
 

 

 " "آيتوميك فويس أند داتا ليمتد تعلن أن شركة "كاليغو" استحوذت على   نفستكورب إ 
 

، بما 2020والثانية في إيرلندا عام  الماضية الثالث السنوات في لكاليغو دولية استحواذ عملية سابعتشّكل الصفقة 

في مجال خدمات تكنولوجيا المعلومات الُمدارة الشركةيعزز موقف   

 
أن "كاليغو ليمتد"، وهي إحدى شركات محفظتها االستثمارية  اليوم أعلنت إنفستكورب –  2020  يونيو   17،  البحرين 

 "آيتوميك فويس أند داتا ليمتد" على استحوذت طرف،  إلى طرف من الُمدارة البيانات لخدماتفي العالم  مزود أولو 
 حلولو  الُمدارة المعلومات تكنولوجيا خدمات التي تتخذ من كورك ودبلن في إيرلندا مقرًا لها والمتخصصة في

 مايكروسوفت وآزور. وخدمات والصيانة المعلومات تكنولوجيا
 

 مجموعة  صلب  في  وخصوصيتها  البيانات  ،لها  مقراً   ي ز جير جزيرة    من  تتخذو     2012  عام  سستأُ تضع "كاليغو" التي  
 لتكنولوجيا الُمدارة الخدمات ذلك في بما والمتوسطة،  الصغيرة لشركاتالخاصة با الُمدارة البيانات خدمات من فريدة

. وقد اآللي التعلم خدماتأجهزة  وخصوصية البيانات خصوصية وخدمات الُمدارة السحابية والخدمات المعلومات
 ذلك منذ الشركة في كيير أم دوالر مليون  20 من أكثر واستثمرت 2016 عام "وغكالي" شركة إنفستكورب دعمت
 عمليات خالل من أو عضوي  بشكل سواء الدولي، هاتوسع وخطط منتجاتها ابتكار تسريع في للمساعدة الحين

 . االستحواذ
 

 الثالث السنوات في الُمدارة لخدماتشركة تقّدم ال دولية استحواذ عملية سابع "آيتوميك" لشركة "كاليغو" شراءويمثل 
وتجعل .  2020  يناير  في  دبلنفي    مقرها  يقع  التي  "دي سي نتووركس"  على  لها  استحواذ  عملية  آخر  وتلي  ، الماضية

 يرلندا،إ في المعلومات لتكنولوجيا الُمدارة الخدمات مزودي أكبر أحد "كاليغو" عمليتا االستحواذ المذكورتان من
 .للشركة العالمي الحضوروتعززان رقعة 

 



 

 

: "استثمرنا كامينسكييلبرت جورئيس قطاع االستثمار في شركات التكنولوجيا وقال المدير التنفيذي في إنفستكورب 
بالطريقة نحن سعداء و البيانات والخدمات الُمدارة.  وجاذبية ونمّو سوق خصوصيةبسبب موقعها القوي  كاليغوفي 

في تشكيل منطقة جديدة في و في الخدمات الُمدارة،  اً عالمي ةشركة رائدال كاليغوفي  المحترفالفريق  التي جعل بها
على الشركات التي  االستحواذسجل حافل في  باإلضافة إلىخدمات البيانات الُمدارة التي تركز على الخصوصية، 

لالستفادة من العديد من فرص النمو العضوية وغير  معاً . نحن نتطلع إلى مواصلة العمل تكمل خدماتها ودمجها
 ".في البيئة الحالية المتاحة العضوية

 
أصبحنا أحد أكبر وقال مؤسس "كاليغو" ورئيسها التنفيذي جوليان بوكس: "باالستحواذ على آيتوميك فويس أند داتا،  

أكبر منطقتين  ، وهمارك ودبلنيرلندا، مع وجود كبير في كل من كو إمزودي خدمات تكنولوجيا المعلومات في 
ركزنا استراتيجيتنا  وقد أنحاء البالد. كلفي  تقديم الخدمات للشركاتعلى  وتعززت قدرتنا ،يرلنداإاقتصاديتين في 

دة يرلندا بسبب العدد المتزايد من الشركاتفي إلتوسع على االحالية  التي تطور أدوات وخدمات جديدة تعتمد  المجدِّ
في  خصوصًا في مجالتنا، ايرلندية ستستفيد بشكل كبير من خدماتنا وخبر عتقد أن الشركات اإلنو على البيانات. 

 ".خصوصية البيانات الدولية
 

اختّطت شركة إنفستكورب لنفسها موقعًا رائدًا في السوق لالستثمار في شركات التكنولوجيا في السوق المتوسطة 
البيانات / التحليالت، أمن تكنولوجيا المعلومات، والتكنولوجيا   البرامج،   الدنيا، مع التركيز بشكل خاص على قطاعات

هي شركة متعددة الجنسيات تتخصص و المالية / الدفع. وتشمل استثمارات إنفستكورب في التكنولوجيا الحديثة: "أفيرا"  
وبينسنس سمارت ي" ؛تسيرف" المتخصصة في إدارة بيانات المنتجا "كونتنت في حلول لبرمجيات األمن السيبراني؛ 

مزود  "سوفتغاردن"منصة برمجيات تحديد المواقع وأجهزة االستشعار للمؤسسات في الوقت الحقيقي؛  "،سبايس
، سوق إلكترونية تطابق بين الشركات الصغيرة والمتوسطة ومقدمي الخدمات "أغيراس"برمجيات الموارد البشرية؛ 

 .اسة عبر اإلنترنت وبرامج إدارة الشبكات والفصول الدراسيةإمبيرو، مزود لحلول سالمة الدر "المحترفين؛ 

 

 

 – انتهى –



 

 

 نبــذة عن إنفستكورب 

حصص في الشراكات   إنفستكورب هي شركة عالمية متخصصة في االستثمارات البديلة في الشركات الخاصة، العقارات، إدارة الدين، استراتيجيات العوائد المطلقة،
، ركزت الشركة على تحقيق عوائد جذابة لعمالئها مع خلق قيمة طويلة األجل في الشركات المستثَمر فيها 1982التحتية. ومنذ تأسيسها عام العامة، والبنى 

 والمساهمين لديها،  كونها مستثمرًا حكيمًا ومسؤواًل.

ا، مما يضمن أن مصالح الشركة   تتوافق مع مصالح جميع الجهات تستثمر إنفستكورب جزءًا كبيرًا من رأس مالها الخاص في المنتجات التي تقدمها لعمالئه
قة مع احتياجاتهم، المعنية، بمن في ذلك المجتمعات التي نعمل فيها، وذلك بهدف خلق القيمة المستدامة. ونحن نفخر بالشراكة مع عمالئنا لتقديم حلول متواف

 لمستوى العالمي والجمع بين موارد مؤسسة عالمية ونهج مبتكر وريادي.عبر القيام بعمليات استثمار منضبطة، وتوظيف المواهب ذات ا

مليار دوالر أميركي، بما في ذلك أصول ُمدارة من قبل مديرين  31.1، بلغ إجمالي األصول الُمدارة لدى مجموعة إنفستكورب 2019ديسمبر  31حتى تاريخ 
 في مكاتبها في كل من نيويورك، لندن، دول مجلس التعاون الخليجي، مومباي وسنغافورة.  جنسية 43موظفًا من  460مستقلين. ويعمل في الشركة ما يقارب 

   Investcorp@أو متابعتنا على قنوات التواصل االجتماعي  www.investcorp.com للحصول على المزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقعنا اإللكتروني:
 . Instagram  Twitter LinkedInفي كل من 

 

 نبــذة عن كاليغو 

لخدمات البيانات الُمدارة من طرف إلى طرف، مع سجل عالمي ناجح في تحسين إنتاجية المؤسسات وربحيتها من  في العالم شركة "كاليغو" هي أول مزود 
 خالل جعل بياناتها متاحة بشكل أفضل وأكثر أمنًا. 

على تحسين تضع "كاليغو" البيانات وخصوصيتها في صلب مجموعة فريدة من خدمات البيانات الُمدارة للشركات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات التي تعمل 
؛ أول  صية واألمانيتضمن خدمات إدارة تكنولوجيا المعلومات التي تتمحور حول الخصو وهذا البيانات وحمايتها في كل نقطة من نقاط تسلسها عبر المؤسسة. 

ت،  منصة سحابية عامة في العالم تم تصميمها بحيث تكون الخصوصية في صلبها؛ خدمات متطورة لاللتزام بخصوصية البيانات؛ وعلى مستوى المؤسسا
 خدمات وأدوات التعلم اآللي بناء على قاعدة "الخصوصية بالتصميم".

مات الُمدارة، وفازت مرتين بلقب "أفضل مزّود خدمات ُمدارة في العام". كما أنها "شريك ذهبي اكتسبت "كاليغو" شهرة عالمية لتميزها في تقديم الخد
 .501مزّود للخدمات الُمدارة  100وصيل المحتوى وأفضل تمزّود حلول لشبكات  100لمايكروسوفت" منذ مدة طويلة، وعضو في قائمة أفضل 

يسية في كندا والواليات المتحدة والمملكة المتحدة وإيرلندا وجزر القناة اإلنكليزية ولوكسمبورغ، علمًا أن  يقع مقر "كاليغو" في جزيرة جيرزي، ولديها مراكز رئ
سبع عمليات استحواذ على سبع شركات عالمية   2017عملياتها وعمالءها يشملون جميع أنحاء العالم. وتحظى "كاليغو" بدعم إنفستكورب، وحققت منذ العام 
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