
 

 خبر صحفي
ى عالمية في مجال اإلخصاب بواسطة التلقيح المجهري تتعد   عمليات"جلف كابيتال" تنشئ 

آر إم إيه" -"آي في آييادات ع االستحواذ علىمليون دوالر أميركي بعد  100قيمتها الـ 
 المجهري  بالحقنوسط لإلخصاب األالشرق 

مرات وتوسعة العمليات على المستوى خطة نمو ثالثية لزيادة عدد العيادات بمعدل ثالث 
 اإلقليمي والوصول إلى آسيا وأوروبا

 

أكبر وأنشط الشركات العاملة في مجال إدارة  ىحد إأعلنت "جلف كابيتال"،  – (2020يناير  14 –)أبوظبي 
- آياألصول البديلة في منطقة الشرق األوسط، اليوم عن خطط النمو الثالثية التي تعتمدها لعمليات "آي في  

ر األسرع نموًا لخدمات عالجات الخصوبة في منطقة دول مجلس التعاون  آر إم إيه" الشرق األوسط، الموف  
بقيمة تجاوزت المائة مليون دوالر أميركي.  % من أسهم الشركة 100على  استحواذهاالخليجي، وذلك عقب 

كاملة بما في ذلك عيادات "آي في  فصل عمليات الشرق األوسط واالستحواذ عليها على الصفقة  هذهتقوم و 
آر إم إيه" هي أكبر موفر  - ، علمًا أن "آي في آيآر إم إيه" في منطقة الشرق األوسط من الشركة العالمية-آي

لخدمات اإلخصاب بالحقن المجهري في العالم. وبهذه الصفقة ستواصل "جلف كابيتال" استراتيجيتها القائمة  
 ي شركات رائدة في قطاعها. فمؤث رة  حصص  االستحواذ علىعلى 

، والذي يعتبر قطاًعا  هذا وتستهدف "جلف كابيتال" إجراء استثمارات في قطاع الرعاية الصحية السريع النمو
الفرعية لقطاع الرعاية الصحية،   المجاالت  ، وهو أحد حيث وضعت قطاع اإلخصاب في االقتصاد،  دفاعيًّا

عة في هذا المجال في عموم المنطقة. فمع الوعي  مو العالية المتوق  ضمن اهتماماتها الرئيسية نظرًا لمعدالت الن
قطاع اإلخصاب في منطقة دول مجلس التعاون   ع أن يستمر  رات التقنية في هذا المجال، يتوق  المتزايد والتطو  

 على مدى الخمس سنوات القادمة.  %15الخليجي في النمو بمعدل سنوي ُمركب يفوق 



، لنفسها موقعًا بارزًا باعتبارها  2016، التي دشنت في مطلع عام  الشرق األوسط   إيه"آر إم  -"آي في آيست  أس  
موفر خدمات اإلخصاب األسرع نموًا في دولة اإلمارات العربية المتحدة وُعمان حيث نمت بمعدل نمو سنوي 

حققتها مقارنة بنظرائها في  % منذ إنشائها، وذلك نتيجة معدالت النجاج والحمل العالية التي 50ُمركب يبلغ 
سنوات علمًا أن هذا  4حالة حمل في أقل من  1200أكثر من آر إم إيه" -"آي في آيلت القطاع. وقد سج  

النجاح يأتي مدفوعًا باألسلوب العلمي والذي يراعي االحتياجات الشخصية الذي يتبعه الفريق الطبي المسلح  
الشرق  آر إم إيه"-"آي في آياألصلية، استطاعت دراسات لتركيزها على البحوث وامع بمهارات عالية. و 

ق أعلى معدالت النجاح في المنطقة لتسهم معدالت الحمل والوالدة في وضع الشركة بين أبرز  األوسط أن تحق  
الشركات في مجالها على الصعيد العالمي. ستدعم "جلف كابيتال" الفريق اإلداري الحالي ليواصل تقديم معدالت 

 والنجاح األفضل في فئتها ولتدشين عمليات في كل أنحاء المنطقة. العالج 

آر إم إيه" الشرق األوسط على تطبيق خطة ثالثية طموحة  -وستنطوي المرحلة الجديدة في تطور "آي في آي
زيادة  ستشهد تغيير اسم الشركة لكي تعكس ملكيتها المستقل ة وتدشين مختبر حديث لعلوم الوراثة في أبوظبي و 

آسيا  و  الشرق األوسط دخول إلى أسواق جديدة فيوالعيادة  9العيادات بأكثر من ثالث مرات لتصل إلى عدد 
 وأوروبا 

: "نحن متحمسون لدعم أقوى فريق إداري قائاًل  ق الدكتور كريم الصلح، الرئيس التنفيذي في "جلف كابيتال"عل  
ه الصفقة هي مثال على استراتيجية ’جلف  وطبي في قطاع عالج الخصوية بالحقن المجهري في المنطقة. وهذ 

في شركات رائدة في قطاعات سريعة  مؤث رة حصص االستحواذ على بة والموثوقة والقائمة على كابيتال‘ المجر  
ر خدمات اإلخصاب بالحقن المجهري األسرع نموًا في منطقة دول  النمو. ’آي في آي‘ الشرق األوسط هي موف  

مجلس التعاون الخليجي ونحن متحمسون لشراكتنا مع فريقها اإلداري القوي لكي نرتقي بعملياتها إلى المستوى  
جريه  ت الشرق الوسط هو أكبر استثمار في الملكية الخاصة آر إم إيه" -"آي في آيالتالي. واالستثمار في 

 في تاريخ شركتنا."كبيرة من مؤسسة كامل كابيتال‘ حتى هذا التاريخ وهو أول استثمار لتملك قسم ’جلف 

الشرق األوسط: "لقد   آر إم إيه"-"آي في آيح الدكتور )البروفيسور( هومان فاطمي، المدير الطبي في وصر  
منطقة دول مجلس التعاون    أساليب المساعدة على اإلخصاب من أجل الحمل بقدر كبير فيتبن ي  زادت معدالت  

الخصوبة في منطقة   انخفاض الت الخليجي خالل السنوات القليلة الماضية، خاصة بين سكان المدن. فمعد  
رة وعوامل أخرى. ومع ذلك، فإن معظم طرق العالج الشرق األوسط في ارتفاع نظرًا ألنماط المعيشة المتغي  



عالج بالحقن المجهري في منطقة الخليج ينمو بقدر هائل،  تستند إلى خطط عالج غربية. وفي حين أن قطاع ال
إال أنه هناك حاجة ملحة للتعامل مع أمور مثل البروتوكوالت اإلكلينيكية المعيارية والتدريب المهيكل ومختبرات 
الجودة والممارسات األخالقية. ونحن في ’آي في آي‘ الشرق األوسط نجري أبحاثًا أساسية في كل المجاالت 

نية بما في ذلك علم الوراثة استنادًا إلى مالحظاتنا وتجاربنا محليًا. ولطالما سعينا لمساعدة المزيد من المع
للتوجيهات    رًا وفقاً مهم لتكوين أسرة من خالل توفير أكثر عالجات الخصوبة تطو  حالأاألزواج على تحقيق 

بيتال‘ ستساعدنا على تقديم خدماتنا لشريحة  العالمية وباستخدام التكنولوجيا المالئمة. وشراكتنا مع ’جلف كا
 أوسع من السكان." 

الشرق األوسط: "نحن متحمسون لشراكتنا مع  آر إم إيه"  -"آي في آيوقال سوريش سوني، الرئيس التنفيذي في  
ع والنمو. إننا نتشارك في رؤية مشتركة هي ’بتأني  ’جلف كابيتال‘ مع انطالقنا نحو المرحلة التالية من التوس  

د والتكنولوجيا الصحيحة، وهذا ُيترجم إلى أفضل . والعامل األساسي في نجاحنا هو العلم الجي  ‘ وبالتالي بثبات 
النتائج الطبية لمرضانا. لدينا مختصين في مجال الخصوبة بالحقن المجهري واختصاصيين في علم األجنة  

وسنواصل تقديم أفضل العالجات والخدمات يتمتعون بشهرة عالمية ويعملون في منشآت حديثة ومتطورة. 
لمرضانا لكي يحصلوا على أفضل قيمة مقابل نقودهم. وشراكتنا مع ’جلف كابيتال‘، التي لديها باع وتاريخ  

على المستوى العالمي وعلى تدعيم   نا طويل في إضافة القيمة والخبرات التشغيلية، ستساعدنا على تسريع نمو 
 "عيادات اإلخصاب بالحقن المجهري في العالم.ر مكانتنا باعتبارنا إحدى أكب

ح حازم أبوخلف، المدير العام في "جلف كابيتال": "إننا معجبون جدًا بما حققه سوريش سوني والدكتور  كما صر  
‘ الشرق األوسط الذي آر إم إيه-هومان فاطمي في مثل هذه الفترة الوجيزة من الوقت. وأسلوب ’آي في آي

ي أهمية كبرى للمرضى سمح لها بتكوين سجل أداء مثير لإلعجاب يمكن مقارنته حتى  يهتم باألبحاث ويول
اإلقليمي في التوسع بمعدالت نمو   القطاعبأفضل مراكز اإلخصاب في العالم. وألنه من المتوقع أن يستمر 

ة تغطيته وخدماته  كبيرة على مدى السنوات الخمسة القادمة، فإننا واثقون من أن شراكتنا سُتمَكن الفريق من توسع
للدخول إلى مناطق جديدة في المنطقة ولتحقيق معدالت نجاج ووالدة رائدة في القطاع. إننا متحمسون لخططنا  

 المستقبلية معًا ونتطلع للعمل عن كثب مع الفريق على هذه المرحلة الجديدة من النمو."



ى المساهمون  ـ "جلف كابيتال". كما تلق  " الخدمات االستشارية لPwCقدمت كل من شركة "ألين آند أوفري" و"
الشرق األوسط الخدمات االستشارية من "لنكولن إنترناشيونال" و"كاليد آند آر إم إيه" -"آي في آيالبائعون لـ 

 كو" و"إرنست آند يونغ".  

 -انتهى  -

 
 نبذة عن "جلف كابيتال"

في منطقة الشرق األوسط حيث تستثمر في عدة فئات من األصول، بما   البديلةرائدة في إدارة األصول من الشركات ال"جلف كابيتال" هي 
من األصول مليار دوالر أميركي(  3) مليار درهم 11ري.  وتدير الشركة حاليًا أكثر التطوير العقاالدين الخاص و الملكية الخاصة و في ذلك 

تنمية رأس المال وتعزيز القيمة بواسطة خبراتها ومهاراتها العالمية  صناديق وأدوات استثمارية. ويتمثل هدف "جلف كابيتال" في 7من خالل 
وتستثمر "جلف كابيتال" أموالها   ستدام لكل المعنيين بأعمالها.المستوى ومن خالل أفضل الممارسات التي تتبعها من أجل توفير أداء ممتاز م

بفضل مبادراتها في مجال الملكية الخاصة  و  ي تطلقها الشركة.الخاصة إلى جانب أموال المستثمرين في صناديقها في كل الصناديق الت 
وقد    شرق األوسط.في منطقة ال  ة، باتت "جلف كابيتال" اليوم إحدى كبرى شركات إدارة األصول البديلدين الخاصومجال ال  والمجال العقاري 

المية بما في ذلك جائزة "أفضل شركة للملكية  حازت الشركة على العديد من الجوائز في منطقة الشرق األوسط باإلضافة إلى جوائز ع
الخاصة" و"أفضل صندوق ائتمان للشركات الصغيرة والمتوسطة" و"أفضل شركة إلدارة األصول البديلة" و"أفضل موفر للدين الخاص في  

 الشرق األوسط". 

 

 نبذة عن "آي في آي" الشرق األوسط

آر إم إيه" ومستثمرين مؤسسيين -"آي في آي" الشرق األوسط هي مجموعة عيادات في الشرق األوسط أسسها ائتالف تقوده "آي في آي
آر إم إيه" هي موفر خدمات اإلخصاب بالحقن المجهري الرائد حول العالم. والمجموعة متواجدة في كل أنحاء دولة -آخرين. "آي في آي

عين ودبي وكذلك في مسقط في سلطنة ُعمان. المجموعة هي موفر خدمات اإلخصاب األسرع نموًا في دولة اإلمارات  اإلمارات في أبوظبي وال
 وتسجل أعلى معدالت النجاح والحمل في العالم.  

 ### 

 


