 

االستثمارات  في"، المؤسسة المالية العالمية الرائدة المتخصصة إنفستكوربأعلن ": 2018 أبريل 19 ،البحرين
لصةةةالغ "د يةةةد بةةةات أوت بةةةارتنر   نةةةد  " أو "الشةةةركة" فيكةةةو)" فيكةةةو بريسةةةي ن شةةةركة بيةةة  عةةةن البديلةةةة، اليةةةو 

 مان منت".
 

كةةان  التةةي، "فةةي بةةي س بةةي  ةةي بةةرينتس"إم موعةةة  عةةن" كشةةركة مسةةت لة فيكةةو" بيةة وفةةي اةةلا السةةيام، سةةيت  
المتكاملة م ال توفير الحلول  فيرائدة عالميًا  شركة واي، 2014 عا يوليو  فيعليها استحول قد كورب تإنفس

 فةةي ةتخصصةةم واةةي 1934 فيكوعةةا . تأسسةةت وتطبي ةةات صةةناعية مختلفةةةاألقمشةةة الرقميةةة  علةة   للطباعةةة 
 يةة م ةرًا لهةا،هولندالإيربية  مدينةة  مةنتتخةل  التةيلةد  الشةركة، ويعمةل  .الدقةةعاليةة تصني  المكونات المعدنيةة 

بلةدًا  85حةوالي  فةيعميةل  1500 مةنتتضمن أكثةر  والتيموظفًا يخدمون قاعدة عم ئها الواسعة  350قرابة 
 بريطانيا وألمانيا والهند.اولندا و  فيفروعها المنتشرة  خ ل منحول العال  

 
يوسةت سةميتس تهيئةة  فةيمسةاعدتها  عبةر فيكةوشركة  إنفستكورب دع ، اإلدارت هاالتعاون م  فري  خ لومن 
 اةةانمو  دعةة  انةةب  إلةة المهةةارات ال ياديةةة  التةةي أظهراةةا،  إلةة اسةةتنادًا  تنفيةةلت للشةةركةس الرئيمنصةةب الةةلشةة ل 
ن حةت الشةركة بصةورة . و كشةركة مسةت لة مكانتهةاع ية  ، وتمكملةةتنفيةل صةف ات اسةتحوال  عبرتوسعها و اللاتي 
بنةا  سة ل  مةن فيكةوطةوال تلة  الفتةرة، تمكنةت . و مي انيتهةا فةيتوقة  متسة يل أدا  أفضةل ممةا اةو  فةيمسةتمرة 

 فةةيالرائةةدة  مكانتهةةا علةة  هةةاحفاظبمةةا يةةدع   مةةن الع ةةود قيةةد التنفيةةلمحفظةةة قويةةة  اليةةو ، ولةةديها حافةةل باالبتكةةار
 ومواصلة نمّواا المست بلي. السوم

 



 

نمول ةًا  فيكةو"تعةد : فهد مرراد، المردير التنفيرذـ لرر "إنفسرتكورب" فري البحررينقال ، الصفقة هذه علىوتعليًقا 
كشةةركة  حافةةل باالبتكةةارسةة ل ب اليةةو وتتمتةة  س بةةي  ةةي بةةرينتس، إم موعةةة  ضةةمنالنا حةةة للشةةركات متميةة ًا 
 علة المسةتمر  العمةل خة ل مةنتواصةل الشةركة ا دااراةا و  المسةت بل. فيأسس قوية للنمو  عل ترتك   مست لة

وللة  عمة    ةدد، الفرص الممكنةة السةت طاب رئيسية و صناعية تطبي ات  ضمنرصد إمكانات النمو المتاحة 
المناسةبة  اةل  فيوال يسعني . تطوير حلولها التكنولو ية فياستثمارات كبيرة ضخ و  ات المكملةاالستحوالعبر 

مسةةيرة  مةةنالتاليةةة مرحلةةة لل فيكةةوإلعةةداد وفري ةة   يوسةةت سةةميتسالممتةةا  الةةلت قةةا  بةة   العمةةل علةة إال أن أثنةةي 
 ". هودا  المست بلية فيالن اح التوفيم و ، ونتمن  له  كل اانمو 
 

ًً:فيكرو، الررييس التنفيرذـ لكرركة يوسر  سرميتسومرن جانبر ، صرر   إنفسةةتكورب  مة شةراكتنا شةكلت " ، قراي
تح يةم  مةنتمكنةا   ودنةا بة  إنفسةتكورب، تلالةالدع  ال ّي   نفس الوقت، وبفضل فيت ربة مثمرة لل اية وممتعة 

اسةةةتراتي يتنا تنفيةةةل ت ةةةا  ، فريةةةم إدارتقةةةوت سةةةيمكننا مةةةن مواصةةةلة الت امنةةةا، كونحةةةن نمتلةةة  أسةةةاس . ركبيةةةنمةةةو 
 شريكنا ال ديد".  م تنتظرنا  التيالفرص  مناالستفادة الطموحة للنمو، ونتطل  إل  

 
 
 

 إنفستكورب عن ُنبررذة
دارتها، وي د  لعم ئ  من األفراد لوت يعتبر بن  إنفستكورب في طليعة المؤسسات العالمية المتخصصة في توفير االستثمارات البديلة  وا 

الم  ة المالية العالية والمؤسسات فرصًا في مختلف أنحا  العال . وفي ضو  رؤيت  ال ديدة، أطلم إنفستكورب استراتي ية نمو طموحة 
حكيمة ل ستثمار في أربعة وحلرة في نفس الوقت. ويرك  إنفستكورب عل  تع ي  عوائد المستثمرين والمساامين من خ ل اتباع منه ية 

م االت أساسية اي: االستثمار في الشركات الخاصة، واالستثمار في الع ارات، وحلول االستثمارات البديلة ، باإلضافة إل  وحدة إدارة 
 الدين.

 



 

مليار دوالر أميركي، بما في لل  أصول  22.2، بلغ إ مالي األصول المدارة لد  م موعة إنفستكورب 2017ديسمبر 31وحت  تاريخ 
مدارة من قبل مديرين مست لين، إل   انب أصول خاضعة لنمولج االستشارات دير الت ديرية حيث يحصل إنفستكورب عل  رسو  محتسبة 

 .عل  أساس األصول المدارة
 

ت المتحدة األمريكية وأوروبا ومنط ة الشرم صف ة استثمارية في الواليا 175، أبر  إنفستكورب أكثر من 1982ومنل تأسيس  في عا  
األوسط وشمال أفري يا وتركيا، في قطاعات مختلفة تشمل الت  ئة والمنت ات االسته كية، والتكنولو يا والخدمات الت ارية والمنت ات 

 500أكثر من  وأوروبا حدة األمريكيةالصناعية. وقد بلغ عدد صف ات االستثمار الع ارت في الع ارات السكنية والت ارية في الواليات المت
 .مليار دوالر أمريكي 56صف ة، ب يمة إ مالية تت او  

 
. للحصول عل  وسن افورة وأبوظبي والرياض والدوحةوالمنامة موظفًا في مكاتب  في كل من نيويور  ولندن  390ويعمل لد  إنفستكورب 

 www.investcorp.comالدورية، ير    يارة موقعنا اإللكتروني:  الم يد من المعلومات بما في لل  أحدث بياناتنا المالية
 

www.twitter.com/Investcorp @investcorp 

www.linkedin.com/company/Investcorp   

www.investcorp.com  

 
 لًستفسارا  اإلعًمية الرجاء االتصال بر

 إنفستكورب
 فراس األمين
39987838 973+ 

felamine@Investcorp.com 

 برن وي  دلف 
  ودت عيس 

97144466270+ 
Investcorp@brunswickgourp.com 
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