
 

 

 للطالتبتين "تبتكارا اال جائزة"منح ي" إنفستكورب"
 عادل ودنيا رحيمي ندى

 
  دوالر ألف 25ـ ب انفوز ت "البحرين بوليتكنيك" من ناطالبتال  

 الجامعات مختلف من المسابقة على النطاق واسع إقبال 

 البحريني للشباب الواعدة القدرات تعكس المقترحات نوعية 
 
 

 الفريق عن البديلة، االستثمارات في المتخصصة العالمية المالية المؤسسة ،"إنفستكورب" أعلن - 2017 فتبراير 11 ،التبحرين
يوم  ،البحرين جامعة في قيمأ   رسمي حفل خالل وذلك، أمريكي دوالر ألف 25 قيمتها البالغة" الطالب ابتكارات جائزة" بـ الفائز

 المشارك التنفيذي الرئيس الشروقي، ومحمد حمزة رياض البروفيسور الجامعة رئيس من كل بحضورفبراير،  9الخميس الموافق 
 .المشاركة الفرق جانب إلى التحكيم لجنة وأعضاء" إنفستكورب" لدى

 

 مشروع بمقترح تقدمتا اللتين عادل، ودنيا رحيمي ندى ،(البحرين بوليتكنك) التقنية البحرين كلية من الطالبتين الفائز الفريق وضم  
 .محلية مصادر من الصحية األطعمة تناول على تشجع والتي" للطبخ جاهزة اتوصف توصيل خدمة"
 

 لطالما: "وقال المجتمعات، لتطور أساسيين يننكمكو  والشباب التعليم أهمية إلى ،يالشروق أشار الحضور، أمام كلمته وفي
 النهوض على حريصة كمؤسسة واجبنا فمن. المهني تطوره مسيرة ودعم نييالبحر  الشباب تمكين أهمية ‘إنفستكورب’ أدرك

 المحفزات وكافة واإلرشاد، التوجيه المجتمع، من المحورية الشريحة هذهل نوفر أن ،عاتقها على أخذتها التي االجتماعية بالمسؤوليات
 ".المستقبل في مميزين أعمال قادة يصبحوال يةر الضرو  والمستلزمات

 
 الواسعة باالستجابة جدا   س ررنا ولقد الشاب، الجيل لدى بداعياإل التفكير تحفيز في المسابقة هذه من الغرض يتلخ ص: "وأضاف

 دليل ذاته، بحد وهذا. الم قدَّمة المشاريع بها اتسمت التي المميزة بالنوعية وأيضا   المملكة، أنحاء كافة من الطالب من تلقيناها التي
 ا".شبابن بها يتمتع التي الواعدة والمواهب الكبيرة القدرات على واضح

 

 



 

 طالب من كبير عدد من مشاركة طلبات تلقينا حيث النطاق، واسع بإقبال ،2016 يونيوشهر  في أ طلقت التي المسابقة وحظيت
 النهائية، القائمة في فرق خمسة شملت صارمة تقييم عملية عبر الفائز الفريق اختيار تم وقد. البحرين أنحاء مختلف من الجامعات

 ‘".إنفستكورب’ من تحكيم لجنة أمام مشاريعها أفكار استعرضت قد كانت
 

 الشركاء من مجموعة مع بالتعاون التعليمية المبادرات من عددا  " إنفستكورب" يتبنى ،"الطالب ابتكارات جائزة" إلى وباإلضافة
 تدريب برامج" إنفستكورب" يستضيف كما. مهنيا   البحريني الشباب تطوير جهود لدعم" البحرين إنجاز" مؤسسة مثل البارزين،
 من كل في البرامج تلك أحدث استضاف قد وكان. العالم في األعمال كليات أبرز بعض في واإلدارة، القيادة مهارات على أكاديمية
 .وأكسفورد كامبريدج

 

 -انتهى-
 

 
 إنفستكورب عن ُنتبــذة

دارتها، ويقدم لعمالئه من األفراد  يعتبر بنك إنفستكورب في طليعة المؤسسات العالمية المتخصصة في توفير االستثمارات البديلة وا 
ذوي المالءة المالية العالية والمؤسسات االستثمارية فرصا  في مختلف أنحاء العالم. وفي ضوء رؤيته الجديدة، أطلق إنفستكورب 

نفستكورب على تعزيز قيمة توظيفات استراتيجية نمو طموحة تهدف إلى مضاعفة األصول المدارة في المدى المتوسط. ويركز إ
المستثمرين والمساهمين من خالل اتباع منهجية حكيمة لالستثمار في ثالثة مجاالت أساسية هي: االستثمار في الشركات 

 .الخاصة، واالستثمار في العقارات، وحلول االستثمارات البديلة )المعروفة سابقا  بصناديق التحوط(
 

دوالر أميركي، بما في  مليار 10،4، أدار إنفستكورب أصوال  استثمارية مدارة تبلغ قيمتها اإلجمالية 2016 ديسمبر 31وحتى تاريخ 
ذلك أصوال  مدارة من قبل مديرين مستقلين وأصوال  خاضعة لنموذج االستشارات غير التقديرية حيث يحصل إنفستكورب على رسوم 

 .محتسبة على أساس األصول المدارة
 

صفقة استثمارية في الواليات المتحدة األمريكية وأوروبا ومنطقة  170، أبرم إنفستكورب أكثر من 19٨2عام ومنذ تأسيسه في 
الشرق األوسط وشمال أفريقيا وتركيا، في قطاعات مختلفة تشمل التجزئة والمنتجات االستهالكية، والتكنولوجيا والخدمات التجارية 

ستثمار العقاري في العقارات السكنية والتجارية في الواليات المتحدة األمريكية أكثر والمنتجات الصناعية. وقد بلغ عدد صفقات اال
 .مليار دوالر أمريكي 39صفقة، بقيمة إجمالية تتجاوز  400من 
 



 

موظفا  في مكاتبه في كل من البحرين ونيويورك ولندن وأبوظبي والرياض والدوحة. ويتم  331ويعمل لدى مجموعة إنفستكورب 
(. للحصول على المزيد من المعلومات بما في في ذلك INVCORPسهم المجموعة في بورصة البحرين تحت الرمز )تداول أ

 .www.investcorp.com:أحدث بياناتنا المالية الدورية، يرجى زيارة موقعنا اإللكتروني
 

 تبـ االتصال الرجاء اإلعالمية لالستفسارا 
 إنفستكورب

 األمين فراس
399٨7٨3٨ 973+ 

felamine@Investcorp.com 

  غلف برنزويك
 عيسى جودي

97144466270+ 
Investcorp@brunswickgourp.com 
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