
 

 

إنفستكورب يستحوذ على "كيه إس آي تريدنغ" الرائدة في تجارة قطع غيار 
 هياكل السيارات في الواليات المتحدة

االسةتمملرا   أعلن إنفستكورب، المؤسسة  المللةة  اللللمةة  الرا ةلم المت ففة   ة : 2018 أبريل 15 البحرين،
البلةل ، الةةو  أنةا اسةت وؤ مةؤ راى علةة "ةرك  سكةةا إي نغ ترةةلنوس، المةدول الرا ةل لياةل اةةلر اةلكة  السةةلرا  

    الوالةل  المت لم، لون الك"ف عن بنول الففي .

  ، وتلتبةةر الةةةو  مودعةةلى را ةةلاى لياةةل ال ةةةلر عللةةة  ال ةةولم ل ةلكةة1984تأسسةة  "ةةرك  سكةةةا إي نغس  ةة  اللةةل  
فةة ا اةلكةة  السةةةلرا  المت ةةررم مةةن  10السةةةلرا ،  ةةةد ت ةةل  أكمةةر مةةن  نالف عمةةة  مةةن ورم تةةرمة  واي

سكةةا عللةة  ال ةولم، ن  ة    ةلبلإل ل   إلةة منت لتوالة . و  14موقللى  من  25ال والد واالفالامل     
ل بسةةرع ،  ةةالبةةل  عم  تلبةةة  علةةة مةةلع الليةةول الم مةة  المل ةةة   ةة  تةةو ةر  لمةة  عمةة   متفوقةة ، و إي نغس 

 ، سةة ةر  نةةةوبوالةةة  سةةلود بلةنفةلةةل، ملةنةة  ل"ةةرك   ةة  الر ةسةة  لميةةر وةتوا ةةل الأسةةللر تنل سةةة . ب لنةةب تةةو ةر 
     مةل أن ل  الوالةل  المت لم.مودعةن علة  روع ل المنت"رم موظف  600للة ل أكمر من ةلم  و 

 ة  الاوةلة   تةا بر دمةل  قةةللم أعملل ةل مسةتنلاى إلةة كرةسةتو ر بةلت ،  ال لةةل لل"ةرك ،الر ةي التنفةؤغ وسةتولة 
لسةةلرا  بياةل  امةل بلةل البةةل سةو  قةللةة   ة  منلفةب تولة السةل بةلت   يل ال"ركل  ال لف  والللم . قةللم 

ة"ةة   . و ةة  انونةة  اة ةةةرم، كةةلن أوتوموتةةةف أوبرة"ةةندس كةسةةتون"ةةرك  سعنةةلمل ان ةة  إلةةة  2007منةةؤ عةةل  
،  ةةد كةلن مسةؤوالى "ةرك  سإ  كةةا كةةوس نل ةب الةر ةي اةو  للمبةلةل  والتسةوة  ةمرةكةل ال"ةمللة   ة ب منف

، بلإل ةةل   المركبةةل  الم"ةةاوب  وقاةةل اةةةلر المركبةةل  المت ةةررم اةكلةةةلى أعمةةل   لكةة  مةةن و ةةلمعةةن المبةلةةل  
 (.PBEوال ةلك  والمللا  ) أعمل  الا  و لم إلة 



 

ن ةن سةللا  ب"ةراكتنل مةل س :محمد الشروقي، الرئيس التنفيذي المشاار  ننفساتكوربالمنلسب ، قةل  و   اؤه 
 ةة   م تلةةف لورا  السةةو . كمةةل  قةةوغعلةةة موافةةل  النمةةو وت يةةة  ألا   ت لالتةة  أظ ةةر  قةةلر ‘ كةةةا إي نغ’

الل إلة أب رنل مستوع كفل م والتدا   رة  عم  ال"رك  الؤغ سلا     ترسةخ رةللت ل وسملت ل    اليال . ونت
اللمةة  مةةل كرةسةةتو ر و مةةةل مةةوظف  ال"ةةرك ، ون ةةن علةةةة ميةة  بيةةلرت ل علةةة موافةةل  ألا  ةةل المتمة ةةد ودةةةةللم 

ت ل السوقة  وتسرةل ع ل  نمو ال علة الملع البلةلس.   ف 

الةةؤغ ة ةة  ن بةة  مةةن ‘ كةةةا إي نغ’سةسةةللن  االن ةةمل  إلةةة  رةةة  عمةة   باااتي:كريسااتوفر قااال ماان جانبااه، 
. ومةل ل ةو  إنفسةتكورب ك"ةرةا، بلتة  ال"ةرك  الةةو  تمتلةا والكفل ا  الت  تلةل اة  ة   ة  الياةل ال برا  

 كل   اإلمكلنل  الت  تؤال ل لموافل  ت ية  نمو قوغ وتو ةر  لم  عم   استمنل ة س. 

ةأت   . و السةلرا  واةسوا  ؤا  الفلقال  االستمملر    وةتمتل إنفستكورب بتلرةخ  ل   بللن لا    م ل  
نغس مةن  ة   إي سكةةا بإمكلنةل  النمةو الكبةةرم التة  تتمتةل ب ةل نفسةتكورب انا قةلى مةن قنلعة  إاؤا االست واؤ 

ع قةةل  أقةةوع مةةل  ا  لاعمةة ، بلإل ةةل   إلةةة بنةةل اسةةت واؤواي ةةرا    لةةةلم،ا تتةةلا  ةةرو   عبةةرالتوسةةل ال  را ةة  
 (.MSO) "بكل  ورم ترمة  اةلك  السةلرا "ركل  التأمةن وم" ل  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 إنفستكورب عن ُنبااذة
لارت ل، وةيل  للم  ا من اة رال ؤوغ  ةلتبر بنا إنفستكورب    الةل  المؤسسل  اللللمة  المت فف     تو ةر االستمملرا  البلةل  واي

إنفستكورب استراتة ة  نمو امو   الم  م المللة  اللللة  والمؤسسل   رفلى    م تلف أن ل  الللل . و    و  رؤةتا ال لةلم، أال  
و ؤرم    نفي الوق . وةركد إنفستكورب علة تلدةد عوا ل المستممرةن والمسلامةن من     اتبل  من  ة   كةم  ل ستمملر    أربل  

   إلة و لم إلارم م لال  أسلسة  ا : االستمملر    ال"ركل  ال لف ، واالستمملر    الليلرا ، و لو  االستمملرا  البلةل  ، بلإل ل
 اللةن.

 
ملةلر لوالر أمةرك ، بمل    ؤلا أفو   22.2، بلو إ ملل  اةفو  الملارم للع م موع  إنفستكورب 2017لةسمبر 31و تة تلرةخ 

ملارم من قب  ملةرةن مستيلةن، إلة  لنب أفو   ل ل  لنموؤج االست"لرا  اةر التيلةرة   ةد ة ف  إنفستكورب علة رسو  م تسب  
 .علة أسلي اةفو  الملارم

 
ففي  استمملرة     الوالةل  المت لم اةمرةكة  وأوروبل ومناي  ال"ر   175، أبر  إنفستكورب أكمر من 1982ومنؤ تأسةسا    عل  

والمنت ل   اةوسا و"مل  أ رةيةل وتركةل،    قالعل  م تلف  ت"م  الت د   والمنت ل  االست  كة ، والتكنولو ةل وال لمل  الت لرة 
 500أكمر من  وأوروبل الفنلعة . وقل بلو علل ففيل  االستمملر الليلرغ    الليلرا  السكنة  والت لرة     الوالةل  المت لم اةمرةكة 

 .ملةلر لوالر أمرةك  56ففي ، بيةم  إ مللة  تت لود 
 

. لل فو  علة وسن ل ورم وأبوظب  والرةلض واللو  والمنلم  موظفلى    مكلتبا    ك  من نةوةورا ولنلن  390وةلم  للع إنفستكورب 
 www.investcorp.comالمدةل من المللومل  بمل    ؤلا أ لد بةلنلتنل المللة  اللورة ، ةر ة دةلرم موقلنل اإللكترون : 

 
www.twitter.com/Investcorp @investcorp 

www.linkedin.com/company/Investcorp   

www.investcorp.com  
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 ُنبذة عن شركة "كيه إس آي تريدنغ"

علة مكلنت ل الرا لم    السو  كمود  را ل ليال ال ةلر عللة  ال ولم  -علملى  30علة ملع أكمر من  -إي نغ ترةلنلس  ل ظ  "رك  سكةا
، وتو ر  لملت ل الةو  للم   ل من     1984ل ةلك  السةلرا ، وأفبح اسم ل مرال لى للتمةد     لم  اللم  . تأسس  ال"رك     اللل  

 تواف  م ة ل علة مسلر النمو.والة ، و  14 رعلى     25
 

لغ قال اةلر اةلك  السةلرا   وتف ر "رك  سكةا إي نغس بكون ل ع واى    علل من االت للا  الملنة  بلليال  بمل  ة ل ات لل مدو 
(ABPA( لغ قال اةلر السةلرا  الملتملم لغ قال ال ةلر عللة  ال ولم )CAPA( وات لل مدو  من ( واةر ؤلا QPC( وت للف مدو 

 االت للا  اإلقلةمة  والم لة  الت  ت" ل االلتدا  بأ    مللةةر التمةد    قال   لو  وقال اةلر اةلك  السةلرا .
 
 
 
 
 

 لالستفسارات انعالمية الرجاء االتصال با
 إنفستكورب
  راي اةمةن
39987838 973+ 

felamine@Investcorp.com 

 برندوةا الف 
  ولغ عةسة

97144466270+ 
Investcorp@brunswickgourp.com 
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