
 

 

منصتها اآلسيوية لالستثمار في قطاع األغذية في آسيا  اطالقإنفستكورب تعلن    

 

ستثمار في العالمات التجارية لألغذية الل طالق منصتهاإ عن  إنفستكورب أعلنت  – 2020أبريل  13البحرين، 

 . كيير مليون دوالر أم 275بتمويل قيمته   في آسيا

واحد من أكبر مالكي وموزعي العالمات "تشاينا ريسورسز"، وهي مع إنفستكورب  التي أسستهاتملك هذه المنصة 

الذراع االستثمارية  ، و"فونغ ستراتيجيك هولدنغز ليمتد"، العضو في "فونغ إنفستمنتس"، التجارية لألغذية في الصين 

 الخاصة لعائلتي فيكتور فونغ ووليام فونغ. 

للغاية    ة قطاع األغذية المجزأ المتاحة في  في المقام األول على اغتنام فرص النمو والفرص  ات  تركز االستثمار وسوف  

والوجبات الخفيفة   ،بةل  واألطعمة المع ،ستثمار في العالمات التجارية الجذابةالشركاء إلى اال ويسعى في آسيا. 

  الصحية.

مضمونًا  قطاع األغذية  لكون  بمنصات من هذا النوع نظًرا    على االهتمام    في األشهر الماضية،  نفستكورب إ  ركزت  

الطبقة المتوسطة خالل   إلىمليون أسرة صينية    120  ومن المتوقع تحولالحالي للسوق.    الوضعخاصة في  ومرنًا،  

 ."تحصل مرة واحدة كل جيل" في الصين في نمو االستهالك المحلي محتملة قفزة مما يشكل ، المقبلالعقد 

عوامل النمو   لقد شجعتنا : "نفستكورب محمد العارضيإالتنفيذي في  اإلدارةرئيس مجلس قال في هذا الصدد، و 

حيث   ،جذابة  في البيئة الحالية  مزايا  هاميقد ت   ال سيما لجهة  التي نراها في قطاع العالمات التجارية لألغذية في آسيا 



 

 

نحن نقدر الدعم من شركائنا و عالية الجودة.  و لى منتجات غذائية موثوقة  عصول  حلليسعى المستهلكون بشكل متزايد  

 ". هذه المنصة تطويرنواصل ا فيمالحاليين في المشروع المشترك 

من جهته، قال حازم بن قاسم، الرئيس التنفيذي المشارك إلنفستكورب، ورئيس لجنة االستثمار في المشروع المشترك: 

المشهد الحالي. إطار والمرنة والمتنامية في  المضمونةنعتقد أن هناك طلًبا قوًيا في السوق على فرص االستثمار "

خبرة عميقة في قطاع األغذية.   نملك،  فونغ ستراتيجيك هولدنغزو   تشاينا ريسورسزتميزين في  إلى جانب شركائنا الم 

نحن نؤمن بأن االستثمار في العالمات التجارية لألغذية في أكبر سوق استهالكية في العالم، وفي أحد أكثر و 

 عبر مع تلبية حاجة مهمة جًدا  للمعنيين بهذا العمل،  تقليدًيا، يمثل فرصة جذابة لتعزيز القيمة    المضمونة القطاعات  

 ". ةيصح المزايا الو منتجات غذائية معلبة تتمتع بالجودة تقديم 

 

 مالحظة للمحرر

 ات شركال إحدى وهي حالياً االستثمار في الشركات العاملة في قطاعات األغذية، راسخة بإنفستكورب خبرة  تملك

الخاصة التي تستثمر في هذا القطاع عبر الواليات المتحدة وأوروبا ومنطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا، بما في 

واحدة : شركة بن داود هولدنغ، وهي ت انفستكورب الحالية في قطاع األغذيةتشمل بعض استثمارا . وذلك تركيا

فورتشن فيش أند غورميه،  من مجموعات السوبرماركت والهايبر ماركت الرائدة في المملكة العربية السعودية؛

تيرياكي أغرو، الشركة  ؛الفاخرةوالمنتجات الغذائية الموزع الرائد في الواليات المتحدة لمنتجات المأكوالت البحرية 

المنتج التركي الرائد لمنتجات اللحوم   وناميت  سلسلة التوريد للسلع الزراعية في تركيا؛  التي تتول ى ةالرائد  التجارية

الشركة المصنعة : تيريل، إلنفستكورب   بعض االستثمارات السابقةتشمل  كما والمعل بة. عة الحمراء الطازجة المقط  



 

 

سوبرماركت رئيسية في  متاجر سلسلة ستار ماركت،   لوجبات الخفيفة؛االمطبوخة يدوًيا و  ارضللبطاطس والخ

لة متاجر بقالة في الواليات المتحدة. بوسطن؛  وسيركل كاي، مشغ 

 
 – انتهى –

 

 نبــذة عن إنفستكورب

في مختلف أنحاء العالم. وفي ضوء رؤيتها الجديدة، أطلقت استثمارية لعمالئها من األفراد ذوي المالءة المالية العالية والمؤسسات فرصًا  إنفستكورب  تقدم
كيمة لالستثمار في ستة إنفستكورب استراتيجية نمو طموحة تواصل من خاللها تركيزها على تعزيز عوائد المستثمرين والمساهمين من خالل اتباع منهجية ح

 التحتية، وإدارة الدين، باإلضافة إلى االستثمار االستراتيجي. ىخطوط عمل أساسية هي: الشركات الخاصة، العقار، العوائد المطلقة، البن

ك أصول مدارة من قبل مديرين مليار دوالر أميركي، بما في ذل 31.1، بلغ إجمالي األصول المدارة لدى مجموعة إنفستكورب 2019 ديسمبر 31وحتى تاريخ 
  .مستقلين، إلى جانب أصول خاضعة لنموذج االستشارات غير التقديرية حيث تحصل إنفستكورب على رسوم محتسبة على أساس األصول المدارة

يركية وأوروبا ومنطقة الشرق صفقة استثمارية في شركات خاصة في الواليات المتحدة االم 195، أبرمت إنفستكورب أكثر من 1982ومنذ تأسيسها في عام 
ناعية. وقد بلغ عدد األوسط وشمال أفريقيا وآسيا، في قطاعات مختلفة تشمل التجزئة والمنتجات االستهالكية، والتكنولوجيا والخدمات التجارية والمنتجات الص

مليار دوالر  61صفقة، بقيمة إجمالية تتجاوز  700أوروبا أكثر من صفقات االستثمار العقاري في العقارات السكنية والتجارية في الواليات المتحدة االميركية و 
 أمريكي.

موظًفا في مكاتبها في كل من نيويورك ولندن والبحرين وأبوظبي والرياض والدوحة ومومباي وسنغافورة. للحصول على  450 ما يقارب ويعمل لدى إنفستكورب
أو متابعتنا على قنوات التواصل  www.investcorp.comية الدورية، يرجى زيارة موقعنا اإللكتروني: المزيد من المعلومات بما في ذلك أحدث بياناتنا المال

 االجتماعي التالية:

www.twitter.com/Investcorp  

www.linkedin.com/company/Investcorp 

www.instagram.com/investcorp   

 لالستفسارات اإلعالمية الرجاء االتصال بـ
 إنفستكورب

 ندى عبدالغني
17515467 973 + 

nabdulghani@investcorp.com 
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