
 

 

إنفستكورب تعلن بلوغ األصول الّمدارة لدى شركة "نت تري كابيتال مانجمنت" ملياري  

 دوالر 

 

األول الخاص بالشركات المتعثرة   التمويلأنجزت "نت تري" عملية إنشاء صندوق    

 

التي ساهمت في اليوم أن شركة "نت تري كابيتال مانجمنت"  "إنفستكورب" أعلنت – 2020 يوليو 19البحرين، 
 رأس مال إنشائها، تجاوزت أصولها الُمدارة ملياري دوالر.

 

األول  التمويلمليار دوالر، أنجزت "نت تري" إنشاء صندوق  1.8استراتيجيتها الرئيسية البالغة  إلىباإلضافة 
"الصندوق" لالستثمار مليون دوالر. وتم إطالق    320" أو "الصندوق"( مع رأسمال ملتزم يبلغ نحو  التمويل)"صندوق  

في المقام األول في ديون الشركات المتعثرة وتلك المثقلة بالديون، مع التركيز على جهات اإلصدار المتوسطة 
بغية االستفادة من فترات  لالستثمار الحجم في أميركا الشمالية. ويتوافق الصندوق مع استراتيجية "نت تري"

 .االئتمانية للشركات الجذابةاضطرابات السوق الغتنام فرص االستثمار 

 

 100مع  2016إن "نت تري"، التي يقع مقرها في نيويورك، هي مدير استثمار ائتماني بديل انطلق في فبراير 
مليون دوالر من األصول الُمدارة، وتستند إلى رأس مال استراتيجي وّفرته إنفستكورب. ويقود "نت تري" الشريك 

جيد نوسباوم، الذي كان سابقًا شريكًا في "ريدوود كابيتال"، الشركة المتخصصة  المؤسس وكبير مسؤولي االستثمار
 عامًا وعايش دورات سوق متعددة.  20في إدارة االئتمانات المتعثرة. وهو يملك خبرة في االستثمار االئتماني تقارب  

 



 

 

استثمارات العوائد المطلقة في  راتيجيةاستورئيسة  يةمحافظ االستثمار للاالستراتيجية  المحللةقالت إيلينا رانغيالوفا، 
نهنئ جيد نيسباوم والفريق المحترف في نت تري على نجاحهم المستمر في قطاع األصول الُمدارة  إنفستكورب: "

 ".التمويلوإتمام عملية إنشاء صندوق 

 

الشاملة التي تعتمدها نت تري في تاغس": "ساعدت المقاربة  –وقال ليونيل إردلي، الرئيس المشارك لـ "إنفستكورب 
تحقيق عوائد قوية معدلة حسب المخاطر عبر دورات السوق. ونحن نتطلع إلى البناء على هذا النجاح فيما نواصل 
تحديد فرص االستثمار الجذابة، والدخول في شراكة مع المديرين الموهوبين وخدمة عمالئنا العالميين بتقديم الحلول 

 المناسبة لهم".

 

، وكان من 2004أطلق قسم إنفستكورب السابقة الستثمارات العوائد المطلقة منصة التمويل األولي الخاصة به عام  
األوائل في مجال إدارة األصول البديلة، موفرًا رأس المال األولي وتسارع تعميق رأس المال وقدرات التوزيع للمديرين 

، عن دمج قسم إنفستكورب السابق 2020اإلعالن في مايو الناشئين الذين لديهم سجالت عمل إيجابية. وسبق 
تاغس المحدودة"، وهي  –الستثمارات العوائد المطلقة مع تاغس كابيتال في مشروع مشترك إلنشاء "إنفستكورب 

 .شركة عالمية لالستثمار المشترك

 

 – انتهى –

  



 

 

 نبــذة عن إنفستكورب

االستثمارات البديلة في الشركات الخاصة، العقارات، إدارة الدين، استراتيجيات العوائد المطلقة، حصص في الشراكات إنفستكورب هي شركة عالمية متخصصة في  
، ركزت الشركة على تحقيق عوائد جذابة لعمالئها مع خلق قيمة طويلة األجل في الشركات المستثَمر فيها 1982العامة، والبنى التحتية. ومنذ تأسيسها عام 

 ن لديها، كونها مستثمرًا حكيمًا ومسؤواًل.والمساهمي

ميع الجهات تستثمر إنفستكورب جزءًا كبيرًا من رأس مالها الخاص في المنتجات التي تقدمها لعمالئها، مما يضمن أن مصالح الشركة تتوافق مع مصالح ج
نحن نفخر بالشراكة مع عمالئنا لتقديم حلول متوافقة مع احتياجاتهم، المعنية، بمن في ذلك المجتمعات التي نعمل فيها، وذلك بهدف خلق القيمة المستدامة. و 

 عبر القيام بعمليات استثمار منضبطة، وتوظيف المواهب ذات المستوى العالمي والجمع بين موارد مؤسسة عالمية ونهج مبتكر وريادي.

مليار دوالر أميركي، بما في ذلك أصول ُمدارة من قبل مديرين  31.1 ، بلغ إجمالي األصول الُمدارة لدى مجموعة إنفستكورب2019ديسمبر  31حتى تاريخ 
 جنسية في مكاتبها في كل من نيويورك، لندن، دول مجلس التعاون الخليجي، مومباي وسنغافورة.  43موظفًا من  460مستقلين. ويعمل في الشركة ما يقارب 

   Investcorp@أو متابعتنا على قنوات التواصل االجتماعي  www.investcorp.com وني:للحصول على المزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقعنا اإللكتر 
 . Instagram  Twitter LinkedInفي كل من 

 

 نبذة عن إنفستكورب تاغس 

من خالل مشروع مشترك بين إنفستكورب ومجموعة تاغس. وتدير   20202تاغس هي شركة عالمية لالستثمار المشترك أُطلقت في مايو  –إنفستكورب 

صناديق    مكاتبها في لندن ونيويورك وميالنو، أصوالً بديلة للمستثمرين المؤسسيين في أنحاء العالم، تشمل: صناديق التقاعد،تاغس من خالل   –إنفستكورب 

على توفير حلول خاصة من  تاغس  – إنفستكورب  الثروة السيادية، المؤسسات، األوقاف، الشركات العائلية، شركات التأمين ومؤسسات مالية أخرى. وتركز

  خالل تقديم مصادر مختلفة للعوائد عبر األصول البديلة لعمالئها.

   www.investcorptages.comلمزيد من المعلومات ، يرجى زيارة 

 

 

 لالستفسارات اإلعالمية الرجاء االتصال بـ 
 إنفستكورب

 ندى عبدالغني 
17515467 973 + 

nabdulghani@investcorp.com 

 

 

 

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

