
 

 

 للمرة األولى في سلطنة ُعمان اجتماعهيعقد  إنفستكوربمجلس إدارة 

 مانفرص استثمار جديدة في سلطنة عُ  استكشاف: "نواصل العارضي" 

 

 االستثمارات في المتخصصة الرائدة العالمية المالية المؤسسة"إنفستكورب"،  عقد -2018 يناير 31 البحرين،

في   جتماعاالفيها  يعقد التي األولى المرة هذه وتُعد. عمان سلطنة في إدارته مجلس اجتماع اليوم البديلة،

 .ُعمان

 محمد، قال المؤسسةالتي تمثّلها سلطنة عمان لدى  المكانةحديثه أمام أعضاء مجلس اإلدارة عن  وأثناء

"لطالما كانت سلطنة عمان تحظى  "إنفستكورب": لـ التنفيذي اإلدارة مجلس رئيس العارضي، محفوظ

باعتبارها سوقاً رئيسيةً بالمنطقة، لذا كان من الطبيعي أن ينعقد اجتماع ’ إنفستكورب’بأهمية كبيرة لدى 

ن فخورون البنك، ونح تأسيس منذهنا. وتربطنا عالقة متينة بالسلطنة تعود جذورها لمؤسسة امجلس إدارة 

أننا على ثقة تامة بأن االقتصاد المحلي يتمتع بأسس  كما ُعمان،بشراكتنا القوية مع مساهمينا ومستثمرينا في 

 التنمية جهود يدعم بما جديدة استثمارية فرص الستكشافقوية وإمكانات هائلة. وسنواصل سعينا الدؤوب 

 ".السلطنة في االقتصادي والتنويع

 من مهمةعشاء بحضور أعضاء مجلس اإلدارة ومجموعة  حفل"إنفستكورب"  استضافاالجتماع،  قبيلو

المستمر بدعم  إنفستكورب التزام. وعلى هامش الحفل، ألقى العارضي كلمة أكد فيها مانعُ  في األعمال قادة

امية إلى المختلفة الر مؤسسةالإلى مبادرات  العارضي كما تطرق .الجيل القادم من قادة األعمال في السلطنة

التي أبرمها مؤخراً مع  مؤسسةالتوفير برامج التعليم التنفيذي بين أوساط الشباب العماني، والتي شملت شراكة 

كلية "إنسياد" إلدارة األعمال واستضافته المنتدى المعرفي لقادة األعمال الخليجيين الشباب بالشراكة مع 

 جامعة كولومبيا.

 سلطنةبقد أعلن خالل هذا األسبوع عن عزمه، بالتعاون مع صندوق تقاعد وزارة الدفاع  "إنفستكورب" وكان

 مناالستثمار  خبراء كبار منلمجموعة  الخاصة الشركات في االستثمارحول  تعليمية ندوة تنظيم ىلععمان، 

 .بالسلطنة التقاعد صناديق

 

 -انتهى-



 

 

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

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

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

 
 مدارة أصول ذلك في بما أميركي، دوالر مليار 21.3 إنفستكورب مجموعة لدى المدارة األصول إجمالي بلغ، 2017 يونيو 30 تاريخ وحتى
 على محتسبة رسوم على إنفستكورب يحصل حيث التقديرية غير االستشارات لنموذج خاضعة أصول جانب إلى مستقلين، مديرين قبل من

 .المدارة األصول أساس
 

 الشرق ومنطقة وأوروبا األمريكية المتحدة الواليات في استثمارية صفقة 170 من أكثر إنفستكورب أبرم، 1982 عام في تأسيسه ومنذ
 والمنتجات التجارية والخدمات والتكنولوجيا االستهالكية، والمنتجات التجزئة تشمل مختلفة قطاعات في وتركيا، أفريقيا وشمال األوسط

 صفقة، 450 من أكثر األمريكية المتحدة الواليات في والتجارية السكنية العقارات في العقاري االستثمار صفقات عدد بلغ وقد. الصناعية
 .أمريكي دوالر مليار 55 تتجاوز إجمالية بقيمة

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

أو متابعتنا  www.investcorp.comالمزيد من المعلومات بما في ذلك أحدث بياناتنا المالية الدورية، يرجى زيارة موقعنا اإللكتروني: 
 على قنوات التواصل االجتماعي التالية:

 
www.twitter.com/Investcorp  

www.linkedin.com/company/Investcorp   

www.investcorp.com 
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 لالستفسارات اإلعالمية الرجاء االتصال بـ
 إنفستكورب

 األمينفراس 
39987838 973+ 

felamine@Investcorp.com 

 برنزويك غلف 
 جودي عيسى

97144466270+ 
Investcorp@brunswickgourp.com 
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