
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 االميركية "غروب "رينششركة إنفستكورب يعلن عن بيع 

 
أعلن إنفستكورب، المؤسسة المالية العالمية الرائدة والمتخصصة في االستثمارات  - 2019أبريل  8، البحرين

، االميركية (أو "الشركة" "غروب )"رينششركة "رينش غروب" صفقة بيع التفاق حول التوصل البديلة، اليوم عن 
، شركة أسهم (LGP) المتخصصة في خدمات صيانة المنازل وترميمها؛ لشركة "ليوناردو غرين آند بارتنرز"

 .خاصة مقرها لوس أنجلوس، علماً بأنه لم يتم الكشف عن تفاصيل وبنود الصفقة
 
، حيث كانت تضم 2016عام في " غروب "رينش شركة، مع فريق اإلدارةبالتعاون ، إنفستكوربقد أسس و 

، تنشط في نفس القطاع وتتمتع بمكانة رائدة في أسواقها المحليةشركات أربع  ذ عليهااستحو وقت االمحفظتها 
وروح ريادة ، بفضل نهجه التعاوني تهاوقد اضطلع فريق إدار  .فينيكسو  هيوستنوداالس و  أتالنتامدينة  وهي

إلى  محليةالشركات عددًا من الهذه الشركة من مجموعة تضم تحويل في  ، بدور رياديأعضائهاألعمال بين 
التي تزاول أعمالها " واحدة من أبرز الشركات الرائدة غروب ُتعد "رينشواليوم، ورائدة.  متكاملةمنّصة وطنية 

 .تامباو  ساراسوتاو  فينيكسو  هيوستنو  نفرد  داالس و أتالنتا و في كل من مدينة 
 

 رينش’"تمّثل شركة  " محمد العارضي، رئيس مجلس اإلدارة التنفيذي لـ "إنفستكورب":وبهذه المناسبة، قال 
، وهي تظهر قدرتنا على رفع القيمة عبر 2015عام  في النمواستراتيجية  اأعالنصفقاتنا بعدما  أولى’ غروب

كل مرحلة من مراحل تطوير األعمال، بدايًة من اختيار فريق اإلدارة المناسب مروراً بتدشين العمليات الرئيسية 
ومبادرات النمّو، بما يضمن تحقيق قيمة عالية تصب في كفة عمالئنا ومساهمينا. وسوف نواصل هذا النهج 

 وم مع الشركاء عبر محفظة أصولنا المتنوعة".الريادي المدع
 
حيث نجحت  ،2016في عام  الحالي هترقيته إلى منصب ت، الرئيس التنفيذي للشركة، قد تمكين هينسكان و 

محفظة خدماتها تعزيز حّصتها السوقية و توسيع نطاق على صعيد عالي نمو في تسجيل الشركة تحت قيادته 
تمتلك في أسواق  إلى جانب إتمام أربع صفقات استحواذ استراتيجية الّصلة ذاتضمن قطاع الخدمات المنزلية 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 الميدانيةوالخدمات العمليات بهدف دعم قام كين بتشكيل فريق تنفيذي  أثناء هذه الفترة،. و إمكانات واعدة
أهداف في تحقيق جهود الشركة يضمن مواصلة رائعة بما تمتع بإمكانات متمّيزة تللشركة، وهو يضم كوادر 

 ".هاالمرحلة القادمة من مسيرة نموّ 
 

رائعًا، حيث كان إنفستتتتتتكورب شتتتتتريكاً " ":غروب كين هينس، الرئيس التنفيذي لشـــركة "رينشومن جانبه، قال 
رؤية شتتتتتاملة وقّيمة ستتتتتاهمت بدورها في تعزيز نمّو أعمالنا بشتتتتتكل كبير. وقد ستتتتتعدنا اكتستتتتتاب أتاح لنا فرصتتتتتة 

ونحن  لتوستتتتتتتتتتتيع نطاق محفظة خدماتنا وتعزيز حضتتتتتتتتتتتورنا،الذي كّرس جهوده بالتعاون مع فريق إنفستتتتتتتتتتتتكورب 
 ".ليوناردو غرين آند بارتنرزبالتعاون مع شركة االستراتيجية  نامتحمسون لمواصلة خطط نمو 

 
تعاونّا " ديفيد تايه، رئيس قسـ  االسـتامار المسسـسـي لمنأمة أميركا الشـمالية لدس إنفسـتكورب:وبدوره، قال 
بهدف  ‘غروب رينش‘لدى شتتتتتركة فريق القيادة أعضتتتتتاء و  كين هينس ماضتتتتتية معستتتتتنوات الالثالث على مدار 

وال تفوتنا هذه المناستتتتتبة دون أن  .الرائدة في قطاع الخدمات المنزليةالوطنية إنشتتتتتاء واحدة من أبرز الشتتتتتركات 
وتعاونهم المتمّيز، ونحن على االستتتتتثنائية على جهودهم وفريق عمل الشتتتتركة إلى كين نتوّجه بالشتتتتكر والتقدير 

للمضتي قدماً مع فريق عمل  كشتريك مثالي ليوناردو غرين آند بارتنرزشتركة بالدور الكبير الذي ستتلعبه قناعة 
 النمو".الشركة نحو آفاق أوسع من 

 
وفي الواليات المتحدة، يستتتعى إنفستتتتكورب لالستتتتثمار في الشتتتركات متوستتتطة الحجم التي تتمتع بإمكانات نمو 
عتاليتة وقتدرة كبيرة على توليتد التتدفقتات النقتديتة، متدعومتة بفرق إداريتة تمتلتك درجتة عتاليتة من الخبرة والكفتاءة. 

دمتات القتائمتة على التكنولوجيتا، والمعرفة ويركز إنفستتتتتتتتتتتتتتتتتتكورب على ستتتتتتتتتتتتتتتتتتتة قطتاعتات ختدمتات، من بينهتا الخت
والخدمات المهنية، والخدمات الصتتتتتتتتتتتتتتتتتناعية، والتوزيع والخدمات اللوجستتتتتتتتتتتتتتتتتتية، وخدمات البيانات والمعلومات، 
باإلضتتتافة إلى الستتتلع االستتتتهالكية وتجارة التجزئة. وكان إنفستتتتكورب قد أعلن مؤخرًا، بالتعاون مع المؤستتستتين 

ن استتتحواذه على "هيلث بالس منجمنت"، الشتتركة المتخصتتصتتة في توفير خدمات المالكين ألستتهم الشتتركة، ع
عادة التأهيل. وفي  إدارة األعمال والتشتتليل ضتتمن قطاع العيادات الطبية المستتتقلة في ستتوق الطب الفيزيائي وات
وقت ستتابق، ضتتن "إنفستتتكورب" استتتثمارات في "يونايتد تالنت إيجنستتي"، وهي شتتركة عالمية رائدة متخصتتصتة 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

في إدارة المواهب كما استتتتحوذ على حصتتتة في شتتتركة "آي ستتتي آر" المتخصتتتصتتتة في التواصتتتل واالستتتتشتتارات 
 االستراتيجية.

 
هذه إتمام المستتتتتشتتتتار المالي للشتتتتركة في بدور قامت قد " جيفريز فاينانشتتتتيالمجموعة "تجدر اإلشتتتتارة إلى أن و 

 الصفقة.
 

 -انتهى-
 

 نُبــذة عن إنفستكورب
الية إنفستكورب في طليعة المؤسسات العالمية المتخصصة في توفير االستثمارات البديلة وإدارتها، ويقدم لعمالئه من األفراد ذوي المالءة الميُعتبر بنك 

ويركز  العالية والمؤسسات فرصاً في مختلف أنحاء العالم. وفي ضوء رؤيته الجديدة، أطلق إنفستكورب استراتيجية نمو طموحة وحذرة في نفس الوقت.

الشركات إنفستكورب على تعزيز عوائد المستثمرين والمساهمين من خالل اتباع منهجية حكيمة لالستثمار في أربعة مجاالت أساسية هي: االستثمار في 
 الخاصة، واالستثمار في العقارات، واالستثمارات المولدة للعوائد المطلقة، باإلضافة إلى وحدة إدارة الدين.

 
مليار دوالر أميركي، بما في ذلك أصول مدارة من قبل  22,5، بلغ إجمالي األصول المدارة لدى مجموعة إنفستكورب 2018ديسمبر  31وحتى تاريخ 

  .ةمديرين مستقلين، إلى جانب أصول خاضعة لنموذج االستشارات غير التقديرية حيث يحصل إنفستكورب على رسوم محتسبة على أساس األصول المدار
 

صفقة استثمارية في شركات خاصة في الواليات المتحدة األمريكية وأوروبا ومنطقة الشرق  185، أبرم إنفستكورب أكثر من 1982في عام ومنذ تأسيسه 

بلغ ناعية. وقد األوسط وشمال أفريقيا وآسيا، في قطاعات مختلفة تشمل التجزئة والمنتجات االستهالكية، والتكنولوجيا والخدمات التجارية والمنتجات الص

 59صفقة، بقيمة إجمالية تتجاوز  600عدد صفقات االستثمار العقاري في العقارات السكنية والتجارية في الواليات المتحدة األمريكية وأوروبا أكثر من 

 .مليار دوالر أمريكي
 

وسنغافورة. للحصول على مومباي وحة وموظفاً في مكاتبه في كل من البحرين ونيويورك ولندن وأبوظبي والرياض والد 400ويعمل لدى إنفستكورب 

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

 التواصل االجتماعي التالية:
 

www.twitter.com/Investcorp  

www.linkedin.com/company/Investcorp 

www.instagram.com/investcorp   

www.investcorp.com 

http://www.investcorp.com/
http://www.twitter.com/Investcorp
http://www.linkedin.com/company/Investcorp
http://www.instagram.com/investcorp
http://www.investcorp.com/


 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 "رينشعن " نبذة

والمتخصصة في خدمات  والصيانة،والتجديد في قطاع خدمات الترميم  ئدةاالر  األمريكية الشركات إحدى" رينشمجموعة " تعتبر
في  ألف عميل 325. وتوفر خدماتها لقاعدة واسعة من العمالء تضم ما يزيد على والكهرباءوالسباكة التدفئة والتهوية والتكييف 

تحقيق سمعة قوية في أسواقها عبر  في الشركة ونجحت. ساراسوتا وتامباو نفر وهيوستن وفينيكس د  و  وداالس أتالنتاكل من 
 الموقع زيارة يرجى المعلومات، من لمزيد. العشرين القرنأربعينيات مجموعة من العالمات التجارية العريقة التي تأسست في 

 www.wrenchgroup.com :اإللكتروني

 
 لالستفسارات اإلعالمية الرجاء االتصال بـ

 إنفستكورب
 فراس األمين

39987838 973+ 
felamine@Investcorp.com 

 برنزويك غلف 
 سيلين أسود

+971 (4) 560 9600 

Investcorp@brunswickgourp.com 
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