
 

 
 

 معززًا محفظته العقارية المتنامية في أوروبا
 فرانكفورتل  المركز المالي فيمبنى  يستحوذ على إنفستكورب 

 
المؤستتتتستتتتة المالمة اللالممة المباالتتتتالتتتتة    ا ستتتتب ما ا  أعلن إنفستتتتب،      – 2019أبريل  18، البحرين
   ان،ف   مدمنة     المستتتتتتتتتتتتتتتتب   منمبلدد  عقا     نلم ن  ستتتتتتتتتتتتتتتتبما ستتتتتتتتتتتتتتتتب  ا  عل  مبن   عن الم م  البدملة 
    ألمانما االل ا  ن  عش ة شه اً الماضمة. ةلقا مال مةسب ما  ا  ابهبما ممّ ل  الث الفق  األلمانمة

 
 .  بلد   ان،ف   م طة   ان،ف    الم ،زمة نمدم اد  مبلد بستتتتتتتتتتتتع د ا   عن منطقة      ن لم ن  ستتتتتتتتتتتتبم مقع   

نمدم اد ُبلبب  منطقة    .لشتتتتتتتت ،ا   ا دة اللدمد من المق ا  ال  مستتتتتتتتمة بضتتتتتتتتن ب  أ   با ضتتتتتتتتاماً    م ،زاً مالمًا 
مدمنة بباشتت  أنشتتطبها انطال اً من للمؤستتستتا   الشتت ،ا  المالمة الب  البابلة    هةً مفضتتلة لللملما  المستتاندة

مدمنة    باالتتتتتتتت ما  ،بم ة استتتتتتتتب  ا  مستتتتتتتتا ة م،ببمة لشتتتتتتتت ،ا    التتتتتتتتة ببمح ل،ما أنها األلمانمة     ان،ف   
   ان،ف   .

 
من م م عة  با ضتتتتتتتتتتتتتتتا ة ال    دمًا م بلة  28,114ببلغ  م،ببمةً  مستتتتتتتتتتتتتتتا ةً  ه ا المبن  اللالتتتتتتتتتتتتتتت  مضتتتتتتتتتتتتتتتم   

 .طابقاً  11ب ا ع أ زاء  منقسم إل  أ بلة عل  هم ة ن مة     د بم بالمممه الم لممن  الد لممنالمسب   من 
 

االسللللت مار العقاري لد   في المتخصلللل التنفيذي  المديرسللللل،اني،  باباك ه ه الالتتتتتتتتفقة   ال بللمقًا عل  
أ ضتتتتتل األالتتتتت ل اللقا مة     ه داً  استتتتتلة ب  اً عن ط ال اللام الماضتتتتت     إنفستتتتتب،   ب ل   :إنفسلللتكورب

لم ن  ’مبن  استتتتتتب  ا نا عل    مستتتتتتّ نا أن نللن عن النا لة  ، زء من استتتتتتب ابم مبه. األستتتتتت ا  ال،ب ا ب لمانما
من م ّ د الب  شتتتتتتتتهد  ب ّ  ً ،بم اً        الستتتتتتتت   الف عمة لمدمنة   ان،ف   ال   مبمبع بم،انة  ا لة  ’ نستتتتتتتتبم
الاما ا  ب سلاً    مسا ا  م،ببمة إل  س   مبلددة ا سباداما  بشهد نم ًا مبزامداً    عدد الس،ان     هة 

 الب  مهمة .
 
  



 

 
 

 -انبه -
 إنفستكورب عن نُبــذة
 المالية المالءة ذوي األفراد من لعمالئه ويقدم وإدارتها، البديلة االستثمارات توفير في المتخصصة العالمية المؤسسات طليعة في إنفستكورب بنك يُعتبر
 ويركز. الوقت نفس في وحذرة طموحة نمو استراتيجية إنفستكورب أطلق الجديدة، رؤيته ضوء وفي. العالم أنحاء مختلف في فرصا ً والمؤسسات العالية

 الشركات في االستثمار: هي أساسية مجاالت أربعة في لالستثمار حكيمة منهجية اتباع خالل من والمساهمين المستثمرين عوائد تعزيز على إنفستكورب
 .الدين إدارة وحدة إلى باإلضافة المطلقة، للعوائد المولدة واالستثمارات العقارات، في واالستثمار الخاصة،

 
 قبل من مدارة أصول ذلك في بما أميركي، دوالر مليار 22,5 إنفستكورب مجموعة لدى المدارة األصول إجمالي بلغ ،2018 يسمبرد 31 تاريخ وحتى

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

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

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

 59 تتجاوز إجمالية بقيمة صفقة، 600 من أكثر وأوروبا األمريكية المتحدة الواليات في والتجارية السكنية العقارات في العقاري االستثمار صفقات عدد

 .أمريكي دوالر مليار
 

 على للحصول. وسنغافورة مومبايو وحةوالد والرياض وأبوظبي ولندن ونيويورك البحرين من كل في مكاتبه في موظفا ً 400 إنفستكورب لدى ويعمل

 قنوات على متابعتنا أو www.investcorp.com: اإللكتروني موقعنا زيارة يرجى الدورية، المالية بياناتنا أحدث ذلك في بما المعلومات من المزيد

 :التالية االجتماعي التواصل
 

www.twitter.com/Investcorp  

www.linkedin.com/company/Investcorp 

www.instagram.com/investcorp   

www.investcorp.com 

 
 
 
 
 
 
 

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


 

 
 

 
 بـ االتصال الرجاء اإلعالمية لالستفسارات

 إنفستكورب
 األمين فراس

39987838 973+ 
comfelamine@Investcorp. 

  غلف برنزويك
 أسود سيلين

+971 (4) 560 9600 

comInvestcorp@brunswickgourp. 
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