
 

 

 

في  مليون دوالر أمريكي( 142) مليار روبية هندية 10إنفستكورب يجمع 
 شركات الخاصة في الهندال ستثمار فيلالأول صناديقه 

 في أربع شركات خاصة مليون دوالر أمريكي( 39) مليار روبية هندية 2.7استثمر الصندوق حتى اليوم  •
 المقبلة شهرا    18يعتزم استثمار رأس المال المتبقي في مجموعة من الشركات الواعدة خالل ال •

أعلن إنفستكورب،  لمؤسستسا لمؤيم ا لمليمؤ ا لمؤكصةتةتا الس لمستكتؤيبلد لم،  لا   -2019يوليو  23، البحرين
،ل  أن  ،شتتتتتتتتتتتتبويد لمصيةتتتتتتتتتتتتا الس لم ن لمجؤع بأس لمؤيل ألرل ةتتتتتتتتتتتتني  فه م ستتتتتتتتتتتتكتؤيب الس  نجيحه الس لم رم عن 

ؤن ؤجؤرعا ؤكنرعا ؤل رن  رمب أؤب وس(  142)ؤل يب بر، ا  ن  ا  10لستتتتكفل، لمةتتتتن رت ؤستتتتي ؤيد  ،ل د 
.  نكس الدولية ةتتتني  ت لمستتتكتؤيبعيئل ا ر ؤويك،  ،شتتتبويد كنؤ ن ، ن  ا ،نروي   كضتتتؤندؤن لمشتتتبويل لمؤح ر  ن 

  .إنفسكورب، أعؤيمه الس لمسرت لم ن  ال ت ذمك ،ل  ،ضلا أش ب الفل على إ

الس أب،ع شتتتبويد  س كإنوب  ك ؤل رن  رمب أؤب وس(  39)ؤل يب بر، ا  ن  ا  2.7لمةتتتن رت حكى لم رم  لستتتكتؤبر 
لمبعي ا لمةح ا رلمسلع لمسك  و ا.  ،ركإ ه إس جسك ركزرمرك ركس كس ويبدك كلؤل الس قليعيد لمص ؤيد لمؤيم ا

رس رلةل كبو ز لسكتؤيبلكه على لمفبص لمؤكيحا الس لمفليعيد لمؤذوربة  ح ث  صلل مسكتؤيب لمبة   لمؤك،فس 
 ش بل  لمؤف،لا. 18ؤن بأسؤيمه الس شبويد رلع ة ص ل لل

: كجيل ةتتتتتن رقني لألرل الس ريشيييي كابور، الر يس التنفيال المشيييارإ لدت إنفسيييتكوربرالس  ذه لمؤنيستتتتت،ا  قيل 
لم ن  م ل،س كللليد لمؤسكتؤب ن لمذ ن  ،حترن عن حل لسكتؤيبي  ؤون م ؤن ص مه لمسكفي ة ؤن لمفبص لمؤجز ا 
لمنيجؤا عن لمنؤر لمقكةتتي ي لمفري لمذي كشتت  ه لم ن . رمليمؤي وين كبو زني ؤنةتت،ي  على كؤو ن لمؤستتكتؤب ن ؤن 

كرال ب لستتتتتتتتكبلك ج يد لستتتتتتتتكتؤيب ا ؤ،كوبة م م. ر ؤتل نجيحني الس إكؤيم جؤع بأس  كنر ع ؤحيالظ م لمستتتتتتتتكتؤيب ا ع،ب
ؤل رن  رمب أؤب وس(  142)ؤل يب بر، ا  ن  ا  10لمؤيل لمن يئس ألرل ةتتتتتتتتني  فني لمستتتتتتتتكتؤيب ا الس لم ن  رلم،يم  

ج كني لمستتتتكتؤيب ا ص ل ،ضتتتتلا أشتتتت ب الفل  م    على تفا لمؤستتتتكتؤب ن ،ن جني الس  صرل لمستتتترت لم ن  ا رلستتتتكبلك 



 

 

لمصيةتتتتا ، ي. نكللع ق ؤي  مللؤل ؤع الب فني لمؤكؤ ز ؤن ؤ  بي لستتتتكتؤيبلد لمشتتتتبويد لمصيةتتتا ،يم ن  رلمذي  بأستتته 
  لمؤجيل.ك ول ؤن غ ب ش ني ويبنس رغربلف شيبؤي مؤرلةلا كلز ز حضربني لمليمؤس الس  ذل

لمسكتؤيبلد لم،  لا  ح ث  ،ل  إجؤيمس أةرمه لمؤ لبة حرلمس ر ل  إنفسكورب، ؤزر ل  رؤ  بل  بلئ ل  عيمؤ ي  مؤنكجيد 
رلستتتكتؤيبلد ؤرم ة مللرلئ  لمؤللفا ،يفضتتتيالا إمى  ،عفيبلد ،ؤل يب  رمب كشتتتؤل حةتتتةتتتي  الس شتتتبويد صيةتتتا 27

لمب يض  ،لم رحا ،أ،رظ،س ،لم،حب ن ،من ن ،ؤنكجيد َ ْ ن     ب ي ؤن ص ل ؤويك،ه لمكس ككرزع الس ول ؤن ن ر ربك
إنفستتتتتكورب، لمستتتتترت لم ن  ا الس لمليم لمؤيضتتتتتس ع،ب لمستتتتتكحرلذ على رح كس أعؤيل ةتتتتتني  ت   صلستتتتتن يالربة. ر ر 

لمصيةتتتتتا رلمستتتتتكتؤيبلد لملفيب ا لمكي،لك ن مشتتتتتبوا كري  ي إف ستتتتتس أمكبنيك فز م ؤك ك.  شتتتتتبويد لملمستتتتتكتؤيب الس 
ؤويك،ه لمليمؤ ا الس ؤرؤ،يي جزلل  ؤن  ر ؤتل إل ت شتتتتتبوا كإنفستتتتتكورب، إن  ي أستتتتت د ؤينجبز م ؤك ك رلالككي  تيؤن

 لسكبلك ج ا لمنؤر رلمكرسع لمليمؤس لملؤرحا لمكس  نك ج ي.

 -لنك ى-
 

 نُبــذة عن إنفستكورب
الءة المالية العالية يُعتبر  إنفستكورب في طليعة المؤسسات العالمية المتخصصة في توفير االستثمارات البديلة وإدارتها، ويقدم لعمالئه من األفراد ذوي الم

على تعزيز عوائد  هزيركلها تيواصل من خال، أطلق إنفستكورب استراتيجية نمو طموحة الجديدةوالمؤسسات فرصاً في مختلف أنحاء العالم. وفي ضوء رؤيته 

في العقارات،  المستثمرين والمساهمين من خالل اتباع منهجية حكيمة لالستثمار في أربعة مجاالت أساسية هي: االستثمار في الشركات الخاصة، واالستثمار

 واالستثمارات المولدة للعوائد المطلقة، باإلضافة إلى وحدة إدارة الدين.
 

مليار دوالر أميركي، بما في ذلك أصول مدارة من قبل مديرين  17,62بلغ إجمالي األصول المدارة لدى مجموعة إنفستكورب ، 2019مارس  31وحتى 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 1982ي عام ومنذ تأسيسه ف

لغ عدد ناعية. وقد باألوسط وشمال أفريقيا وآسيا، في قطاعات مختلفة تشمل التجزئة والمنتجات االستهالكية، والتكنولوجيا والخدمات التجارية والمنتجات الص

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

 .أمريكي

 

مليار دوالر، حيث تتركز استثماراتها بشكل  11.7تديرها وتتمتع وحدة "إنفستكورب إلدارة الدين" بمكانة رائدة عالمياً في مجالها، ويبلغ إجمالي األصول التي 

 متحدة. رئيسي في الديون الممتازة مضمونة السداد التي تصدرها الشركات ذات رأس المال المتوسط والكبير في أسواق أوروبا الغربية والواليات ال



 

 

 
وسنغافورة. للحصول على المزيد مومباي في مكاتبه في كل من البحرين ونيويورك ولندن وأبوظبي والرياض والدوحة و موظف   400ويعمل لدى إنفستكورب 

بعتنا على قنوات التواصل أو متا www.investcorp.comمن 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 
 

 مليار دوالر 2.1حوالي تبلغ قيمتها ( يديرها عدة مدراء محافظحلول مساهمات من خالل صناديق تحوط )بما في ذلك في شراكات تشمل األصول المدارة  1

إجمالي األصول رسوم محسوبة على أساس يحصل مقابل ذلك على فويض استشاري غير تقديري، حيث يديرها البنك بموجب ت وأصوالً مستقلون، يديرها مدراء 

 المدارة لدى البنك.  درج االستثمارات العقارية في إجمالي قيمة األصولنتالمدارة. كما 
 

 مية الرجاء االتصال بـلالستفسارات اإلعال

 إنفستكورب
 فراس األمين
39987838 973+ 

felamine@Investcorp.com 

 برنزويك غلف 
 سيلين أسود

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