
 

 

 "خليج البحرين للتكنولوجيا المالية"شريك مؤسس لمركز  إنفستكورب

 

المؤسسة المالية العالمية الرائدة المتخصصة في االستثمارات إنفستكورب،  أعلن: 2018 فبراير 21 البحرين،
بالتكنولوجيا أكبر مركز متخصص  و، وهللتكنولوجيا المالية"البحرين "خليج ، اليوم عن شراكته مع البديلة
يتعاون ، حيث سللمركزشريك مؤسس دور إنفستكورب يلعب الشرق األوسط وأفريقيا. وسمنطقة في المالية 
في مجال التكنولوجيا المالية في ة يريادلمساهمة في دفع عجلة نمو وتطور المشاريع والمبادرات اللالطرفان 
 . البحرين

مرافق يتضمن حيث ، 2018فبراير  21في  رسميا  مركز "خليج البحرين للتكنولوجيا المالية"  تم إطالقو 
التي تلبي البنية التحتية المشتركة األخرى مرافق حديثة، ومساحات عمل مشتركة، ومجموعة متنوعة من 

 .التكنولوجيا المالية الناشئةية والدولية وشركات مختبرات االبتكار المحلاحتياجات 

وسيتولى "تحالف التكنولوجيا المالية"، من خالل فرعه في البحرين، مهمة إدارة المركز ودمجه في منصات 
التكنولوجيا المالية العديدة التابعة له بما في ذلك بلوك تشين، وتكنولوجيا التأمين، والتكنولوجيا التنظيمية 

(RegTech). 

"يمثل إنشاء  وتعليقًا على هذه الشراكة، قال محمد الشروقي، الرئيس التنفيذي المشارك لدى "إنفستكورب":
إنجازا  مهما  للبحرين، ويمثل خطوة حكيمة في ظل اإلمكانات الكبيرة ‘ مركز خليج البحرين للتكنولوجيا المالية’

لمن لديهم إمكانية محدودة الرامية لتعزيز االندماج المالي التي تمتلكها التكنولوجيا المالية للدفع قدما  بالجهود 
شراكتنا مع وتنبع أهمية  .التقليدية الخدمات المصرفية ومنتجات التمويلأو غير القادرين على الوصول إلى 

شركات  نمواتهما وتجاربهما في سبيل تعزيز خبر تسخير لللطرفين مة فرصة قي  المركز من كونها تتيح 



 

تمكينها من تحقيق النجاح المنشود، ة الالزمة ليبالمهارات التقنية والقياد اوتزويدهالتكنولوجيا المالية الناشئة 
تمكين فيه جهودنا الرامية لنواصل في الوقت الذي أولوية قصوى بالنسبة لنا في إنفستكورب حيث يمثل ذلك 

 لمتسارع".التطور التكنولوجي االمواهب في المنطقة لتكون في طليعة 

مع التعاون يسرنا " من جانبه، قال خالد سعد، الرئيس التنفيذي لمركز "خليج البحرين للتكنولوجيا المالية":
الشراكات على قناعة بأهمية . ونحن المالية في مجال التكنولوجياالرائدة البحرين رسيخ مكانة إنفستكورب لت

في التكنولوجيا المالية صناعة دفع عجلة تطور  هايمكن ةكاملمنظومة  ضرورة بناءو لنجاح جهودنا والتعاون 
دعم تطور وازدهار شركات الشرق األوسط. ونحن واثقون من أن شراكتنا مع إنفستكورب ستساعد في 

 ".في المنطقةالتكنولوجيا المالية الناشئة 

 -انتهى-

 
 إنفستكورب عن ُنبــذة

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

ثمرين والمساهمين من خالل اتباع منهجية حكيمة لالستثمار في أربعة وحذرة في نفس الوقت. ويركز إنفستكورب على تعزيز عوائد المست
مجاالت أساسية هي: االستثمار في الشركات الخاصة، واالستثمار في العقارات، وحلول االستثمارات البديلة ، باإلضافة إلى وحدة إدارة 

 الدين.
 

مليار دوالر أميركي، بما في ذلك أصول  22.2إنفستكورب  ، بلغ إجمالي األصول المدارة لدى مجموعة2017ديسمبر 31وحتى تاريخ 
مدارة من قبل مديرين مستقلين، إلى جانب أصول خاضعة لنموذج االستشارات غير التقديرية حيث يحصل إنفستكورب على رسوم محتسبة 

 .على أساس األصول المدارة
 

صفقة استثمارية في الواليات المتحدة األمريكية وأوروبا ومنطقة الشرق  175، أبرم إنفستكورب أكثر من 1982ومنذ تأسيسه في عام 
األوسط وشمال أفريقيا وتركيا، في قطاعات مختلفة تشمل التجزئة والمنتجات االستهالكية، والتكنولوجيا والخدمات التجارية والمنتجات 



 

 500أكثر من  وأوروبا والتجارية في الواليات المتحدة األمريكيةالصناعية. وقد بلغ عدد صفقات االستثمار العقاري في العقارات السكنية 
 .مليار دوالر أمريكي 56صفقة، بقيمة إجمالية تتجاوز 

 
. للحصول على وسنغافورة موظفا  في مكاتبه في كل من البحرين ونيويورك ولندن وأبوظبي والرياض والدوحة 390ويعمل لدى إنفستكورب 

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