
  

  

 أميركية  محفظة عقارات سكنية بيع بنجاحإنفستكورب ي
 

أعلن إنفستكورب، المؤسسة المالية العالمية الرائدة المتخصصة في  - 2019 سبتمبر 30، البحرين
االستثمارات البديلة، اليوم عن نجاحه في إتمام عملية بيع محفظة عقارات سكنية تقع في مدينة رالي بوالية 

ماليين دوالر أمريكي.  109كارولينا الشمالية لشركة "تروأميريكا ملتي فاميلي" مقابل سعر إجمالي بلغ نحو 
وأجرى عليها أعمال تجديد  2016وحدة عام  830وكان إنفستكورب قد استحوذ على هذه المحفظة المكونة من 

قوية الاالستحواذ على األصول  رامية الى لوصيانة وتحديث لتعزيز جاذبيتهما وقيمتها تماشيًا مع استراتيجيته ا
   .قيمتها مع مرور الوقت لرفع األداء والمولدة للسيولة للنقدية 

: "تؤكد هذه ، المدير التنفيذي لالستثمار العقاري لدى إنفستكوربباباك سلطانيوفي هذه المناسبة، قال 
رفع قيمة السنوات الثالث الماضية من  في الصفقة المربحة نجاحنا في تنفيذ فلسفتنا االستثمارية، حيث تمكنا 

إجراء تحسينات وأعمال تجديد عليها، كما أن موقعها االستراتيجي في مدينة رالي مكننا من  عبرهذه العقارات 
ونتطلع إلى مواصلة مسيرة استثماراتنا الناجحة والمربحة في  االستفادة من تحسن ظروف السوق ونموه المستمر.

 ."سوق المجمعات السكنية ذي اإلمكانات القوية في الواليات المتحدة

 10ووفقًا لشررركة "ريل كابيتال أناليتيك " المتخصررصررة باألبحاث العقارية، يإصررنكف إنفسررتكورب ضررمن قائمة أكبر 
 50مريكي خالل السررررررنوات الخم  الماضررررررية. كما يإصررررررن ف ك حد أكبر مسررررررتثمرين دوليين في قطاا العقارات األ

  مستثمرًا في القطاا بوجه عام خالل الفترة نفسها. 

 -انتهى-

 

 نُبــذة عن إنفستكورب



   

األفراد ذوي المالءة المالية العالية يُعتبر إنفستكورب في طليعة المؤسسات العالمية المتخصصة في توفير االستثمارات البديلة وإدارتها، ويقدم لعمالئه من 

تعزيز عوائد والمؤسسات فرصاً في مختلف أنحاء العالم. وفي ضوء رؤيته الجديدة، أطلق إنفستكورب استراتيجية نمو طموحة يواصل من خاللها تركيزه على 

التحتية، و  ىالشركات الخاصة، العقار، العوائد المطلقة، البن المستثمرين والمساهمين من خالل اتباع منهجية حكيمة لالستثمار في ستة مجاالت أساسية هي:

 إدارة 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 

  .مستقلين، إلى جانب أصول خاضعة لنموذج االستشارات غير التقديرية حيث يحصل إنفستكورب على رسوم محتسبة على أساس األصول المدارة

صفقة استثمارية في شركات خاصة في الواليات المتحدة األمريكية وأوروبا ومنطقة الشرق  185، أبرم إنفستكورب أكثر من 1982ومنذ تأسيسه في عام 

عية. وقد بلغ عدد وسط وشمال أفريقيا وآسيا، في قطاعات مختلفة تشمل التجزئة والمنتجات االستهالكية، والتكنولوجيا والخدمات التجارية والمنتجات الصنااأل

مليار دوالر  60ة إجمالية تتجاوز صفقة، بقيم 650صفقات االستثمار العقاري في العقارات السكنية والتجارية في الواليات المتحدة األمريكية وأوروبا أكثر من 

 أمريكي.

موظٍف في مكاتبه في كل من نيويورك ولندن والبحرين وأبوظبي والرياض والدوحة ومومباي وسنغافورة. للحصول على المزيد  427ويعمل لدى إنفستكورب 

أو متابعتنا على قنوات التواصل  www.investcorp.com: من 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   

www.investcorp.com 
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