
 

 

ستثمارات مجال االتعاونهما في عززان تإنفستكورب و"تشاينا إيفربرايت" 
 التكنولوجية في الصين

 

إنفستكورب،  لمؤسستستل لمؤةمال لممةمؤال لمؤكة ت تل ست لاستك ؤةبلت لم  الل   تأعلن -2019 نوفمبر 6البحرين، 
رؤقبهة هرنغ ورنغ  لم تتتتتتا  ست شتتتتتتبوةت لاستتتتتتك ؤةبلت لم  الل لمبل    إح ى   )"إافب بلات"(  كركشتتتتتتةانة إافب بلات ماؤ

ع    لال س تتتتتتتتتتتر ك ا  ست شتتتتتتتتتتتبلوكفؤة لمقة ؤل ع ب كرحا  سباقافؤة لمؤكة تتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتتا  ست لاستتتتتتتتتتتك ؤةب  ق ة  لمارم 
لم بسا   على إ لب  " تتتتتتن رم ق ر رستتتتتتامؤر لمفبام لمؤ ؤة رمكنل لاستتتتتتك ؤةب لمؤشتتتتتتولل ؤ  لمكونرمركاة لم تتتتتتانت  

 ك ا   وؤة انري لم بسة  لستكوشتةف سب تل كسستاد  تن رم "   شتور ؤشتكب 1إافب بلات مالقك تة  لمك ا  لم تا  
  ا لب  شتتتتور ؤشتتتتكب   انفؤة  مكرستتتتاا ن ةم لستتتتك ؤةبلكفؤة ست ق ة  لمكونرمركاة لمشتتتتبوةت لمةة تتتتلمالستتتتك ؤةب ست 

 لم انت  

 ًة  ق ة الم رالل لمكت كؤك  م ال ل عقر  ست لاستتتتتتتتتتتتك ؤةب عةمؤ ا  ة ب  إنفستتتتتتتتتتتتكورب، لمؤفؤل لمشتتتتتتتتتتتتبلول هذه ككؤا ر 
رة بكفة لمستتتتتتترم لم تتتتتتتانت رؤمبسكفة ست لمكت ككؤكا  فة "كشتتتتتتتةانة إافب بلات" لمرلستتتتتتتمل مالقةت رشتتتتتتت ول لم  لمكونرمركاة

    ساه ا لممؤاق

لمؤركه غةم ال بأد لمؤةر حاث استتتتتتتتتتكق ،  نؤرًل ؤكستتتتتتتتتتةبعةً حةماًة  اللم تتتتتتتتتتانلمستتتتتتتتتترم راشتتتتتتتتتتف  ق ة  لمكونرمركاة ست 
نؤرًل لممةؤلل ساه مشتتبوةت ست عر كحقام لارل تتر لمق ة  لمحفةع على كةذ اكه لمةة تتل  ر لمشتتبوةت الستتك ؤةب ست م

كفة لكمزاز ق ب رلمكت كشتتتتتؤر بغ كفة ست ك ا   لممرلؤر ؤكؤرعل ؤةكلفل ؤ  لمؤ  ةالر لستتتتتك ؤةبلكفة قاؤل كبلوؤاًة ست 
على لاستتتتتتك ؤةب ست شتتتتتتبوةت  شتتتتتتور ب استتتتتتت  لم تتتتتتن رمسبام إ لب  ستتتتتتابوز ر ال  ح تتتتتتكفة لمستتتتتترق   ةلمكنةسستتتتتتال رزا
لمككز تل لمتذوال ر تتتتتتتتتتتتتتتتتراً إمى لمككتةب  للموكبرناتل رةت ؤتةت للنكبنتت    ت اًل ؤ  لمؤكتةاتؤ  ؤةكلف لمكونرمركاتة 

  لمؤركفل ملشبوةتحلرر لم بؤكاةت رماد لنكفةًا  رلمذوةا لا  نةعت 



 

 

نة ر ؤ  ةالر هذه لمشتبلول إنفستكورب،  "لمؤنةست ل  قةر حةزم    قةستم  لمب اد لمكنفاذي لمؤشتةب  م ى رست هذه 
وؤة لممةمم   على ؤستكرىلألستب  نؤرًل لم تانت  لاقك تة حضتربنة ست ة ركنة لألو ب أهؤال حكى لآل  نحر كرستاا 

م انة ر ؤ  ةالر لمكرستتتتتتتا لممةمؤت   حكم أ تتتتتتترمنة لمؤ لب  ؤا لستتتتتتتكبلكاكاكنة لمؤكؤ لل ست كنؤالهذه لمة ر  ككؤةشتتتتتتتى 
ركح ا لً ست ق ة    لستتتتتتك ؤةبلكنة ست لم تتتتتتا على كمزاز نؤر  نةستتتتتتكستتتتتتةع إافب بلات س  شتتتتتتبلوكنة ؤا  بلستتتتتتةل قنةعل 

ؤنحنة الألربر ال ست شتتتتتتبوةت لمكونرمركاة ستتتتتتكلنة لمحةسر  ةاستتتتتتك ؤةبلت لمنةكحل  قل  س  وؤة أننة على لمكونرمركاة  
  رنك لا سبامل لمنؤر ست لمسرم لم انالة لمكونرمركاشبوةت قة ب على إضةسل لمقاؤل موؤسك ؤب رشبا  ؤاز  سبا   

ؤ  ق ر سبم رك لب  فة ؤا ؤبرب لمرقتأب ةحإمى لاسك ؤةب ست لمشبوةت لمكت كعفب إؤوةنال عةمال مكحقام نؤر ست 
ؤوا  قتتةعتت   عؤال نتتة لممتتةمؤاتتل ؤ  لمر تتتتتتتتتتتتتتتتترر إمى ك ؤتتة احقم هتت سنتتة لمؤكؤ تتر ست إ لباتتل ؤ  ذري لموفتتةا  رلمة ب  
 ؤنككةكنة لاسك ؤةبال لمؤكؤاز "  

  ماؤك " كشتتتتتتتتتتتتةانة إافب بلاتكشتتتتتتتتتتتتةر ري  عضتتتتتتتتتتتتر ؤكلد لل لب  لمكنفاذي رلمب اد لمكنفاذي مشتتتتتتتتتتتتبول " كةن ه  قةرؤ  
كغابلت لمنةشتتتتتتتتتتت ل ع   رالل لألكر لاستتتتتتتتتتتك ؤةبال مالستتتتتتتتتتتكفة   ؤ  لمفب   إؤوةنةت قرال كسهلفة ‘ إافب بلات’ككؤكا "

ؤةكلف لمؤنة م لى لؤك ل  عرل  لب  لأل تترر لاستتك ؤةب ؤكةر ست كحقام لمباة   هت قة ب  على ر   لألستترلم لممةمؤال
وةنت ؤنذ لم  لال سباة كفة ست لاسك ؤةبلت لمكونرمركال أ  كت لمشبول  ةمفمر ق  ال  ر لم انملسرم لمؤورنل لمكغبلسال 

نكبنت لألشتتتتتاةا رلمذوةا لا تتتتت نةعتوؤرلو ل م فب  لم نى لمكحكال لمبقؤال    ركم  شتتتتتبلوكنة شتتتتت وةت لمكار لمةةؤد رل 
 لمةمؤالمة بلت رلمؤمبسل لمة ر  ؤفؤل ست كذ، لاستتتك ؤةبلت لألكن ال ر ؤا ؤسستتتستتتل ؤةمال بل     حكم إنفستتتكورب، 

رنك لا ق ؤًة إمى كمةر  ؤ ؤب رشتتتتتتتتتبلول نةكحل كمر   ةمفة    على وال إمى ق ة  لمكونرمركاة لمؤز هب ست لم تتتتتتتتتا   
  لم بسا " 

لسك ؤةب لم ن  ست ؤ  ةالر  2018ة ع    لال شبلوكفؤة ست س كؤ ب كإنفسكورب، ركشةانة إافب بلات ق  أعلن تروةن
  ن رم ؤكة    ق ة  لمكونرمركاة لم انت  

لألربر ال ؤكرستتتتتت ل لمحكم  رق  لمكونرمركاة ست شتتتتتتبوةت لاستتتتتتك ؤةب ؤكةر إنفستتتتتتكورب، ستتتتتتؤمل قرال ست  لوكستتتتتت،ر 
رأربر ة ست ور ؤ  لمرااةت لمؤكح   ونرمركاة كؤلاةب  راب ست شتتتتتتتتتتتبوةت  5 1أو ب ؤ   2001ؤنذ عةم لستتتتتتتتتتتك ؤب 



 

 

لمؤتت سرعتةت لمكونرمركاتتة لمؤتتةماتتل ر لم اتتةنتتةت رلألؤ  للموكبرنت ر رآستتتتتتتتتتتتتتتتتاتتة ؤ  ؤكتتةات ؤةكلفتتل ست لمق تتة  كشتتتتتتتتتتتتتتتتتؤتتر 
 للموكبرنال رلمحلرر لمسحة ال ر بؤكاةت لمكنقر 

 -لنكفى-

 
 نُبــذة عن إنفستكورب

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

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

التحتية،  ىة، البنالمستثمرين والمساهمين من خالل اتباع منهجية حكيمة لالستثمار في ستة خطوط  عمل أساسية هي: الشركات الخاصة، العقار، العوائد المطلق

 وإدارة الدين، باإلضافة إلى االستثمار االستراتيجي.

مليار دوالر أميركي، بما في ذلك أصول مدارة من قبل مديرين  28.2األصول المدارة لدى مجموعة إنفستكورب ، بلغ إجمالي 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 األوسط  185رب أكثر من ، أبرم إنفستكو1982ومنذ تأسيسه في عام 

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

 مليار دوالر أمريكي. 60صفقة، بقيمة إجمالية تتجاوز  650لعقاري في العقارات السكنية والتجارية في الواليات المتحدة األمريكية وأوروبا أكثر من االستثمار ا

صول على المزيد موظفًا في مكاتبه في كل من نيويورك ولندن والبحرين وأبوظبي والرياض والدوحة ومومباي وسنغافورة. للح 430ويعمل لدى إنفستكورب 

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

 التالية:

www.twitter.com/Investcorp  

www.linkedin.com/company/Investcorp 

www.instagram.com/investcorp   

w.investcorp.comww 

  

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


 

 

 
 لالستفسارات اإلعالمية الرجاء االتصال بـ

 إنفسكورب،
 ن ى ع  لمغنت
17515467 973+ 

nabdulghani@investcorp.com 

  بنزرا  غلف 
 سالا  أسر 

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