
 

 

 

 "‘والبناء الشراء استراتيجية ازدهار"عن  طلق ورقة بحثيةأ

الشركات  سجل زيادة في صفقاتاالستثمار في الشركات الخاصة : إنفستكورب

 الصغرى 

 فددددد  المبخصصدددد  العالميدددد  الماليددددد  المؤسسدددد  ،"إنفسددددب    " أصددددد   -2018 ينرررراير 30البحررررري   

 وفدد   الصددفتا  ونمدد  ،  عددا االسددباما  فدد  الادداصا  الخاصدد بحايددو قدد   اليدد   الب يلدد ، االسددباما ا 

 . ابب ا ا   أصاا اسباما ا  تبطلب الب  الس ق ظاوف ض ء ف  "والبناء "الاااء اسبااتيجي 

 الادددااء’ اسددبااتيجي  ازدهدددا  ،فددد  الت اعدد  سددباما اال:  ؤى" عندد ا  يحمددد  الدد   البحددد  هدد ا ويسددل  

 ت قعدددا  بحتيددد ل فّعالدد  باسدددبااتيجي  الماليدد  الهن سددد  إلددد  دعدد  حاجددد  التطددا  علدد  الضددد ء ،"‘والبندداء

 .وتطلعاته  المسبامايا

  صددددا  االسددددباما  فدددد  الت اعدددد ، أ  فدددد  الادددداصا  الصدددد يا  الحجدددد ، ناددددا ا  يتبصددددا علدددد  أوبعدددد  

الادداصا  االسددباما ي  المب سددط  الحجدد ، باتددا الادداصا  االسددباما ي  ال بيددا  تدد    أهميدد  هدد ا الندد   

 ما االسباما ا .  

 أجددد  واالسدددبح ان مددا الدد م  صددفتا   ومزايدددا الادداصا  قيمددد سددب   فدد   بالبفصدددي ، بحدد ال ويبندداو  

 تحتيددد  وبالبددال  اسددباما ها، قيمددد  وتعزيددز المعندد  تاسدديح حضدد   المؤسسددد  االسددباما ي  فدد  التطدددا 

 وت حيددد  البعددداو  تعزيدددز النبدددائ  الجيددد   يعبمددد  علددد  تحتيددد   أي ضددد  و. للمسدددبامايا أفضددد  عائددد ا 

 واألبحدددا  البحبيددد ، البنيدد  ماددد  مجددداال  فدد  النمددد  شددداو  مددا األدنددد  الحددد  تسددب ف  شددداصا  جهدد د

 فددد  فددد    تحّسدددا إلددد  ؤد يددد أ يم دددا  ممدددا ،وبامجياتهدددا المعل مدددا  ت ن ل جيدددا وأنظمددد  والبطددد يا،

البددد  تضدديا شددداصا   هددد ل الادداص  إ  التدد   يم دددا البخددا  ، ألنادددط  بالنسددب  أمدددا. األ بددا  هدد ام 

 أصبدددا احبمدددا  مددد  البيددد  خيدددا ا  مدددا مزيددد ا   سدددببي و نسدددبيا   باتدددا أصبدددا ليهددداإصددد ا حجمدددا  أأخددداى 

 .   األص   قيم  ا تفا  ما لالسبفاد 

 



 

 

 لرررراى أوروبررررا فرررري المؤسسرررري االسررررتثمار فريرررر فرررري المرررراير التنف رررر    شررررر ينبوغها كارسررررت  وقررررا 

 لددد ى االسدددباما ي  ال  اسدددا  جددد ها تا يخيدددا ، ‘والبنددداء الادددااء’ اسدددبااتيجي  شددد لا: ""إنفسرررتكوب"

 بسدددي ل  المدد ع ميا ال بددا  المسدددبامايا أ  غيددا الصدد اى، الخاصدد  لاددداصا ا فدد  االسددباما  شدداصا 

 تجميددد  خدددال  مددا أفضددد  داخليددد  عائدد  معددد ال  تحتيددد  يم ددا أنددد  فدددرصاا، أصاددا يددد  ص   بدددات ا عاليدد ،

 تحتيتهدددا يدددب  البددد  بالمعدد ال  متا نددد  منصددد  اسددباما ي  ناجحددد ، لباددد ي  بعضددها مددد  صددد يا  شدداصا 

 يم نهددا فددال ماتفعدد ، فصددلي  عائدد ا  تسددجي  إلدد  تسددع  البدد  المجم عددا  وأمددا. منفدداد  صددفتا  عبددا

 ".  التيم  خل  اسبااتيجيا  إغفا 

 -انبه -

 

 ُنبــذة عن إنفستكورب
دارتها، ويقدم لعمالئه من األفراد ذوي يعتبر بنك إنفستكورب في طليعة المؤسسات العالمية المتخصصة في توفير  االستثمارات البديلة وا 

المالءة المالية العالية والمؤسسات فرصًا في مختلف أنحاء العالم. وفي ضوء رؤيته الجديدة، أطلق إنفستكورب استراتيجية نمو طموحة 
ن خالل اتباع منهجية حكيمة لالستثمار في أربعة وحذرة في نفس الوقت. ويركز إنفستكورب على تعزيز عوائد المستثمرين والمساهمين م

مجاالت أساسية هي: االستثمار في الشركات الخاصة، واالستثمار في العقارات، وحلول االستثمارات البديلة ، باإلضافة إلى وحدة إدارة 
 الدين.

 
يار دوالر أميركي، بما في ذلك أصول مدارة مل 21.3، بلغ إجمالي األصول المدارة لدى مجموعة إنفستكورب 2017يونيو  30وحتى تاريخ 

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

 
المتحدة األمريكية وأوروبا ومنطقة الشرق صفقة استثمارية في الواليات  170، أبرم إنفستكورب أكثر من 1982ومنذ تأسيسه في عام 

األوسط وشمال أفريقيا وتركيا، في قطاعات مختلفة تشمل التجزئة والمنتجات االستهالكية، والتكنولوجيا والخدمات التجارية والمنتجات 
صفقة،  450ة األمريكية أكثر من الصناعية. وقد بلغ عدد صفقات االستثمار العقاري في العقارات السكنية والتجارية في الواليات المتحد

 .مليار دوالر أمريكي 55بقيمة إجمالية تتجاوز 
 



 

 

. للحصول على وسنغافورة موظفًا في مكاتبه في كل من البحرين ونيويورك ولندن وأبوظبي والرياض والدوحة 390ويعمل لدى إنفستكورب 
أو متابعتنا  www.investcorp.comيرجى زيارة موقعنا اإللكتروني: المزيد من المعلومات بما في ذلك أحدث بياناتنا المالية الدورية، 

 على قنوات التواصل االجتماعي التالية:
 

www.twitter.com/Investcorp  

www.linkedin.com/company/Investcorp   

www.investcorp.com  

 
 لالستفسارات اإلعالمية الرجاء االتصال بـ

 إنفستكورب
 فراس األمين

39987838 973+ 
felamine@Investcorp.com 

 برنزويك غلف 
 جودي عيسى

97144466270+ 
Investcorp@brunswickgourp.com 
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