
 

 

 لتكنولوجيا المعلومات "يوبيسينس"ستحوذ على ت  إنفستكورب

أعلن إنفستكورب، المؤسسة المالية العالمية الرائدة المتخصصة في االستثمارات  -2019 يناير 9، البحرين
"إنفستكورب تكنولوجي بارتنرز"، والمتخصصة في االستحواذ على شركات ، أن ذراعه االستثمارية، البديلة

"يوبيسينس" التابعة لشركة ( SmartSpace)"سمارت سبيس"  كملت شراء مجموعة أالتكنولوجيا متوسطة الحجم، 
(Ubisense )مليون جنيه  35يصل إلى ، بما في ذلك عالمة "يوبيسينس" التجارية، مقابل مبلغ البريطانية

لـ  التابع" الرابع التي يجريها "صندوق التكنولوجياخامسة . ويشكل هذا االستثمار صفقة االستحواذ الإسترليني
 . ""إنفستكورب

 توليد بيانات المواقع ، تتمثل آلية عملها فيبرمجيات وحلول استشعار للمؤسساتمنصة  "سمارت سبيس"عد وت
سهيل ، األمر الذي يساعد في تالمعدات واألدوات والعملياتواضحة عن رقمية ن صورة يمن أجل تكو  وتحديدها
تتمثل أهمية المنصة في كونها تساعد العمالء أكثر مرونة. و بصورة  ومراقبتها العمليات الصناعية المعقدةإدارة  

 . في خدمة "سمارت سبيس" على االستثماردية مجوائد عمن الشركات الكبرى في تحقيق 

، الطيران، بما في ذلك الحيوية في عدد من القطاعاتالتابعة لـ "يوبيسينس"  سبيس""سمارت وتستخدم حلول 
 31لسنة المنتهية في وخالل ا .الكثير العامة، والنقل، وغيرها اتوالمركبات التجارية، وسيارات الركاب، والصناع

سنويًا ٪ 30 حوالي لغمليون جنيه إسترليني، بمعدل نمو ب 10.8، حققت الشركة إيرادات بقيمة 2017ديسمبر 
 .2015منذ العام 

وحدة االستثمار في شركات ورئيس مدير تنفيذي جيلبرت كامينيتسكي، صفقة االستحواذ، قال على  اً تعليق
إنفستكورب ’استثمارات حفظة ممهمة إلى إضافة  ‘يوبيسينس’مثل ت" :إنفستكوربلدى  التكنولوجيا الخاصة
ضمن القطاع  نترنتاإلفي مجال تمثل حاًل مبتكرًا من كونها وتنبع أهمية هذه المنصة . ‘تكنولوجي بارتنرز

على كما أننا  بشكل لحظي،مراقبة سير العمليات في المواقع الصناعية حيث تساعد العمالء على  ،الصناعي



 

في الطويلة نسعى إلى توظيف خبراتنا . و بمستوى الكفاءة العالية والخبرات التي يمتلكها فريق إدارة الشركة دراية
 للنمو والتوسع".الطموحة ها تحقيق أهدافل ‘يوبيسينس’دعم 

مع شراكة ال تسعدنا" :في "سمارت سبيس" لتكنولوجياالتنفيذي لمدير لاآندي وارد، العضو المؤسس و  بدوره، قال
وتعزيز قدرتها على  التكنولوجيا والبرمجياتشركات في دعم  مؤسسةالالتي تمتلكها خبرة الإنفستكورب، وندرك مدى 

دعم الشركة طبيعة أعمالنا، لعميق بجانب فهم إنفستكورب ال ،. ومن شأن هذه الخبرةمن خالل استثماره فيها النمو
االبتكار. ويأتي هذا الدفع قدمًا بجهودها في مجال و النمو والربحية على صعيد  المستقبلية هافي تحقيق أهداف

نجحنا  الرائدة التي كدليل على مدى جاذبية محفظة منتجاتنا والتكنولوجيامن جانب مؤسسة مالية عريقة االستثمار 
  ".المرحلة التالية من مسيرة نموناإلى  ، ونتطلعماضيةاألعوام ال في تطويرها على مدار

في مجال االستحواذ على شركات التكنولوجيا متوسطة الحجم، مع في ترسيخ مكانته الرائدة نجح إنفستكورب وقد 
 ،وأمن تكنولوجيا المعلومات ،التحليالتو التركيز بشكل خاص على الشركات العاملة في مجاالت البيانات 

مليار دوالر لتمويل  1.5مساهمات تتجاوز  2001منذ العام جمع حيث حلول الدفع، و  ،وتكنولوجيا الخدمات المالية
إنفستكورب لـ " التابع الرابع . وتتمثل االستثمارات األخرى التي أجراها "صندوق التكنولوجياهذا المجالفي استثماراته 

الشركة شركة "كاليجو"، ؛ و الموارد البشريةمجيات بر المتخصصة في  اردن"غشركة "سوفت باالستحواذ على 
؛ وشركة "أجيراس"، المنصة اإللكترونية التي تلعب دور الوسيط بين المبتكرةالسحابية بحلول الحوسبة المتخصصة 

المزود الرائد ؛ وشركة "إمبرو"، أخرىالشركات المتوسطة والصغيرة من جهة ومزودي الخدمات المهنية من جهة 
  .برامج إدارة وحماية الشبكات المدرسية والفصول الدراسية عبر اإلنترنتفي بريطانيا ل

 -انتهى-

 
 
 



 

 ُنبــذة عن إنفستكورب
دارتها، ويقدم  ُيعتبر بنك إنفستكورب في طليعة المؤسسات العالمية المتخصصة في توفير االستثمارات البديلة وا 
لعمالئه من األفراد ذوي المالءة المالية العالية والمؤسسات فرصًا في مختلف أنحاء العالم. وفي ضوء رؤيته 

إنفستكورب استراتيجية نمو طموحة وحذرة في نفس الوقت. ويركز إنفستكورب على تعزيز عوائد الجديدة، أطلق 
المستثمرين والمساهمين من خالل اتباع منهجية حكيمة لالستثمار في أربعة مجاالت أساسية هي: االستثمار في 

 قة، باإلضافة إلى وحدة إدارة الدين.الشركات الخاصة، واالستثمار في العقارات، واالستثمارات المولدة للعوائد المطل
 

مليار دوالر أميركي،  22,6، بلغ إجمالي األصول المدارة لدى مجموعة إنفستكورب 2018يونيو  30وحتى تاريخ 
بما في ذلك أصول مدارة من قبل مديرين مستقلين، إلى جانب أصول خاضعة لنموذج االستشارات غير التقديرية 

  .وم محتسبة على أساس األصول المدارةحيث يحصل إنفستكورب على رس
 

صفقة استثمارية في شركات خاصة في الواليات  175، أبرم إنفستكورب أكثر من 1982ومنذ تأسيسه في عام 
المتحدة األمريكية وأوروبا ومنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا وآسيا، في قطاعات مختلفة تشمل التجزئة 

والتكنولوجيا والخدمات التجارية والمنتجات الصناعية. وقد بلغ عدد صفقات االستثمار والمنتجات االستهالكية، 
صفقة، بقيمة إجمالية  600العقاري في العقارات السكنية والتجارية في الواليات المتحدة األمريكية وأوروبا أكثر من 

 .مليار دوالر أمريكي 57تتجاوز 
 

به في كل من البحرين ونيويورك ولندن وأبوظبي والرياض والدوحة موظفًا في مكات 390ويعمل لدى إنفستكورب 
وسنغافورة. للحصول على المزيد من المعلومات بما في ذلك أحدث بياناتنا المالية الدورية، يرجى زيارة موقعنا 

 التواصل االجتماعي التالية:أو متابعتنا على قنوات  www.investcorp.comاإللكتروني: 
 

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

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


 

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

 
 لالستفسارات اإلعالمية الرجاء االتصال بـ

 إنفستكورب
 فراس األمين
39987838 973+ 

felamine@Investcorp.com 

 برنزويك غلف 
 جودي عيسى

97144466270+ 
Investcorp@brunswickgourp.com 
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