
 

 

 

 األميركية شركة ريفاتشر في أغلبية حصة علىستحوذ ي نفستكوربإ
  

أعلن "إنفستكورب"، المؤسسة المالية العالمية الرائدة المتخصصة في االستثمارات البديلة،  :2019فبراير  11، البحرين
 كفاءاتال دريبالرائدة في مجال تاألمريكية ، الشركة (Revature) "اتشرفي "ريفأغلبية اليوم عن استحواذه على حصة 

 الصفقة.هذه الكشف عن شروط ، دون وتأهيلها المتخصصة في تكنولوجيا المعلومات

برامج مجانية لتعليم خريجي الجامعات في الواليات المتحدة، التي تعد إحدى أكبر الجهات استقطابًا ل، وتقدم شركة ريفاتشر
عملها الفريد  يوفر نموذجو . ةمهارات التكنولوجيالالفجوة المتنامية في القطاع بهدف سد في من نوعها األولى البرمجة تعد 

متكاملة فيما يتعلق باختيار  خدمات  ،500ئها، من الشركات االستشارية والشركات المدرجة على قائمة فورتشن لعمال
المطلوبة لسوق العمل مما يساعد الشركات على تأمين  كفاءاتوتتولى الشركة تطوير ال. التكنولوجية المناسبة كادراتال

 لخريجي الجامعاتالمبرمجين فرصة قيمة  دريببرامج الشركة المجانية لتوتتيح . الكوادر المالئمة لدعمها في تحقيق النجاح
 كمتخصصين في التكنولوجيا.ناجحة  يةمهنالموهوبين لشق طريقهم نحو مسيرة 

في شركات رائدة في جميع أنحاء على وظائف  "ريفاتشر" لدى ذين يلتحقون ببرامج تدريبيةالبرمجيات ال ومهندسويحصل 
أنحاء مختلف في متدربين لعمالء و إال أنها تقدم خدماتها ريستون بوالية فرجينيا، مدينة في الرئيسي  هايقع مقر و العالم. 

، ستيت أريزوناجامعة بما في ذلك األمريكية شراكات أكاديمية مع أفضل الجامعات أقامت ريفاتشر . كما واليات المتحدةال
فلوريدا، وجامعة تكساس أرلينغتون، وجامعة جورج ماسون، وجامعة ساوث نيويورك، وجامعة سيتي يونيفيرستي أوف وجامعة 
 فرجينيا.ويست 

 ةخبر يتمتع إنفستكورب ب" قال حازم بن قاسم، الرئيس التنفيذي المشارك لدى إنفستكورب:وفي تعليقه على الصفقة، 
من خالل  ،تكنولوجيا المعلوماتالكوادر المختصة بالتي تعنى بتأمين قطاعات والفي قطاع التعليم  عالية استثمارية

ننا نرى و  .استثماراتنا السابقة في الواليات المتحدة في غاية األهمية، فرصة شراكة في صفقة استحواذنا على شركة ريفاتشر ا 
 ".لتحقيق أهدافها الطموحة للنمو والتوسع الشركةإلى توظيف خبراتنا الطويلة في دعم  فيها نسعى



 

دارة االستثماراتفي يوسف اليوسف، المدير قال من جانبه، و  ة الشركات رؤيتعد دراسة " :إلنفستكورب فريق توظيف وا 
من  مقبلتمكين الجيل الاستطاعت شركة ريفاتشر، من خالل جهودها الموجهة لجزءًا مهم من عملياتنا االستثمارية. و 

وفي ضوء هذا القطاع المتنامي بوتيرة . هذا المجالمنهجية الشركات في  أن تعيد صياغةالمتخصصين في التكنولوجيا، 
هذه تعد . و 500ع قاعدة عمالئها من الشركات المدرجة ضمن قائمة فورتشن ستو ليفاتشر  دعم شركةيسرنا متسارعة، 

 .قطاع تحمل آفاقه فرص نمو واعدة" ضمن لعمالئنا الصفقة استثمارًا آخر فريد من نوعه

القطاعات التي ُتعنى بتأمين وتأهيل الكوادر المالئمة االستثمار في سجل حافل بالنجاح فيما يتعلق بنفستكورب بإتمتع هذا وي
السابقين في كل من شركة "نوبل ليرنينج كوميونيتيس" المتخصصة في  يهاستثمار من خالل ، لتلبية احتياجات سوق العمل

نفستكورب السابقة والحالية أكثر من إ. وتضم محفظة "برو أنليميتد" العاملة في مجال تكنولوجيا المعلوماتوال التعليم، مج
 مليار دوالر. 36عبر صفقات تجاوزت قيمتها اإلجمالية استثمارًا  150

  

 -انتهى-

 
 ُنبــذة عن إنفستكورب

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

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

ائد المستثمرين والمساهمين من خالل اتباع منهجية حكيمة لالستثمار في أربعة مجاالت أساسية هي: االستثمار في الشركات الخاصة، على تعزيز عو

 واالستثمار في العقارات، واالستثمارات المولدة للعوائد المطلقة، باإلضافة إلى وحدة إدارة الدين.
 

مليار دوالر أميركي، بما في ذلك أصول مدارة من قبل  22,5ل المدارة لدى مجموعة إنفستكورب ، بلغ إجمالي األصو2018ديسمبر  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  185إنفستكورب أكثر من ، أبرم 1982ومنذ تأسيسه في عام 

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

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

 .دوالر أمريكي
 



 

موظفاً في مكاتبه في كل من البحرين ونيويورك ولندن وأبوظبي والرياض والدوحة والهند وسنغافورة. للحصول على المزيد  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 

 
 مية الرجاء االتصال بـلالستفسارات اإلعال

 إنفستكورب
 فراس األمين
39987838 973+ 

felamine@Investcorp.com 

 برنزويك غلف 
 سيلين أسود

+971 (4) 560 9600 

Investcorp@brunswickgourp.com 
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