
 ملیون دوالر أمریكي في "آیسون 51"جلف كابیتال" و"أفریك إنفست" تستثمران 
إكسبیریانسز"، أكبر شركة لخدمة العمالء وللتعھید في منطقة جنوب الصحراء 

اإلفریقیة 

وأنشط أكبر إحدى كابیتال"، "جلف أعلنت -  )2018نوفمبر  26- المتحدة العربیة اإلمارات ، (دبي 
وھي إنفست"، "أفریك وشركة األوسط، الشرق منطقة في البدیلة االستثمارات قطاع في العاملة الشركات 

عن إفریقیا، في  المتوسطة االستثمارات   توفیرعلى تركّز والتي الخاصة الملكیة قطاع في رائدة شركة 
"آیسون لشركة الخاصة باألسھم واالستثمار مھیكل قرض لتقدیم استراتیجیة شراكة أوّل في دخولھما 

من وذلك )، iSON BPO Limitedسابقًا تعرف كانت (التي  iSON Xperiences إكسبیریانسز"، 
إكسبیریانسز" "آیسون شركة وتعتبر أمریكي. دوالر ملیون  51بلغت إجمالیة بقیمة مشتركة صفقة خالل 
دولة  14في تعمل حیث إفریقیا، في العمالء خدمات شركات أكبر من وكذلك التعھید شركات أكبر من واحدة 

في إفریقیا والھند.

"جلف من الثاني الخاص التمویل صندوق وھو "، IIفند أوبورتیونیتیز كریدیت "جلف صندوق قدّم وقد 
إجمالیًا التزامًا إفریقیا، عموم في لالستثمار الثالث الصندوق "، IIIفند إنفست "أفریك وصندوق  كابیتال"، 
قیمة تستخدم وسوف منھما. لكل أمریكي دوالر ملیون  25.5بقیمة األسھم وشراء قروض خالل من للتمویل 

على لالستحواذ وكذلك الشركة، لتنمیة العامل المال رأس ولزیادة للنمو مال رأس لتوفیر المشترك التمویل ھذا 
أسھم أقلّیة من أحد المستثمرین الحالیین.

اإلفریقیة، الصحراء جنوب منطقة في العمالء خدمة قطاع في شریك أكبر إكسبیریانسز"، "آیسون شركة تعتبر 
مستخدم ملیون  425الشركة عملیات وتخدم إفریقیا. جنوب باستثناء السوق، من ٪ 75بنحو تستأثر حیث 
والیوم، والھند. إفریقیا وجنوب الصحراء، جنوب دولة  13في اتصال مركز  27خالل من لالتصاالت نھائي 

تجربة إدارة مجال في الریادة إلى تتطلّع التي للشركات قیّمًا ومستشارًا شریكًا إكسبیریانسز" "آیسون تُعَد 
العمالء، وذلك في بیئة عالمیة دینامیكیة.

،  2010عام في ) iSON BPO Limitedباسم سابقًا (المعروفة إكسبیریانسز" "آیسون شركة تأسّست 
ونیجیریا والنیجر وتشاد فاسو وبوركینا وتنزانیا كینیا ذلك في بما إفریقیا، في بلدان ستة في عملیاتھا وبدأت 
خدمات لتقدّم بسرعة الشركة أعمال وتوسّعت االتصاالت. قطاع إلى االتصال مراكز خدمات لتقدّم والھند، 
ووسائل والضیافة، والسفر التجزئة، وقطاع )، BFSI(والتأمین المصرفیة للخدمات تكنولوجیة وحلول التعھید 

اإلعالم والترفیھ، والطیران، والتجارة اإللكترونیة باإلضافة إلى قطاع االتصاالت السلكیة والالسلكیة.

قصّة إكسبیریانسز‘ ’آیسون  شركة "تعتبر كابیتال": "جلف لشركة التنفیذي الرئیس الصلح، كریم الدكتور قال 
إنفیست‘. ’أفریك شركة مع المشترك االستثمار ھذا خالل من بدعمھا سعداء ونحن إفریقیا في أخرى نجاح 

تمویل عن تبحث والتي قطاعھا في الرائدة للشركات مرنة تمویل أداة ھي نقدّمھا التي الخاصّ التمویل وحلول 
نحن المقبلة. المرحلة في للنمو إستراتیجیاتھا لتنفیذ لدیھا العامل المال رأس زیادة عن تبحث وكذلك لنموھا 
االستثمار ھو ھذا معھا. تعمل التي للشركات ممیّزة عمالء تجربة تقدیم في والنجاح التركیز على ’آیسون‘ نھنّئ 



نتطلّع ونحن الماضیة، شھرًا عشر اإلثنى خالل اإلفریقیة الصحراء جنوب منطقة في كابیتال‘ ’جلف لـ الثاني 
إلى توسیع نطاق أعمالنا في إفریقیا".

’آیسون شركة "تُعَدَ قائالً: كابیتال" "جلف شركة في الخاص التمویل إدارة عام مدیر حدیدي، آدم قال 
عدة لتغطّي واحد وقطاع واحد بلد في خدماتھا تقدیم من وانطالقھا شركة نمو لكیفیة حیًّا مثاالً إكسبیریانسز‘ 

كونھا من لتنتقل جدًا، بسرعة ’آیسون‘ نَمت لقد والقطاعات. األسواق عبر رائعًا نموًّا محقّقة وقطاعات، بلدان 
تجارب لتشكیل وذلك العمالء، خدمات أنواع جمیع تقدیم في شامل شریك إلى االتصال مراكز لخدمات مزوّدًا 
واضحة برؤیة تحلّیھ على اإلدارة فریق أكّد لقد ’آیسون‘. معھا تتعاقد التي للشركات النھائیین للعمالء سلسة 

إنفست‘ ’أفریك مع الشراكة بھذه سعداء نحن األوّل. الطراز من مؤسّسة بناء ومن النجاحات من حافل وسجلّ 
لدعم ’آیسون‘ في مرحلتھا التالیة من النمو."

في ھامًّا قطاعًا األعمال تعھید قطاع "یعدّ إنفست": "أفریك لشركة التنفیذي الشریك خلیفة، حكیم قال جانبھ، من 
في االستثمار في كبیرة خبرة إنفست‘ ’أفریك شركة تمتلك العمل. فرص من العدید یوفّر حیث اإلفریقیة، القارة 

تقدیم في الرائد الشریك وبوصفھا إكسبیریانسز‘. ’آیسون تنتظر التي الھامة الفرص وتدرك التعھید، شركات 
توسّعھا مواصلة من یمكّنھا جیّد وضع في ’آیسون‘ فإن اإلفریقیة، الصحراء جنوب منطقة في العمالء تجربة 

سعیھا ھو ’آیسون‘ یمیّز ما أن نعتقد نحن المبتكرة. الرقمیة االستراتیجیات تنفیذ من واالستفادة الجغرافي 
نحن أیضًا. الشركات تلك لعمالء سلسة تجربة ولتوفیر معھا تعمل شركة لكل ممتازة خدمة لتقدیم الدؤوب 

نتطلّع للعمل مع ’جلف كابیتال‘ لمساعدة ’آیسون‘ على تحقیق أھدافھا."

لتقدیم ’آیسون‘ شركة تطویر في استمرارنا "آیسون":"مع مجموعة ورئیس مؤسس ، أوطاني رامیش وقال 
الیومیة العملیات من كال لتغطّي معھا، نعمل التي للشركات الرقمیة العمالء تجربة إدارة مجال في شاملة حلول 

الشركتان فكلتا إنفست‘. و’أفریك كابیتال‘ ’جلف الجدد، بمستثمرینا نرحّب أن یسعدنا التكنولوجیة، والخدمات 
نباشر التي الجغرافیة بالمنطقة ملمّتان أیضًا وھما فیھ نعمل الذي القطاع في والعمیقة الواسعة الخبرة لدیھما 
متسارع مسارٍ في الطریق أول على أنفسنا وضعنا الجدید، االستثمار ھذا مع أنھ من ثقة على نحن فیھا. أعمالنا 
باالبتكار ملتزمین نزال ال نحن الناشئة. األسواق في العمالء تجربة خدمات قطاع في شریك أكبر لنصبح 
ممیّزة خدمة تقدیم في رؤیتنا نحقّق حتى الناشئة، األسواق في األعمال قطاع في التحوّالت وبتحفیز السریع 

لعمالئنا".

حجمھ والبالغ للقروض الثاني صندوقھا من كابیتال" "جلف لشركة صفقة سادس ھذه "آیسون" صفقة تمثّل 
بذلك لیصل اإلفریقیة، الصحراء جنوب دول في للشركة استثمار ثاني تُعَدّ وھي أمریكي، دوالر ملیون  251
لشركة الثالث للصندوق العاشر االستثمار وھو ٪،  52إلى الصندوق ھذا عبر نفذت التي االستثمارات حجم 

التزاماتھ من ٪ 80من أكثر استثمار تمّ والذي أمریكي، دوالر ملیون  273حجمھ یبلغ والذي إنفست" "أفریك 
المالیة حتى اآلن.

-انتھى-

نبذة عن "جلف كابیتال"

في بما األصول، من فئات عدة في تستثمر حیث األوسط الشرق منطقة في البدیلة األصول إدارة في الرائدة الشركات من ھي كابیتال" "جلف 
من األصول من أمیركي) دوالر ملیار  3.3(درھم ملیار  12حالیاً الشركة وتدیر العقاري. والتطویر الخاص والتمویل الخاصة الملكیة ذلك 

العالمیة ومھاراتھا خبراتھا بواسطة القیمة وتعزیز المال رأس تنمیة في كابیتال" "جلف ھدف ویتمثل استثماریة. وأدوات صنادیق  8خالل 



أموالھا كابیتال" "جلف وتستثمر بأعمالھا. المعنیین لكل مستدام ممتاز أداء توفیر أجل من تتبعھا التي الممارسات أفضل خالل ومن المستوى 
التمویل ومجال الخاصة الملكیة مجال في مبادراتھا وبفضل . الشركةتطلقھا التي الصنادیق كل في المستثمرین أموال جانب إلى الخاصة 
األوسط. الشرق منطقة في تنوّعاً وأكثرھا البدیلة األصول إدارة شركات كبرى إحدى الیوم كابیتال" "جلف باتت العقاري، والمجال الخاص 

للملكیة شركة "أفضل جائزة ذلك في بما عالمیة، جوائز إلى باإلضافة األوسط الشرق منطقة في الجوائز من العدید على الشركة حازت وقد 
الخاصة" و"أفضل موفّر للتمویل الخاص" و"أفضل شركة إلدارة األصول البدیلة".في منطقة الشرق األوسط".

. www.gulfcapital.comللحصول على المزید من المعلومات عن "جلف كابیتال"، یرجى زیارة موقع 


