
 

 

 

 إنفستكورب يستحوذ على شركة "كونتنت سيرف"
ــ إنفستكورب أعلنت "إنفستكورب تكنولوجي بارتنرز"،  -2019يوليو  18، البحرين ــ ــ ــ ــ ــ ــ الذراع االستثمارية التابعة لـ

اليو  عن اســتلواذ ا علت لصــة أةلبية  متوســ ة اللج ،والمتخصــصــة الي االســتلواذ علت اــركات التكنولوجيا 
ــيرل"، المزو  الرا    ــ ــــركة "كونتنت ســ ــــل  ون معلومات ، الإ ارة  ياتلبرمجعالميًا الي اــ ــف ةالكاــ ــ . عن قيمة الصــ

 400الذي يبلغ رأسماله  "صن وق التكنولوجيا الرابعالتي يجريها "السا سة االستلواذ صف ة ويمثل  ذا االستثمار 
ــاالة إلت كونه  والر، مليون  ــ ــتلواذ باإلضــ ــ ــــركة برمجيات الي من  ةعلت ثاني اســ ال ول النا  ة باأللمانية والتي  اــ

 عا  وال .الي ةضون تض  ألمانيا والنمسا وسويسرا، 

ــســــت اــــركة "كونت ــرا م راً لها، تأســ ــويســ ــيرل"، التي تتخذ من ســ ــب   2012عا  نت ســ عالميًا الي را  ة اــــركة لتصــ
ــنيفات الي الســـوق  تينوتلظت اليو  بمكانة وســـمعة مرموق، معلومات الإ ارة ق اع برمجيات  البا عين بلســـب تصـ
ــ ر ا  ــركاالتي تصــ ــتر". مثل  ةعالميت أبلاث اــ إ ارة معلومات المنتجات وتتي  لزمة برمجيات "ةارتنر" و"الوريســ

توزيعها ضــمن منصــة مركزية من أجل  اتلمنتجالمفصــلة لمعلومات الللعمالء تخزين وا  ارة من "كونتنت ســيرل" 
الاــركات من تلســين جو ة البيانات عمال ها من وبالتالي تمكين  -إلكترونية وةير إلكترونية -عبر قنوات متع  ة

ــاقها وت  ي  تجربة منت  أكثر  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ، و و أمر مه   ه اإليرا ات( لعمالالرص تل يق زيا ة ي و  إلت )مما جاذبية واتســ
 .التجارة اإللكترونيةالتلول الها ل نلو الي ظل 

 
ــيرل"  ــ ــــركة "كونتنت ســ ــلر )الر يا بولّ  ت اــ ــ ــــركة( وأرمن  ريســ ــتنر )ر يا الاــ ــ ــيا كاســ ــ ــياها، باترياــ ــ ــســ ــ  يا ة مؤســ

ــبته  ــنوياً مركبًا ل يرا ات نسـ ــّجلت مع ل نمو سـ ــيرة نمو وتوســـع ســـريعة ليث سـ % للفترة ما بين 30التنفيذي(، مسـ
عت ن اق 2018و 2015 ــّ ــوقها ووســ ــمل  ول  أعمالها ان القًا من ســ ــرا لتاــ ــويســ ــا وســ ــية الي ألمانيا والنمســ الر يســ

ــــول  ــ ــف ة الج ي ة، سـ ــ ــ ــيا والملي  الها د والواليات المتل ة. وبموجب الصــ ــ ــ ــا واليابان ومن  ة مســ ــ ــ البنلوكا والرنســ
. وسيواصل اهومواصلة ت وير منتجات اً عالمي هايخصص إنفستكورب استثمارات إضاالية الي الاركة لتعزيز توسع



 

 

ــا ــ ــ ــ ــسـ ــ ــ ــ ــــرال علت أعمالها بالتعاون مع  مؤسـ ــ ــ ــــركة واإلاـ ــ ــ ــع والنمو الي الاـ ــ ــ ــ ــيرل" جهو  الت وير والتوسـ ــ ــ ــ "كونتنت سـ
 إنفستكورب.

جيلبرت كامينيتسكك،، الميير التنفيذ  وريي  وحي  اسسكتامار  ، شكركات وتعلي ًا علت صــف ة االســتلواذ، قال 
ــبة لنا كونها اــــركة عالمية : "تع  اــــركة التكنولوجيا الخاصككة ليإ إنفسككتكورب ــيرل خياراً مثاليًا بالنســ كونتنت ســ

ــياها ــ ــســ ــ ــــر من  مؤســ ــكل مبااــ ــ ــريع النمو. لذا نلن  ،را  ة مملوكة باــ ــ وتمكنت من تل يق مكانة متميزة الي ق اع ســ
ــــون للعمل مع الريق إ ار  ــ ــيرة  ع  العليا و  تهامتلمسـ ــ ــ ــــركة وتنمو ونجاح مسـ ــ ــــور ا الاـ ــ ــــوق عزيز لضـ ال وي الي الســ

نا صن وق ةملفظضمن للاركات الر يسية الخمسة مكملة ثماني عمليات استلواذ بنجاح وبع  أن أتممنا العالمية. 
 اركة كونتنت سيرل".الج ي  الي  نااستثمار التي سيوالر ا فرص االستفا ة من ال، نت لع ُقُ مًا إلت التكنولوجي

 
ــتكورب كونتنت سككيرف"  بيوره، قال أرمن يريسككلر، الريي  التنفيذ  لشككركة" ــراكتنا مع إنفســ  ليالً قويًا  "تمثل اــ

ــع الذي نجلت الي  ــ ــور العالمي الواســ ــ ــ ــركتنا والخبرات ال ويلة واللضـ ــ ــ ــلت إليها اـ ــ ــ علت المكانة المتميزة التي وصـ
ــتكورب ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ بمـا يمتلكـه من خبرات ومعـارل الي ق ـاع التكنولوجيا  ،تل ي ـه منـذ ان القتهـا. ونلن علت ث ـة بـأن إنفسـ

ــريع عجلة نمو  ــينج  الي تســ ــع العالمي إلت جانب الهمه العميق ل بيعة أعمالنا، ســ والبرمجيات وق راته علت التوســ
ــيرل’ ــ ــ ــع اء ‘ كونتنت ســ ــ ــ ــت بلية وال الع ق ماً بجهو  ا الي مجال االبتكار والت وير. ونلن ســ ــ ــ وتل يق أ  االها المســ

ــ ــتجمعنا مع بعالقة الاــ ــتكورب ونت لع ق مًا إلت العمل معًا إراكة التي ســ المرللة التالية من والمضــــي ق ماً الي نفســ
 مسيرة نمونا". 

 
ــ  ــينضــ ــف ة، ســ ــتكمال الصــ ـــاري  وعلت إثر اســ ــتاـ كل من جيلبيرت كامينيتســــكي وجورو كنوالالى إلت المجلا االســ

 .كممثلين عن إنفستكورب لاركة "كونتنت سيرل"
 



 

 

اكتسـب إنفسـتكورب سـمعة قوية الي االسـتثمار ضـمن ق اع اـركات التكنولوجيا متوسـ ة اللج ، وتل ي اً العاملة 
تامل قا مة . و وللول الم الوعاتالتلليالت واألمن اإللكتروني والتكنولوجيا المالية و الي مجاالت البرام  والبيانات 

ــتلواذات التي نفذتها  ــتكورب تكنولوجي بار أل ث االســ ــينا" )كاًل من  تنرز""إنفســ ( البري انية، Ubisense"يوبيســ
ســتاــعار للمؤســســات" واــركة "ســوالت ةار ن"، المتخصــصــة الي برمجيات االالمتخصــصــة الي برمجيات وللول 

الموار  البارية" واركة "كاليغو"، المتخصصة الي توالير الللول السلابية" واركة "أجيراا"، المنصة اإللكترونية 
ــارعة النمو التي  ــغيرة ومزو ي الخ مات المهنية" واـــركة متســ ــي  بين الاــــركات المتوســــ ة والصــ تلعب  ور الوســ

"إنفسـتكورب نجلت "إمبيرو"، مزو  برام  إ ارة ولماية الاـبكات الم رسـية والفصـول ال راسـية عبر اإلنترنت. وق  
ــا مات تتجاوز 2001منذ عا  تكنولوجي بارتنرز"،  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــتثماراتها الي مليار  والر لتمويل  1.5، الي جمع مسـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ اسـ

 اركات التكنولوجيا متوس ة اللج .

 

ــف ة االســـتلواذ ويخضـــع  اـــملت قا مة المواال ات االعتيا ية الخاصـــة بمكااللة االلتكار. و لللصــول علت إتما  صـ
التجارية( و"كو  من  كو" للاـؤون من "أكسـنتاـر" ) كالً مسـتاـاري "إنفسـتكورب تكنولوجي بارتنرز" الي  ذل الصـف ة 

ــــؤون ) ــ ــ ــــؤون التكنولوجية( و" يلويت" )للاـ ــ ــ ــكاوير" و"ماك يرموت ويل من  إيميري" للاـ ــ ــ ــ ــريبية( و"بروسـ ــ ــ ــ المالية والضـ
ا" ب ور المسـتاار نبينما قامت اـركة " نتو  ،ال م  واالسـتلواذ(لاـؤون ال انونية( و"سـتيال إي أو سـي" )للاـؤون )

 سيرل". لاركة "كونتنت

 
 -انتهت-

 
 نُبــذة عن إنفستكورب

المالءة المالية العالية يُعتبر بنك إنفستكورب في طليعة المؤسسات العالمية المتخصصة في توفير االستثمارات البديلة وإدارتها، ويقدم لعمالئه من األفراد ذوي 

على تعزيز عوائد  هزيركخاللها تيواصل من ، أطلق إنفستكورب استراتيجية نمو طموحة الجديدةوالمؤسسات فرصاً في مختلف أنحاء العالم. وفي ضوء رؤيته 

في العقارات،  المستثمرين والمساهمين من خالل اتباع منهجية حكيمة لالستثمار في أربعة مجاالت أساسية هي: االستثمار في الشركات الخاصة، واالستثمار

 واالستثمارات المولدة للعوائد المطلقة، باإلضافة إلى وحدة إدارة الدين.



 

 

 
مليار دوالر أميركي، بما في ذلك أصول مدارة من قبل مديرين  26,7بلغ إجمالي األصول المدارة لدى مجموعة إنفستكورب ، 2019س مار 31وحتى تاريخ 

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

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

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

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

 .أمريكي

 

مليار دوالر، حيث تتركز استثماراتها بشكل  11.7يرها وتتمتع وحدة "إنفستكورب إلدارة الدين" بمكانة رائدة عالمياً في مجالها، ويبلغ إجمالي األصول التي تد

 متحدة. رئيسي في الديون الممتازة مضمونة السداد التي تصدرها الشركات ذات رأس المال المتوسط والكبير في أسواق أوروبا الغربية والواليات ال
 

وسنغافورة. للحصول على المزيد مومباي وأبوظبي والرياض والدوحة وفي مكاتبه في كل من البحرين ونيويورك ولندن  موظف   400ويعمل لدى إنفستكورب 

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

 االجتماعي التالية:
 

www.twitter.com/Investcorp  

www.linkedin.com/company/Investcorp 
www.instagram.com/investcorp   

www.investcorp.com 
 
 مليار دوالر 2.1تبلغ قيمتها حوالي ( يديرها عدة مدراء محافظحلول مساهمات من خالل صناديق تحوط )بما في ذلك في شراكات تشمل األصول المدارة  1

إجمالي األصول رسوم محسوبة على أساس يحصل مقابل ذلك على استشاري غير تقديري، حيث فويض يديرها البنك بموجب ت وأصوالً مستقلون، يديرها مدراء 

 المدارة لدى البنك.  درج االستثمارات العقارية في إجمالي قيمة األصولنتالمدارة. كما 
 

 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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