
 

 

 الماضية  18مليار دوالر قيمة استحواذات إنفستكورب في القطاع العقاري خالل األشهر الـ 2

 مليون دوالر 170يستحوذ على محفظة مراكز توزيع أمريكية بقيمة  إنفستكورب
 

أعلن "إنفستكورب"، المؤسسة المالية العالمية الرائدة المتخصصة في االستثمارات  – 2019أبريل  30، البحرين
في مواقع  مستأجر واحد كاًل منها توزيع يشغل مراكز يةمن ثمان عقارية محفظةعلى  هاليوم عن استحواذ، البديلة

إلى محفظة عقارات هذا االستثمار  ويضيف. أمريكي مليون دوالر 170 بقيمةالواليات المتحدة  منمختلفة 
 %.100 مؤجرة بالكامل بنسبة إشغال ةمليون قدم مربع 1.4إنفستكورب 

 

األصول العقارية  نحن ننظر إلى": ، الرئيس التنفيذي المشارك لدى إنفستكوربحازم بن قاسموبهذه المناسبة، قال 
مكانات قوية في السوق حيث أنها، بنظرة تفاؤل اللوجستية  السريعالسّيما في ضوء النمو ، مدعومة بمقومات وا 

من األصول المتنامية  محفظتنايسرنا أن نضيف هذه العقارات إلى . و قطاع التجارة اإللكترونية يشهدهالذي 
في القطاع استراتيجيتنا العالمية لالستثمار مجاالً هامًا نركز عليه في ة التي تعد الخدمات اللوجستيب المتخصصة

في المدن الرئيسية بالواليات  رائدة شركاتهذه العقارات بعقود إيجار طويلة األمد مع كل من . وترتبط يالعقار 
 ".تدفق نقدي جذاب لمستثمرينا ضمانمما يمكننا من ، المتحدة

 

خدمات " ل"فيديكس جراوندشركة ، وهي القطاعاتمجموعة واسعة من  رائدة تغطيشركات  وتشمل قائمة المستأجرين
سلسلة التوريد  لحلولمزودين عالميين  10أفضل  التي تعد إحدى، و"إكس بي أو لوجستكس"السريع؛  الشحن

السوبرماركت  متاجرالمنتجات الغذائية على الرائدة في إنتاج وتوزيع ، "كوناجرا فودز"ة؛ ووالخدمات اللوجستي
ة. واإلنترنت والهاتف والخدمات الالسلكي الكابل ، مزود خدمات تلفزيونو"سبيكتروم"والمطاعم والمؤسسات الغذائية؛ 

؛ فينيكس، أريزوناإلينوي؛  شيكاغو،تشمل كاًل من  في ثمانية أسواق رئيسية في الواليات المتحدة المحفظةتقع و 



 

 

كليفالند، أوهايو؛  ؛أوهايو، ؛ سينسيناتيكارولينا الشمالية؛ شارلوت، ميزوري؛ سانت لويس، جاكسونفيل، فلوريدا
 .وسان أنطونيو، تكساس

 

النمو السريع "في ظل  المتخصص في االستثمار العقاري لدى إنفستكورب:المدير ، باباك سلطانيمن جانبه قال 
يؤكد استحواذنا لطلب على األصول الصناعية، لزيادة ما أدى إليه من و في الواليات المتحدة للتجارة اإللكترونية 

 وتمتلك العقاري.القطاع في  المجدية على المدى الطويلاالتجاهات االستثمار في هذه المحفظة  قدرتنا على  على
تتواجد في حيث ، والشركات التجاريةجعلها محط اهتمام المستثمرين مقومات تعلى  المحفظةفي هذه  العقارات 

عقود إيجارية كما ترتبط بالطرق السريعة الرئيسية والسكك الحديدية تتسم بسهولة الوصول إلى مواقع استراتيجية 
 ًا".عام 15 على مدار وسطيبشكل  تمتدطويلة األمد 

 

 16تبلغ مساحتها  عقارًا من األصول الصناعية 191متلك إنفستكورب حاليًا يومع صفقة االستحواذ األخيرة، 
مليار دوالر من العقارات  2على حوالي الماضية  18استحوذ إنفستكورب في األشهر الـو . ةمليون قدم مربع

 مختلفة. صفقة 21 األمريكية من خالل

 -انتهى-
 

 إنفستكوربنُبــذة عن 
األفراد ذوي المالءة المالية العالية  منتوفير االستثمارات البديلة وإدارتها، ويقدم لعمالئه  فيطليعة المؤسسات العالمية المتخصصة  في إنفستكوربيُعتبر بنك 

 إنفستكوربنفس الوقت. ويركز  فياستراتيجية نمو طموحة وحذرة  إنفستكوربمختلف أنحاء العالم. وفي ضوء رؤيته الجديدة، أطلق  فيوالمؤسسات فرصاً 
الشركات الخاصة،  فيأربعة مجاالت أساسية هي: االستثمار  فيخالل اتباع منهجية حكيمة لالستثمار  منعلى تعزيز عوائد المستثمرين والمساهمين 

 وحدة إدارة الدين. إلىافة العقارات، واالستثمارات المولدة للعوائد المطلقة، باإلض فيواالستثمار 
 

قبل  منمدارة  أصولذلك  فيمليار دوالر أميركي، بما  22,5 إنفستكوربلدى مجموعة  األصول المدارة، بلغ إجمالي 2018ديسمبر  31وحتى تاريخ 

  .األصول المدارةأساس  علىة رسوم محتسب 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 عدد  والمنتجاتاالستهالكية، والتكنولوجيا والخدمات التجارية  والمنتجاتقطاعات مختلفة تشمل التجزئة  فياألوسط وشمال أفريقيا وآسيا، 

مليار  59، بقيمة إجمالية تتجاوز صفقة 600 أكثر من في الواليات المتحدة األمريكية وأوروباالعقارات السكنية والتجارية  فيصفقات االستثمار العقاري 

 .دوالر أمريكي
 

 علىوسنغافورة. للحصول  مومباي البحرين ونيويورك ولندن وأبوظبي والرياض والدوحة و منكل  فيمكاتبه  فيموظفاً  400ويعمل لدى إنفستكورب 

قنوات التواصل  علىأو متابعتنا  www.investcorp.comذلك أحدث بياناتنا المالية الدورية، يرجى زيارة موقعنا اإللكتروني:  فيالمعلومات بما  منالمزيد 

 االجتماعي التالية:
 

com/Investcorp.twitter.www  

Investcorp/company/com.linkedin.www 
com/investcorp.instagram.www   

www.investcorp.com 

 
 

 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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