
 

 

 الشرق  فياالستثمارية  روابطه ويعززآسيا  فيختتم جولة ناجحة يإنفستكورب 
 

 هونغ كونغ، سنغافورة، جاكرتا وداكاالجولة  شملت •
 هأصمممولإجمالي نمو  وسمممطآسممميا  فيلتوسممميض حضمممورا و   اته البنك ة إطار اسمممتراتيجيضمممم  تأتي  •

 مليار دوالر  2,5 م ألكثر  اليومفيها المدارة 
 

المؤستستا الميليا الليلميا المتخةتةتا ، إنفستتترور  منرفيع المستتتو  اختتم وفد  – 2019 أبريل 17 البحري ،
أستتوا   أريعغطا نيجحا جولا  ،محمد الليرضتتي ،رئيس مج،س اإلدارة التنفيذي يتقدمه االستتتاميراا اليدي،ا، في

إلى  وياستتتتتتياآلقيرة شتتتتتتر  ال فيينك المدارة ل،األةتتتتتتول نمو ظل  في. وتأتي هذه الزييرة تتمتع يآفي  واعدةآستتتتتتيويا 
استتتتتتتتتتتراتيجيته  ، وتتميشتتتتتتتتتتى معالمدارة عيلميي   هةتتتتتتتتتتولإجميلي أ منيلمئا ي 10مي يمال ، م،يير دوالر 2,5 منأرار 

 آسيي. فيلتوسيع نطي  حضوره ومحفظا منتجيته 

 
رئيس فري  توظيف  تيمواي مطر، ؛ و الرئيس التنفيذي المشتتتتتتيركيستتتتتتم، قحيزم ين ضتتتتتتم أيضتتتتتتي   الذي، الوفدوالتقى 

 في الشتيي  المستتامرين مناللديد و الييرزة الشترريا الليئ،يا و األعميل شترري   منمجموعا ي؛ دارتهيا  و  االستتاميراا
مليلي الشتتتتتتتتتيخا دري يفرةتتتتتتتتتا لقي   تواجده في خالل الوفدحظي و  .ستتتتتتتتتن يفورةوجيريرتي ودري و هونغ رونغ  منرل 

لد اليوم ي   الذي يالدهيع،ى قةتتتا نجيق اقتةتتتيد ال،قي   خاللحيث تلرفوا ، وزرا  ين الديش ارئيستتت ،حستتتينا واجد
 .الليلم فينموا   النيشئا أسرع االقتةيدااأحد 

 
تنويع حضتتتتتتوره لاستتتتتتتراتيجيته الهيدفا  معتميشتتتتتتيي  آستتتتتتيي، أستتتتتتوا   فيتواجده لزيز لت دهجهو  إنفستتتتتتترور  يواةتتتتتتلو 

إلى  شر  القيرة فيحجم أةوله المدارة ، نمي 2015عيم  منذو . هنيك محفظا خدميته ومنتجيتهوسيع وتالج رافي 
 فيخييرا   30 فري  يضتتتتتتتتتتتتماليوم فيهمي يلمل  ستتتتتتتتتتتتن يفورة والهند في ينمرتيرمي افتتح  ،م،يير دوالر 2,5 منأرار 

 فيل،ل  دور قوي  لمؤستساا حقي  تط،لياتو هذه األستوا  الحيويا  فيئه عماللت،ييا احتييجيا مجيل االستتامير 



 

 

استتاميره خالل  من الةتين فيستجل أول حضتور له قد  إنفستترور رين و . المنطقا في االستتاميراا اليدي،اقطيع 
 "تشييني إيفريرايا".جموعا م مع اشرارفي إطير قطيعهي الترنولوجي الواعد  في
 
ع،ى (، BFIستتتتتتتتتن يفورة   فيالشتتتتتتتتترريا الليئ،يا ع،وم لهد م ييلشتتتتتتتتترارا معحيليي   إنفستتتتتتتتتترور يلمل في المقييل، و 

يلض أنجح يهدف تلريفهم يوأيوظيي وديي،  اليحرين منت طي رال  جولا خ،يجيا ل،مستتتامرين اآلستتيويين تستتهيل 
إتيحا  ، فضتال  عناالقتةتيديا ياالستييستأيرز ةتنيع  منعدد لقي  و ، منطقا الخ،يج فيشترريا الليئ،يا الوأعر  

 .اليحرين في النيشئا الشرريااللتقي  يرواد مجتمع الفرةا لهم ل
 

 إنفستتتترور "يواةتتتل  :إنفسممتكوربمحمد العارضممي، رسيم مجلم اادارة التنفي ل لد  وفي هذه المنيستتتيا، قيل 
 في. وتندرج زييرتني األخيرة أستتتتتتوا  الشتتتتتتر  فيخدميته ومنتجيته  محفظاترايف الجهود لتوستتتتتتيع حضتتتتتتوره وتنميا 

الفرص االستتتتاميريا الواعدة  منلمستتتني اللديد  حيث، النيشتتتئا اآلستتتيوياترستتتيال ةتتتالتني ييألستتتوا  مستتتيعيني لإطير 
 رميالقطيعيا يمي فيهي الينيا التحتيا والترنولوجيي.  منمجموعا متنوعا  فياالستتتتتتتتتتتتتتتتتتفيدة منهي  ،ينكيمرن ل والتي

اقا يقدرتني  ع،ىقيل المؤستتتتتتستتتتتتيا والشتتتتتترريا الليئ،يا. ونحن  من اليدي،ااالستتتتتتتاميراا  ع،ىالحظني إقييال  متنيميي  
مرينيتني  ع،ى الستتتتتتتتتو   فيأةتتتتتتتتتولني الم دارة  محفظاتلزيز نمو ل اليدي،اقطيع إدارة األةتتتتتتتتتول  فيتوظيف خيراتني وا 

 ".م،يير دوالر أمريري 2,5يتجيوز حجمهي اليوم  والتي اآلسيويا
 

 فيالشتتتيي  المستتتتامرين اآلستتتيويين  منمجموعا استتتتقييل يستتتلدني يلد هذه الجولا النيجحا، " وأضمماا العارضممي:
عير إرستتي  شتتراريا استتتراتيجيا  الستتو  اآلستتيوياالخ،يج. ونتط،ع قدمي  إلى توستتيع حضتتورني وترستتيال التزامني تجيه 

 ".فيهي الفرص االستاميريا الواعدة وتلزيز نمو قيعدة عمالئني منواالستفيدة 
 

الحظني  ،اآلستتتيوياجولتني  اللخ" :إنفسممتكوربحازم ب   اسممم، الرسيم التنفي ل المشممارك لد  جينيه، قيل  ومن
استتتتتتتاميراا رييرة ضتتتتتتال  ع،ىين الدش، إلى وةتتتتتتوال  إندونيستتتتتتيي  منيد ا  القيرة،  فيالنيشتتتتتتئا االقتةتتتتتتيداا ترريز 

هذه  المتوقع أن تحق  ومن. ةالينيا التحتيا واالستتتتتتتتتتتتتتتتامير والتجير قطيعيا  فيالقيئما الفجواا  اللديد منلتق،يص 
محرريا النمو  اللديد منالستتتتتتتتتتنواا الخمس المقي،ا، يفلل  خالل% ستتتتتتتتتتنويي  7و 4نموا  يتراوق يين االقتةتتتتتتتتتتيداا 



 

 

 ع،ىاالستتامير األجنيي المييشتر. ونحن  تدفقيازييدة لالستتهالك الخيص و  القوياذلك الملدالا  فيالرئيستيا يمي 
 المد  اليليد ع،ى اآلستتتتتيوياالستتتتتو   فيدور محوري تؤه،ه ل،ل   التياإلمرينيا  لريتمتع ي إنفستتتتتترور اقا يأن 

 في القويااستتتتاميراتني  منارتستتتينيهي  التياللميقا  نيوملرفتالواستتتلا  نيآستتتيي، وخيرات فيظل حضتتتورني المتنيمي  في
 ".أسوا  أورويي والوالييا المتحدة فيالنيجحا مسيرتني منطقا الخ،يج و 

 
 -انتهى-

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

 تكوربإنفسنفس 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. إلىالعقارات، واالستثمارات المولدة للعوائد المطلقة، باإلضافة  فيواالستثمار 
 

قبل  منمدارة  أصولذلك  فيمليار دوالر أميركي، بما  22,5 إنفستكوربلدى 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 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 

تواصل قنوات ال 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 
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 لالستفسارات اإلعالمية الرجاء االتصال بـ

 إنفستكورب
 فراس األمين
39987838 973+ 

comfelamine@Investcorp. 

 برنزويك غلف 
 أسود سيلين

+971 (4) 560 9600 
comInvestcorp@brunswickgourp. 
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