
 

 

 إنفستكورب يعلن عن إبرام شراكة استراتيجية مع "دوك سكوير كابيتال"
 "شراكة االستثمار االستراتيجي"بمنصة  الحاكم السابق لوالية فلوريدا جيب بوش ينضم إلى المجلس االستشاري الخاص

 
االستثمارات إنفستكورب، المؤسسة المالية العالمية الرائدة المتخصصة في أعلن  - 2019مايو  19، البحرين

" التابعة له في شراكة مع "دوك سكوير كابيتال"، شراكة االستثمار االستراتيجيالبديلة، اليوم عن دخول منّصة "
يب ج ،وهي شررركة اسررتثمارية متخصررصررة في تتديم االسررتشررارات تاسررسررت على يد الحاكم السررابق لوالية فلوريدا

 بوش.
 

ة في أواخر عام  دخول في شررراكات واالسررتحوا  على حصرص لل 2018وكان إنفسررتكورب  د أقلق ه ا المنصررّ
أ لية في أسررررركم شرررررركات متوسرررررقة الحجم متخصرررررصرررررة في مجال إدارة ااصرررررول البديلة، بما في  لك ااسررررركم 

ة الخاصررة والديون الخاصررة والعتارات ورأس المال الجرير وشررركات إدارة صررناديق التحّوق.  ويتود ه ا المنصرّ
انضم إلى إنفستكورب من وحدة "أنتيل كابيتال  ال يو الجديدة أنتوني مانسيكالكو، بصفته عضوًا منتدبًا ورئيسًا، 

. و بل  لك، كان أنتوني أحد أعضار فريق التيادة 2018بارتنرز" التابعة لمجموعة "كريدي سويس" في أكتوبر 
ة "بتك سررررتون اسررررتراتيجيك كابيت ال هولدنجز"، التي كانت تدير برنامجًا يرتكز على االسررررتحوا  على في منصررررّ

 حصص أ لية في شركات إدارة ااصول البديلة.
 

دوك ’شراكتنا مع   يمةندرك " ريشي كابور، الرئيس التنفيذي المشارك لـ إنفستكورب:وفي ه ا المناسبة،  ال 
ت وقيدة مع أبرز شرررررركات االسرررررتثمارات اعت ، حيث سرررررنتمكن من ختلكا من بنار هميتكاأو  ’سررررركوير كابيتال

ااصرول ي ر يتتديم خدماتكا االسررتشررارية إلى شررركائنا من مد في اً ريادي اً دور لعب . كما أنكا سررتوترسرريخكا البديلة
 ومواصلة النمو".عمالكم أممن يتقلعون إلى توسيع 



 

 

 ،المجلس االسرتشراري االسرتراتيجيوبموجب ه ا الشرراكة، سرينضرم الحاكم السرابق لوالية فلوريدا جيب بوش إلى 
ة من  ،"شرراكة االسرتثمار االسرتراتيجي"منصرة لالتابع  بينما سرتتوم شرركة "دوك سركوير كابيتال" بدعم ه ا المنصرّ

ختل شررررررررررررررررربكرة عت راتكرا الواسرررررررررررررررررعرة وخبراتكرا القويلرة في مجرال الخردمرات الحكوميرة والخردمرات المراليرة وا دارة 
 التنفي ية.

 

ة وبدورا،  ال  "تربقني  ":شــراكة اتســت مار اتســتراتيجي"أنتوني مانســيكالكو، الع ــو المنتدب ورئيس من ــ 
، السرررررّيما بعدما تعاونت مع العديد من الشرررررركار. ’دوك سررررركوير كابيتال’عت ة متينة بفريق العمل لدى شرررررركة 

ة  نني متحمس للعمل والتعاون معكم بينما نمضررررررررررررري  دمًا نحو ترسررررررررررررري  مكانة منصرررررررررررررّ كة االسرررررررررررررتثمار شررررررررررررررا"وا 
رسرررار أسرررس نكف مختلر في شرررراكتنا مع مدرار ااصرررول. وال شرررك أن خبراتكم القويلة وشررربكة  "االسرررتراتيجي وا 

 عت تكم الواسعة ستدعمنا في تتديم رؤى فريدة واستشارات فّعالة".
 

إنفسررررررررررتكورب شررررررررررراكة مع لدخول في يسرررررررررررني ا" جيب بوش، الحاكم الســـــابي لوتية دلوريدا: ومن جانبه،  ال
ة في إقار جكودهما   ،’شرررررراكة االسرررررتثمار االسرررررتراتيجي’ تهومنصرررررّ  االسرررررتحوا  على تكدر إلى نشرررررار منصرررررّ

حصررص في سررروق باهمية ه ا التقاع الواعد نؤمن نحن . و حصرررص أ لية في أسررركم شرررركات متوسرررقة الحجم
التي تتبع بت شك  ’االستراتيجيشراكة االستثمار ’منصة إمكانات بكبيرة على ثتة كما أننا ، رأس المالشركار 
 ".وفتاً افضل المعاييرمنّصة جكودها لتقوير بدعم تحتيق  لك ونتقلع إلى  .مختلفاً نكجَا 

 
 -انتكى-

 
 



 

 

 
 

 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 إنفستكورب لدى 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 وأوروباالسكنية والتجارية العقارات  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 
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 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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