
 

 

مع إنفستكورب في الشركات  مليون دوالر 185يوظف  هاربورفست
 التكنولوجية

 
أعلنت "إنفستكورب تكنولوجي بارتنرز"، الذراع االستثمارية التابعة لــــــــــ إنفستكورب  -2019يناير  7، البحرين

نقل وي  انجااهعن اليو   متوســــلة الاج ،األوروبية والمتخصــــصــــة وي االســــتاواذ علن لــــركات التكنولوجيا 
قيمتهما  والبالغة، "صــــناوت التكنولوجيا الثالل" التابا لها ويضــــمن ماف تها االســــتثمارية  لــــركتيها المتبقيتين

 ،2018 إنفســــــتكورب الثانو صــــــناوت صــــــناوت تكميلي جايا تات اســــــ  " إلن، اوالر مليون 185المجمعة 
 .لركة "هاربوروست"الماعو  من 

 
علن ماار  ضــــس رأل مالوذلك ب ،اللــــركتين قيمة روا   تمكن إنفســــتكورب  من يســــوبعا إبرا  هذه الصــــفقة، 

"صـــناوت اقت  ن،مســـتثمريالبالاع  الكامل من قبل  ، التي ا يتهذه الصـــفقةبإتما  و  .إضـــاويةاســـتثمار وترة 
  . .منذ تأسيسه أااًء عاليًا مقارنة بأوضل الصناايت المماثلة تكنولوجيا الثالل"ال
 

النمو المملوكة  الســريعة وتركز لــركة "إنفســتكورب تكنولوجي بارتنرز" علن االســتثمار وي اللــركات األوروبية 
مليون اوالر. وقا نجح وريت  50و 25اســــــــــــــتثمارات وي رأل مالها تتراو  بين تتللب لمؤســــــــــــــســــــــــــــيها، والتي 

االســـتثمارات التكنولوجية وي "إنفســـتكورب" وي كســـب ســـمعة قوية وبناء مكانة راااة وي مجال االســـتاواذ علن 
العاملة وي مجاالت البيانات والتاليالت وأمن لــــــــــــــركات التكنولوجيا متوســــــــــــــلة الاج ، وتااياًا اللــــــــــــــركات 

، وي جما 2001تكنولوجيــا المعلومــات وتكنولوجيــا الخــامــات المــاليــة والول الــاوا، ايــل نجاــت منــذ العــا  
 مليار اوالر لتمويل استثماراتها وي هذا المجال. 1.5مساهمات تتجاوز 

 
في  الشمممممريك ا دارشو  إنفسمممممتكورب دىرك لحازم بن قاسمممممم، الرلين التنفيمش المشممممماوبهذه المناســـــــبة، قال 

ســـجصل صـــناوت االســـتثمارات التكنولوجية " :"إنفسممتكورب تكنولوجي بارتنرز"االسممتامارية صممنادي  المجموعة 
أاا أبرز ك بإمكاناتنا الكبيرة قناعتها  ‘هاربوروســـــــــــــت’التزا   ؤكايو ، خالل الســـــــــــــنوات األخيرة قوياً  الثالل أااءً 



 

 

لتعزيز نموص   . ونتللا إلن العمل ما وريت عملهلــــــركات متوســــــلة الاج  وي أوروباالمســــــتثمرين وي قلاع ال
 ." تاقيت عااا استثمار  قو  مواصلة و هذه االستثمارات المتبقية 

 
بخبرة لويلة تمتا إنفســـــتكورب  ي: "هاربورفسمممت"أول في شمممركة "مدير غريغ سممميسممميلسمممكي، من جانبه، قال 

مكانات متميزة وي مجال إاارة  ن قناعة ونان علالتعاون معًا وي هذا الملــروع الجايا.  رنايســاالســتثمارات، و وا 
. تاقيت أااء عال  لإمكانات كبيرة وي لركات التكنولوجيا األوروبية متوسلة الاج  ينلو  علن االستثمار بأن 

الســـــــــــيولة وي تووير الول  ‘هاربروســـــــــــت’الذ  تتمتا به لويل النجا  ال إلن الجما بين ســـــــــــجلقامًا نتللا و 
المرالة المضــي وي مكين لــركات التكنولوجيا من لتالقوية نفســتكورب إما خبرة االســتثمار ت اايصــنالمتكاملة ل
 ها".نمو مسيرة التالية من 

 
بفضـــــل مليون اوالر  400وي جما صـــــناوقه التكنولوجي الرابا نجا  قا أعلن مؤخرًا عن  وكان إنفســـــتكورب 

 . الكبرىمؤسسات من المستثمرين العالميين من قلاع ال تنوعةم مجموعة منالذ  ا ي به  قو ال اع ال
 

، تلـمل االسـتاواذ علن ماراتوتجار اإللـارة إلن أن "صـناوت التكنولوجيا الرابا" أكمل اتن اليو  خمسـة اسـتث
 المتخصــــصــــة"كاليجو"،  ولــــركةبرمجيات الموارا البلــــرية   وي المتخصــــصــــةلــــركة "ســــووت  اران"  منكل  

"أجيرال"، المنصــــــــة اإللكترونية التي تلعب اور الوســــــــيل بين  ولــــــــركةبالول الاوســــــــبة الســــــــاابية المبتكرة  
رو"، المزوا ي"إمب ولــــركةأخرى   من جهةومزوا  الخامات المهنية  من جهةاللــــركات المتوســــلة والصــــغيرة 

ية عبر اإلنترنت، و"ســــــــمارت بريلانيا لبرامج إاارة واماية اللــــــــبكات المارســــــــية والفصــــــــول الاراســــــــ ويالرااا 
 .منصة البرمجيات والول االستلعار المخصصة للمؤسسات، *سبيل"

 
 -انتهن-

 
 
 



 

 

 ُنبمممة عن إنفستكورب
اارتها، ويقا   ُيعتبر بنك إنفستكورب وي لليعة المؤسسات العالمية المتخصصة وي تووير االستثمارات البايلة وا 

العالية والمؤسسات ورصًا وي مختلف أنااء العال . ووي ضوء رؤيته لعمالاه من األوراا ذو  المالءة المالية 
الجاياة، أللت إنفستكورب استراتيجية نمو لمواة واذرة وي نفل الوقت. ويركز إنفستكورب علن تعزيز عوااا 
المستثمرين والمساهمين من خالل اتباع منهجية اكيمة لالستثمار وي أربعة مجاالت أساسية هي: االستثمار 

اللركات الخاصة، واالستثمار وي العقارات، واالستثمارات المولاة للعوااا المللقة، باإلضاوة إلن وااة إاارة  وي
 الاين.

 
مليار اوالر  22,6، بلغ إجمالي األصول الماارة لاى مجموعة إنفستكورب 2018يونيو  30واتن تاريس 

ن جانب أصول خاضعة لنموذج االستلارات أميركي، بما وي ذلك أصول ماارة من قبل مايرين مستقلين، إل
  . ير التقايرية ايل ياصل إنفستكورب علن رسو  ماتسبة علن أسال األصول الماارة

 
صفقة استثمارية وي لركات خاصة وي الواليات  175، أبر  إنفستكورب أكثر من 1982ومنذ تأسيسه وي عا  

أوريقيا وآسيا، وي قلاعات مختلفة تلمل التجزاة  المتااة األمريكية وأوروبا ومنلقة اللرت األوسل ولمال
والمنتجات االستهالكية، والتكنولوجيا والخامات التجارية والمنتجات الصناعية. وقا بلغ عاا صفقات االستثمار 

صفقة، بقيمة  600العقار  وي العقارات السكنية والتجارية وي الواليات المتااة األمريكية وأوروبا أكثر من 
 .مليار اوالر أمريكي 57تتجاوز إجمالية 

 
مو فًا وي مكاتبه وي كل من البارين ونيويورك ولنان وأبو بي والرياض والاواة  390ويعمل لاى إنفستكورب 

وسنغاوورة. للاصول علن المزيا من المعلومات بما وي ذلك أاال بياناتنا المالية الاورية، يرجن زيارة موقعنا 
 أو متابعتنا علن قنوات التواصل االجتماعي التالية: www.investcorp.comاإللكتروني: 

 
 

http://www.investcorp.com/


 

 

www.twitter.com/Investcorp  
www.linkedin.com/company/Investcorp 

www.instagram.com/investcorp   
www.investcorp.com 

 
 لالستفسارات ا عالمية الرجاء االتصال بم

 إنفستكورب
 ورال األمين

39987838 973+ 
felamine@Investcorp.com 

 برنزويك  لف 
 جوا  عيسن

97144466270+ 
Investcorp@brunswickgourp.com 
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