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"جلف كابيتال" تعلن عن بيع "محطات العالم" إلى "ويب جت ليمتد"، الرائدة حول 
قة محق  دوالر أميركي،  مليون  173مقابل  بين الشركاتالعالم في قطاع السفر 

 %15معدل عائد داخلي على االستثمار يتجاوز 
صفقة البيع االستراتيجية ُتبّين جاذبية قطاع السفر اإللكتروني واالستثمار في 

 التكنولوجيا في منطقة الشرق األوسط
 

أعلنت "جلف كابيتال"، وهي من أكبر وأنشط الشركات العاملة في مجال إدارة  –( 2018نوفمبر  5 –)أبوظبي 
 Destinationsقد وقعت اتفاقية لبيع "محطات العالم" )األصول البديلة في منطقة الشرق األوسط، اليوم أّنها 

of the World “DOTW”( "إلى "ويب جت ليمتد )Webjet Limited “Webjet”( مقابل ،)مليون  173
% لتصبح بذلك واحدة من أكبر صفقات 15دوالر أميركي محّققة معدل عائد داخلي على االستثمار يتجاوز 

منطقة الشرق األوسط حتى هذا التاريخ. وستسهم صفقة التمّلك هذه في ترسيخ  التخارج في قطاع التكنولوجيا في
والضيافة وتوفير اإلقامة الفندقية بالجملة وتدعيم مكانة "ويب جت" باعتبارها الالعب الثاني في قطاع السفر 

 فريقها اإلداري. من حول العالم. ستشتري "ويب جت" "محطات العالم" من "جلف كابيتال" ومن مؤّسسها و 
 

في معرض تعليقه على صفقة التخارج، صّرح الدكتور كريم الصلح، الرئيس التنفيذي والشريك اإلداري للملكية 
إلى شركة ‘ محطات العالم’الخاصة في "جلف كابيتال": "يسّرنا أن نعلن اليوم عن صفقة البيع االستراتيجية لـ 

محطات ’بشكل وثيق مع الفريق اإلداري في ‘ جلف كابيتال’ملت وقد ع‘. ويب جت’عالمية رفيعة السمعة مثل 
في قطاع بيع  طوال السنوات الخمسة الماضية لبناء شركة عالمية رفيعة المستوى تّتسم بمركز قوي ‘ العالم

أثناء ‘ محطات العالم’. وقد تمّكنت حجوزات الغرف الفندقية بالجملة إلى شبكة التوزيع العالمية التي تعمل معها
مليون دوالر أميركي  279لها، من مضاعفة قيمة تعامالتها الكلية تقريباً بمعدل مرتين من ‘ جلف كابيتال’تمّلك 

. وخالل فترة تمّلكها للشركة، حّولت 2018مليون دوالر أميركي في عام  533إلى ما يقارب  2013في عام 
الضيافة الشركات في العالم في قطاع  من العب محلي إلى واحدة من أكبر‘ محطات العالم‘ ’جلف كابيتال’

ع العضوي السريع في عموم ك والتوسّ ، وذلك من خالل سلسلة من صفقات التملّ وتوفير اإلقامة الفندقية بالجملة
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دعم الشركات المحلية  على‘ جلف كابيتال’ثال آخر على قدرة تين. وهذه الصفقة هي ميآسيا وأوروبا واألميرك

 ية."وتحويلها إلى شركات عالم
 

‘ محطات العالم’كنا ح جون جوسك، المدير التنفيذي في "ويب جت": "من دواعي سروري أن أعلن عن تملّ وصرّ 
. بالجملةوبيع الحجوزات قطاع السفر مجال في العالم في أكبر العب كثاني ‘ WebBeds’ز مركز والتي ستعزّ 

من القطاع الفندقي على االستجابة بمساعدة العمالء على النجاح وتمكين شركائنا ‘ WebBeds’ تهتمّ 
ق هذا الهدف على نحو أفضل يحقا تسيضمن لن‘ محطات العالم’كنا لـ ر. وتملّ التجاهات السوق السريعة التغيّ 

ألعمالها كل  هي شركة نتعاون معها منذ سنوات عديدة ونكنّ ‘ محطات العالم’قناه حتى اآلن. وأوسع مما حقّ 
خالل األسابيع والشهور القادمة في سياق دمجنا ألعمالنا ‘ محطات العالم’ع فريق ع للعمل ماالحترام. إننا نتطلّ 

 وسعينا لتحقيق أفضل النتائج لكل شركائنا وعمالئنا."
 

نها من توفير ، األمر الذي سيمكّ موظف 2,100" أكثر من WebBedsك، سيصبح لدى "عقب صفقة التملّ 
فندق  250,000يصبح لدى الشركة محفظة تضم أكثر من دعم محلي حقيقي لشبكة شركائها حول العالم. وس

 منها بموجب عقود مباشرة. 28,500 في كل مناطق العالم،
 

 ‘محطات العالم’استثمارنا في ُيظهر  ق عبدهللا شاهين، مدير عام الملكية الخاصة في "جلف كابيتال": "علّ 
ظتنا االستثمارية. فمحالتابعة لتركيزنا القوي على تقديم إضافات قّيمة وإجراء تحسينات تشغيلية لدى الشركات 

م عملياتها من خالل عالمي المستوى وأن ُنبّسط وننظّ  اإداري   ا، استطعنا أن نستقطب فريقً ‘محطات العالم’ ففي
ع العضوي وكذلك من سريع حول العالم من خالل التوسّ  ع بشكلالفلبين والتوسّ  المكاتب الخلفية فيتلزيم مهام 

بمعدل مرتين. وقد استثمرت ‘ محطات العالم’نا من مضاعفة حجم بحيث تمكّ  ،كخالل سلسلة من صفقات التملّ 
وكذلك ‘ آي كالود’وترحيلها إلى ‘ محطات العالم’ي في المنصة التكنولوجية لـ أيضًا بشكل جدّ ‘ جلف كابيتال’

ماليين عملية بحث في  10األساسية وتوسعة قدرات البحث اليومي على اإلنترنت من أقل من  ترقية بنيتها
حاليًا تعتبر من ‘ محطات العالم’مليار عملية بحث. وقد أصبحت المنصة التكنولوجية لـ  1.5اليوم إلى 

ويب ’ك أثناء تملّ ستواصل مسار نموها القوي ‘ محطات العالم’المنصات الرائدة في القطاع. نحن واثقون أن 
 لها وأن المجموعة المندمجة ستحقق وفورات حجم ونتائج كبيرة."‘ جت
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فحسب، بل أيضاً لقطاع الملكية ‘ جلف كابيتال’اختتم الدكتور الصلح قائاًل: "هذه صفقة تاريخية ليس بالنسبة لـ 
صة اإلقليمية على الرهان على الخاصة بأكمله في منطقة الشرق األوسط. وهي ُتبرز قدرة شركات الملكية الخا

شركات التكنولوجيا في منطقة الشرق األوسط من أجل إضافة قيمة كبيرة لها حتى يمكن بيعها إلى مشترين 
حتى اآلن في خمس ‘ جلف كابيتال’استراتيجين عالميين وتوليد إيرادات مغرية للمستثمرين. وقد استثمرت 

ى مواصلة نشاطاتنا االستثمارية وتعزيز انكشافنا على االقتصاد ع إلشركات مرتبطة بالتكنولوجيا ونحن نتطلّ 
 الجديد الناشئ في منطقة الشرق األوسط."

 
 

 –انتهى  -

 نبذة عن "جلف كابيتال"
 

في منطقة الشرق األوسط حيث تستثمر في عدة فئات من  رائدة في إدارة األصول البديلةمن الشركات ال"جلف كابيتال" هي 
مليار  3.3) مليار درهم 12ري.  وتدير الشركة حاليًا التطوير العقاالخاص و  والتمويلالملكية الخاصة األصول، بما في ذلك 

أس المال وتعزيز صناديق وأدوات استثمارية. ويتمثل هدف "جلف كابيتال" في تنمية ر  8من األصول من خالل دوالر أميركي( 
ستدام القيمة بواسطة خبراتها ومهاراتها العالمية المستوى ومن خالل أفضل الممارسات التي تتبعها من أجل توفير أداء ممتاز م

وتستثمر "جلف كابيتال" أموالها الخاصة إلى جانب أموال المستثمرين في كل الصناديق التي تطلقها  لكل المعنيين بأعمالها.
، باتت "جلف كابيتال" اليوم إحدى والمجال العقاري  الخاص التمويلومجال ضل مبادراتها في مجال الملكية الخاصة بفو . الشركة

وقد حازت الشركة على العديد من الجوائز في منطقة  شرق األوسط.في منطقة العًا وأكثرها تنوّ  ةكبرى شركات إدارة األصول البديل
الخاص"  ر للتمويلبما في ذلك جائزة "أفضل شركة للملكية الخاصة" و"أفضل موفّ  ،ميةالشرق األوسط باإلضافة إلى جوائز عال

 و"أفضل شركة إلدارة األصول البديلة".في منطقة الشرق األوسط".

 
 . www.gulfcapital.comيرجى زيارة موقع  عن "جلف كابيتال"، للحصول على المزيد من المعلومات

-  

 
 نبذة عن "ويب جت"

http://www.gulfcapital.com/
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ى مجمل حجم عدّ شركة مدرجة في البورصة األسترالية حيث تدير شركة رقمية للسفر ت   200"ويب جت ليمتد" هي من بين أهم 

أعمالها في قطاع التجارة اإللكترونية بين الشركات ‘ . وتزاول "ويب جت2018أسترالي في يونيو مليار دوالر  3مبيعاتها الـ 
 والمستهلكين وقطاع التجارة افلكترونية بين الشركات.

 
"ويب جت" هي ثاني أكبر ُمورد في العالم لحلول اإلقامة إلى قطاع السفر حيث ُتشّغل أعمالها في مجال السفر في قطاع التجارة 
اإللكترونية بين الشركات من خالل: "صن هوتيلز" و"جاك ترافل" و"توتال ستيه" )عالميًا وفي أوروبا( و"فت رومز" )آسيا( و"لوتس 

السفر بخيارات تتجاوز  " شبكتنا العالمية من شركاء قطاعWebBedsد "أوف هوتيلز" )األميركتين والشرق األوسط وإفريقيا(. وتزوّ 
سلسلة من  25موفر من جهات ثالثة و 60عقد مباشر وأكثر من  23,000ل أنحاء العالم، مكونة من فندق في ك 250,000الـ 

الفنادق الكبرى. وباستطاعة العمالء االطالع على هذه الخيارات الشاسعة والتي تتراوح ما بين سالسل الفنادق العالمية في مراكز 
ل مواقع الحجوزات اإللكترونية أو من خالل واجهات برمجة التطبيقات. المدن وما بين المنشآت الشاطئية المستقلة، وذلك من خال

وجهة وكذلك الرحالت السياحية بصحبة دليل سياحي وتذاكر الفعاليات  950وبإمكان العمالء أيضًا النفاذ إلى خدمات التنقل في 
 والمناطق السياحية.

 
تياجات الخاصة للمجموعات من كل األحجام والتي تغطي " أيضًا ترتيبات سفر بحسب الطلب ووفقًا لالحWebBedsر "توفّ 

 الترفيه واالهتمامات الخاصة والتعليم وتوفير حجوزات وترتيبات االجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض.    
 

 نبذة عن "محطات العالم"
موردين بموفري حجوزات حيث توصل اللة قطاع السفر والضيافة وتوفير اإلقامة الفندقية بالجمتعمل في "محطات العالم هي شركة 

ي التجزئة )وكالء السفر ووكالء السفر على اإلنترنت ومشغلي الجوالت السياحية( بجهات ثالثة. أسست الشركة في السفر/وبائع
 . تينيومقرها في دبي كما لدى الشركة مكاتب في منطقة الشرق األوسط ومنطقة آسيا الباسيفيك وأوروبا واألميرك 1994عام 

 


