
  

  

لوجستية  في الواليات المتحدة: محفظة نفستكوربأكبر صفقة عقارية إل
 مليون دوالر 800بقيمة  وصناعية

 شيكاغو واتالنتا وداالس وكارولينا وممفيستتوزع على  
  

 

تتتتم     :  2019نوفمبر   21البحرين،   تتتت ت تتتتم سة لةتم سة لة تم سة ،  ت تتتتست تتتت، المؤ سة است تتتت،ت للست أعلنت إنفست سالست
عقللًس ب ستلوم إم لةتم ،بل   126 تنلعتم   انم  ن    س تل تم  على  وفظم عقللست  هلسةبدتلمؤ سةتام عن سست،واس 

تتتتل،تن  10.2 تتتتفق،تن  نف ت تتتت،واس   ن  قت  ت  لتان قدم  لب م  ازعم على   س  دن  بلى. ا، ت ع لتم سالست
  لتان داالل.   800بقت م إم لةتم بلغت واسة   

 
، تت سس،ت للس،نل    سةساق  : "نفس، المإلقلت  و د سة للض ؤ لئتس  ملس سإلدسلة سة،نفت ي  ة نلسبمؤ  ا   ه ه س

ل تم  ن  قت اود،نل سة ،   م بلة قللست أود سة ول لت سةلئتستم الس،لس،تمتم ن انل. اتس دنل  ن تسة قللتم سأل 
سة فقم سةمدتدةؤ سة،  ، تت أ بل سس،واس  على  وفظم عقللتم    ،للت نلؤ  اس لم سة  ت على ، زتز   ه ه  قت

سة هم   ت لل    لن،نل بلع،بللنل أود أ بل سة س،ت لتن سة قللتتن سةداةتتن    سةاالتلت سة ،ودة.   ل ت  س ه س سالس،
أسس قاتمؤ   مزتم سة،  ،ل، ز على  فلص سالس،ت للتم سةقنل    ،ودتد سةت ل  بلة  ؤ ا سال تل  سةساق  بآ لق ن ا  تق،نل 

  اسلد  لةتم  بتلة بش ت  دلاس".  قدل،نل على ،اظتف  بملنم  
 

،زدسد سةتامؤ أ تل  ن أي اقت  ضىؤ أه تم سأل ات سة قللتم سة نلعتم سة ،اسمدة بلةقلم  اأضلف سة للض : "
، زتز  فلءة سقست سة،التد ا،  تن ن ا سة،مللة سإلة ،لانتم      ن سة لس ز سةس نتم سة بلى نظلًس ةدالهل سة هم     

سةسلتع. ا ن ه س سة نطلقؤ ناس ت سة  ت   ،سلتم  ظت ،نل   سةطلم  ن قبت سة س،هل تن اسةشل لت على ولات سة
على بنلء  وفظم قاتم  ن سة قللست سة نلعتم اسةلامس،تم ةقس،فلدة  ن سةفلص سةنلشئم عن سة،امهلت سةمدتدة  

ن سة،  نولص على  اس ب،هلؤ ا   سس،واس نل سةمدتد  تل  تلت على مهادنل    ه س سة ملت".    س 
 

 



   

ات تت سالس،واس  سةمدتد إضل م قت م إةى أ ات إنفس، الم سة نلعتمؤ وتث ،، ،ع سة وفظم سةمدتدة بنسبم إشغلت  
 بلٍن     م ألنشطم  ا عقللست  نلعتم  فتفم  ،ازتع ا  لس ق  " ا   س،ادعلت  % ا،، ان  ن 91.5 ل،ف م ،بل  

سة ت لاتلت سة نلعتمؤ سة د لت  ؤ ،غط  قطلعلت سة د لت سةلامس،تمؤ سة،مللة سإلة ،لانتمؤ سة،طاتلسةبوث ا 
  ؤأ،قن،ل باالتم مالمتل  ت  ن سألساسق سة نلعتم سةلئتستم    سة وفظم على عقللست اغتلهل. ا،،ازع سةغ سئتمؤ  

   ،تنتس .باالتم   للاالتنل سةش لةتمؤ ا  فتس  باالتم  شللةات  ؤ ا ، سلسباالتم  دسالس  ا   ؤتناي إةباالتم شت لغا  ا 
 

نمونل    سالس،واس  على  : "قس،ت لل سة قللي ةدى إنفس، المسة،نفت ي ةقلت بلبلك سلطلن ؤ سة دتل  ن ملنبه 
ه ه  وفظم قاتم  ن سة قللست سة نلعتم سة،  ،، ،ع ب اسقع سس،لس،تمتم    أساسق لئتستم. اتنسمم سس،واس نل على  

سة،    س،قلة ا سة   ست سة اسئداسة،  ،ل ز على سة قللست سة اةِّدة  س،ت للست سة قللتم  سة ل م بلال نلسة قللست  ع   لتتل 
ا   ظت سس، لسل    .   سةبقدسة لس ز سة نلعتم اسةلامس،تم  أشهل     ب ض  ،اسمد  ا، ل،ف م    ،، ،ع ب  دالت إشغلت

سة،مللة سإلة ،لانتمؤ  بدعم  ن سزدهلل قطلع  على سأل ات سة نلعتم اسةلامس،تم     سةساق سة ولتم  سةطلم  ،نل    
  تلة  ة اس بم ه س سةن ا".،أ،   فقم سس،واس نل سةمدتدة ة،استع  وفظ،نل  ن ه ه سأل ات    ،اقتت  

 

 2019تانتا  30شهلًس سة ن،هتم     12 قت ستإنفس، الم    تابوسم  اسسم "لتت  لبت،لت أنلةت، س"ؤ سو،ل
ل  . ا، ،لك إنفس، الم ولةتًل واسة   تسة ل سم بتن قلئ م أ بل سة س،ت لتن سةداةتتن    سةقطلع سة قللي سأل سة ل،بم  
 لتان قدم  لب م   20   سألساسق سةلئتستم بلةاالتلت سة ،ودة ب سلوم إم لةتم ،،ملاز  عقللًس  نلعتًل  ن،شلة  240

 شل لم سالس،واس  سأل تل سة ي أعلنت عنه سة اسسم سةتام.
 

 - سن،هى- 
 

 نبــذة عن إنفستكورب

من األفراد ذوي المالءة المالية العالية   اقدم لعمالئهتوإدارتها، وعتبر إنفستكورب في طليعة المؤسسات العالمية المتخصصة في توفير االستثمارات البديلة ت

على تعزيز  اواصل من خاللها تركيزهتإنفستكورب استراتيجية نمو طموحة    تالجديدة، أطلق اوالمؤسسات فرصاً في مختلف أنحاء العالم. وفي ضوء رؤيته

  ىستثمار في ستة خطوط عمل أساسية هي: الشركات الخاصة، العقار، العوائد المطلقة، البن عوائد المستثمرين والمساهمين من خالل اتباع منهجية حكيمة لال

 التحتية، وإدارة الدين، باإلضافة إلى االستثمار االستراتيجي.

مليار دوالر أميركي، بما في ذلك أصول مدارة من قبل مديرين   28.2، بلغ إجمالي األصول المدارة لدى مجموعة إنفستكورب  2019يونيو    30وحتى تاريخ 

   .حصل إنفستكورب على رسوم محتسبة على أساس األصول المدارةتمستقلين، إلى جانب أصول خاضعة لنموذج االستشارات غير التقديرية حيث  



   

وأوروبا ومنطقة الشرق    االميركيةصفقة استثمارية في شركات خاصة في الواليات المتحدة    185إنفستكورب أكثر من   ت، أبرم1982في عام   اومنذ تأسيسه

الصناعية. وقد بلغ عدد األوسط وشمال أفريقيا وآسيا، في قطاعات مختلفة تشمل التجزئة والمنتجات االستهالكية، والتكنولوجيا والخدمات التجارية والمنتجات  

مليار دوالر    60صفقة، بقيمة إجمالية تتجاوز    650وأوروبا أكثر من    االميركيةصفقات االستثمار العقاري في العقارات السكنية والتجارية في الواليات المتحدة  

 أمريكي.

ي والرياض والدوحة ومومباي وسنغافورة. للحصول على المزيد  في كل من نيويورك ولندن والبحرين وأبوظب  اموظفًا في مكاتبه  430ويعمل لدى إنفستكورب  

أو متابعتنا على قنوات التواصل   www.investcorp.comمن المعلومات بما في ذلك أحدث بياناتنا المالية الدورية، يرجى زيارة موقعنا اإللكتروني: 

 االجتماعي التالية:

  

www.twitter.com/Investcorp   

www.linkedin.com/company/Investcorp 

www.instagram.com/investcorp   

 

 لالستفسارات اإلعالمية الرجاء االتصال بـ
 إنفس، الم

 ندى عبدسةغن 
17515467  973+ 

nabdulghani@investcorp.com 

 بلنزاتك غلف  
 ستلتن أساد

+971 (4) 560 9600 
Investcorp@brunswickgourp.com 
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