
 

 

 التواصل فً المتخصصة" آر سً آي" شركة  فً حصة على ٌستحوذ إنفستكورب

 االستراتٍجٍة واالستشارات

  العالمي حضورها نطاق وتوسيع  الشركة نمو تسريعل استثمار يهدف 

  البديمة، االستثمارات في المتخصصة العالمية المالية المؤسسة ،"إنفستكورب" أعمن: 8102 أبريل 1 البحرين،
 واالستشارات التواصل مجال في الرائدة ،(‘الشركة’ أو)ICR  "آر سي آي" شركة في حصة عمى استحواذه عن

 العميا إدارتيا فريق سيحتفظ التي، "آر سي آي" في ا االستثمارىذ خالل من إنفستكورب وييدف. االستراتيجية
 المستوى عمى وحضورىا نشاطيا نطاق لمشركة، وتوسيع الذاتي النمو عجمة تسريع إلى فييا، مكيةم بحصة

    الخطوة.   ليذه والداعمة المكّممة االستحواذ فرص رصد جانب العالمي، إلى

دارة مصداقيتيا ترسيخ عمى الشركات تساعد خدمات ،8991 عام تأسست التي" آر سي آي" وتوفر  مخاطر وا 
 ضمن ،"أودواير" مجمة صنفتيا التي" آر سي آي" وتختص. مساىمييا استثمارات قيمة تعزيز أجل من السمعة
 العامة والعالقات المستثمرين عالقات مجاالت في ،8181 عام في وتواصل اتصال مؤسسات خمس أفضل

 الشركة ولدى. المال رأس واستشارات االجتماعي،/ الرقمي واإلعالم الخاصة، والحاالت األزمات واتصاالت
 المتحدة الواليات في مكاتب خمس عبر عميالً  551 من ألكثر خدماتو يقدم عضوًا، 811 يضم عمل فريق

 .  والصين

 ‘آي سعي آر’"تتمتعع شعركة نفساتكور   ل  التنفياذ  المشاارك رئيسالا، الشاروقيوبهذه المناسبة، قاال محماد 
بمكانة رائدة تجعميا قادرة عمى توسيع نطاق محفظعة خعدماتيا لتمبيعة الطمعب المتزايعد معن جانعب العمعالي الحعاليين 

شععبكة عالقاتيععا ، باإلضععافة إلعى قطاععاً  81والمحتممعين. وبفضععل معا تمتمكععو معن خبععرات طويمعة ضععمن أكثعر مععن 
 ‘آي سعي آر’أن شعركة بع ت، فنننا عمى قناعةالقوية مع الكوادر المتمّيزة في أسواق رأس المال وقطاع االتصاال



 

قعيم  ىعذه األىعدافم اسعتراتيجيات االتصعال معع األىعداف المؤسسعية وكيعف تعكعس انسعجا عمى دراية تامعة بأىميعة
لمعمععل معععع فريععق إدارة الشعععركة  نتطمعععإلععى محفظعععة أعمالنععا، ونحعععن  ميمععةالمؤسسععة. وتدعععد ىعععذه الشععركة إضعععافة 

 يا".ونجاح الشركة ادمة من نمولممضي قدمًا نحو المرحمة الق

ومععن جانبععو، قععال تععوم رايععان، المؤسععس الشععريك والععرئيس التنفيععذي لشععركة "آي سععي آر": " نجحععت الشععركة عمععى 
معع عمالئيعا وتزويعدىم  قويعةمعن خعالل بنعاي شعراكات  وتعزيزىعا  عامًا الماضية في تطوير  أعماليعا 81مدار الع 

 ،بخععدمات استشععارية فّعالععة لحمايععة اسععتثماراتيم مععن المخععاطر المرتفعععة. واليععوم، بععات ىععذا األمععر ذو أىميععة أكبععر
خاصًة في ضوي العواقب والظروف غيعر المواتيعة المرتبطعة بتعدني مسعتوى االتصعال معع األطعراف المعنيعة. وقعد 

 ،العالميععة سععيمكننا مععن توسععيع نطععاق خععدماتنا وحضععورنا باألسععواقخمقععت ىععذه البيئععة فرصععًا جديععدًة أمامنععا بمععا 
الععدفع بمعععايير الشععراكة والتعععاون مععع العمععالي إلععى مسععتويات أعمععى. ونحععن سعععداي بشععركاتنا مععع  باإلضععافة إلععى

خدمعة العمعالي ودعميععم فعي مواجيعة التحععديات ل، والتعي بعدورىا ستسععاعدنا فعي تعوفير تجربععة أفضعل ’إنفسعتكورب’
  ."جيونيا يومياً التي يوا

 
 إنفستكور  عن ُنبااذة

دارتيا، ويقدم لعمالئو من األفراد ذوي  يعتبر بنك إنفستكورب في طميعة المؤسسات العالمية المتخصصة في توفير االستثمارات البديمة وا 
إنفستكورب استراتيجية نمو طموحة المالية المالية العالية والمؤسسات فرصًا في مختمف أنحاي العالم. وفي ضوي رؤيتو الجديدة، أطمق 

وحذرة في نفس الوقت. ويركز إنفستكورب عمى تعزيز عوائد المستثمرين والمساىمين من خالل اتباع منيجية حكيمة لالستثمار في أربعة 
فة إلى وحدة إدارة مجاالت أساسية ىي: االستثمار في الشركات الخاصة، واالستثمار في العقارات، وحمول االستثمارات البديمة ، باإلضا

 الدين.
 

مميار دوالر أميركي، بما في ذلك أصول  22.2، بمغ إجمالي األصول المدارة لدى مجموعة إنفستكورب 2017ديسمبر 31وحتى تاريخ 
مدارة من قبل مديرين مستقمين، إلى جانب أصول خاضعة لنموذج االستشارات غير التقديرية حيث يحصل إنفستكورب عمى رسوم محتسبة 

 .عمى أساس األصول المدارة



 

 
ت المتحدة األمريكية وأوروبا ومنطقة الشرق صفقة استثمارية في الواليا 175، أبرم إنفستكورب أكثر من 1982ومنذ تأسيسو في عام 

األوسط وشمال أفريقيا وتركيا، في قطاعات مختمفة تشمل التجزئة والمنتجات االستيالكية، والتكنولوجيا والخدمات التجارية والمنتجات 
 500أكثر من  وأوروبا حدة األمريكيةالصناعية. وقد بمغ عدد صفقات االستثمار العقاري في العقارات السكنية والتجارية في الواليات المت

 .مميار دوالر أمريكي 56صفقة، بقيمة إجمالية تتجاوز 
 

. لمحصول عمى وسنغافورة موظفًا في مكاتبو في كل من البحرين ونيويورك ولندن وأبوظبي والرياض والدوحة 390ويعمل لدى إنفستكورب 
أو متابعتنا  www.investcorp.comالدورية، يرجى زيارة موقعنا اإللكتروني:  المزيد من المعمومات بما في ذلك أحدث بياناتنا المالية

 عمى قنوات التواصل االجتماعي التالية:
 

www.twitter.com/Investcorp  

www.linkedin.com/company/Investcorp   

www.investcorp.com 

 
 " آر سي آ " عن بذةنُ 

 وتطبيق وأنشطتيا معامالتيا كفاية تحسين عمى مساعدتيا أجل من لمشركات خدماتيا ،1998 عام في تأسست التي ،"آر سي آي" تّقدم
ثراي مصداقيتيا وتعزيز بيا، الخاصة االسترتيجية والتواصل االتصال برامج  عمل بفريق الشركة وتتميز. البعيد لممدى أعماليا قيمة وتعزيز وا 
 ألكثر متنوعة، استراتيجية وعالقات عميقة ومعرفة واسعة خبرات بذلك لتوفر والتواصل، االتصال ومحترفي المال أسواق خبراي بين يجمع
 واالستشارات التواصل شركات وأعرق أكبر من واحدة" آر سي آي" وتعتبر. قطاعًا مختمفاً  20 نحو في أنشطتيم يزاولون عميل 550 من

 وسان وبوسطن، ونورووك، نيويورك، من كل في ليا التابعة مكاتبيا شبكة عبر لمعمالي خدماتيا وتوفر الشمالية، أمريكا في المستقمة
 .    وبكين فرانسيسكو
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 لالستفسارات العالمية الرجاء االتصال با
 إنفستكورب

 فراس األمين
39987838 973+ 

felamine@Investcorp.com 

 برنزويك غمف 
 جودي عيسى

97144466270+ 
Investcorp@brunswickgourp.com 
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