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محفظتها للملكية  أرباح% في 83"جلف كابيتال" تشهد ارتفاعاً بنسبة 

في قطاعات التكنولوجيا مبكرة ال هااستثماراتمدفوعة بالخاصة 

 والتكنولوجيا المالية والتكنولوجيا الصحية والرعاية الصحية
 في سنغافورة ا  جديد ا  مكتب وتفتتحالشركة تواصل التوسع في عموم آسيا 

 

 

أعلنت "جلف كابيتال"، إحدى الشركات الرائدة في مجال  –( 2021ديسمبر  14 –أبوظبي/سنغافورة )

رباح ألنتائج قياسية  وآسيا، اليوم عن تسجيل في منطقة دول مجلس التعاون الخليجياالستثمارات البديلة 

 .2021اإلثني عشر شهرا  الماضية المنتهية في الربع الثالث من عام في فترة  للملكية الخاصة تهامحفظ

( التابع لـ "جلف كابيتال" والبالغة Fund III) GC Equity Partners IIIوقد ارتفعت القيمة العادلة لصندوق 

القياسية رباح األخيرة مدفوعة باأل% خالل اإلثني عشرة شهرا  67مليون دوالر أميركي، بنسبة  750قيمته 

لمحفظة. وهذا األداء القوي هو نتيجة مباشرة لتبني "جلف كابيتال" أسلوبا  التابعة لالتي حققتها الشركات 

مبكر في ال الشركة واستثماريركز على القطاعات النامية في االقتصاد  2015في عام استثماريا  موضوعيا  

قطاع التكنولوجيا والتكنولوجيا المالية والتكنولوجيا الصحية والرعاية قطاعات المستقبل وبالخصوص في 

 تالصحية وخدمات األعمال واالستدامة. وهذا األسلوب االستثماري الموضوعي يحقق أرباحا  قوية حيث بلغ

% في 28 وصل إلىعن نمو في اإليرادات  ،Fund III"جلف كابيتال" الثالثة،  حفظةتابعة لمالشركات ال

وبحسب % من عام آلخر. 83( بلغت EBITDA)المتوسط خالل العام الفائت وعن طفرة استثنائية في الربحية 

في المرتبة األولى من حيث قطاع التكنولوجيا المالية جاء ، ات التي استثمرت فيها الشركةأداء القطاع صنيفت

ارتفعت و ، % من عام آلخر109بـ  EBITDAارتفعت ربحية األداء حيث كان أسرع االستثمارات نموا  و

 ارتفع% وقطاع االستدامة 54 ارتفعوقطاع التكنولوجيا  %74قطاع الرعاية الصحية  EBITDAربحية 

على تابعة للمحفظة على التوالي. وقد تفوقت غالبية الشركات ال %23 ارتفعوقطاع خدمات األعمال % 31

في في الواقع نموها معظم هذه الشركات تُسّرع و، 2019قبل الجائحة في عام  تهاسجلستويات الربحية التي م

وجهات طويلة المدى مثل التغييرات في سلوكيات المستهلكين والتحول نحو التجارة تظل البيئة الحالية. كما أن ال

ة كل ذلك يعود بالفائدة لهائل في المدفوعات الرقمية خالل الجائحا اإللكترونية وبروز التطبيب عن بُعد واالنتشار

 على شركات محفظة "جلف كابيتال" االستثمارية، األمر الذي أدى إلى ارتفاع كبير في اإليرادات والربحية.

صرح الدكتور كريم الصلح، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي في "جلف كابيتال": "إن تحولنا إلى االستثمار 

في مميزة حقق أرباحا   2015في وقت مبكر في عام صادية الذي يعتمد على القطاعات االقتالموضوعي 

خيرة مبكر في السنوات الستة األالقياسية. واختيارنا ومحفظتنا للملكية الخاصة حيث نشهد مستويات ربحية عالية 
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شركات تعمل في قطاعات التكنولوجيا المالية والتكنولوجيا الصحية والمزادات اإللكترونية الستثمار في ل 

تابعة متوسط زيادة في ربحية الشركات ال بتسجيلونحن سعداء  ،يؤتي ثماره اآلنوالرعاية الصحية واالستدامة 

بشكل جيد من الجائحة فحسب  محفظتنا لم تتعاف  التابعة ل% من عام آلخر. والشركات 83 قدره تنا الثالثةمحفظل

هذه التوجهات ستمر . إننا نتوقع أن تلها الموضوعةنها في حقيقة األمر تُسّرع نموها وتتفوق على ميزانياتها بل إ

العالمية الطويلة األمد في المستقبل المنظور وأن تستمر الشركات في محفظتنا في االستفادة منها. وبالتطلع إلى 

تحرص دوما  على تعديل وتحديث نظرتها للقطاعات المختلفة وتقييم القطاعات ‘ بيتالجلف كا’المستقبل، فإن 

كتشاف التوجهات طويلة المدى في وقت مبكر وأسلوبنا االستثماري الموضوعي هما ان إالناشئة في المستقبل. 

 ‘."جلف كابيتال’عنصران هامان في كل ما نفعله في 

في عموم آسيا وعن تأسيسها أعمالها  ةلتوسعتها خطأعلنت "جلف كابيتال" عن وكجزء من توسع الشركة، 

مكتبا  جديدا  في سنغافورة يغطي استثماراتها في جنوب شرق آسيا والهند. وتقوم الشركة حاليا  بتوظيف عدد من 

ببقية عربي الفي مجالي الملكية الخاصة والتشغيل من أجل وصل منطقة الخليج  اآسيمن الخبراء والمختصين 

الذي يربط بين شرق وغرب آسيا والذي يطلق عليه  االقتصادي الحيوي هذا الممر، حيث يعتبر آسيا بشكل فعال

 .سريع النمو وجزءا  هاما من مستقبل النمو االقتصادي العالمي اسم آسيا الصاعدة

في قلب استراتيجتنا للتوسع عبر  ا  أساسي ا  عنصروما تزال منطقة آسيا كانت تابع الدكتور كريم الصلح قائال : "

صفقة  14سنة الماضية. وقد أغلقنا حتى هذا التاريخ أكثر من  15الـ في فترة محفظتنا التابعة لالحدود للشركات 

تملك ومشاريع مشتركة وتوسعات عضوية جديدة في عموم آسيا. وعادة ما نشجع كل الشركات في محفظتنا 

تتأتى من  فرص النمو غير المسبوقة التيإن على التوسع في آسيا التي تعد المنطقة األسرع نموا  في العالم. 

ستكون هي ‘ آسيا الصاعدة’أن هي عليه اآلن. والبيانات تُشير إلى  لم تكن أعظم مما‘ آسيا الصاعدة’ز برو

لنمو العالمي في الثالثين سنة القادمة. حيث يتوقع أن ينمو إجمالي الناتج المحلي للمنطقة األساسي لمحرك ال

كثر بمرتين من معدل نمو الناتج المحلي مرة من معدل نمو الناتج المحلي األوروبي وأبمرتين ونصف البأكثر 

ومن الواضح بالنسبة لنا ولمستثمرينا من حول العالم سنة القادمة.  30للواليات المتحدة األميركية على مدى الـ 

 ها."فيهي المنطقة التي يجب التواجد ‘ آسيا الصاعدة’أنه عندما يتعلق األمر بالنمو طويل األمد، فإن 

 -انتهى  -

 

غرب وشرق آسيا: أسباب االستثمار في بعنوان "وصل  التي أصدرتها "جلف كابيتال" البحثية الدراسة لتحميل نسخة عن 

 GulfCapital.comآسيا الصاعدة"، يرجى زيارة موقعنا علة عنوان 

 

 

 نبذة عن "جلف كابيتال" 



                                                                  

 

 صحفي خبر

تتمع بوعي اجتماعي كبير وبخبرة استثمارية تمتد ألكثر من خمسة رائدة في إدارة األصول البديلة شركة "جلف كابيتال" هي  

وتتعاون الشركة مع رواد أعمال والتطوير العقاري.  رأس مال النمو الملكية الخاصة واألسواق السيوية في مجال في عشرة عاما  

نشطين وفرق إدارية ممتازة لتزويدها برأس مال النمو واالستشارات االستراتيجية والخبرات التشغيلية  من أجل  مساعدتها على 

حيث بناء شركات عالمية رائدة في أسواقها. تمتلك "جلف كابيتال" باعا طويال وسجال ناجحا في االستثمار في األسواق األسيوية 

 7موزعة على من األصول مليار دوالر أميركي  2.5من وتدير الشركة حاليا  أكثر استثمارا .  36أغلقت الشركة منذ تأسيسها 

تركز "جلف كابيتال" اهتمامها على قطاعات قوية ومرنة تتطلع نحو المستقبل كمثل قطاع التكنولوجيا  صناديق وأدوات استثمارية. 

لرعاية الصحية وخدمات األعمال والقطاع االستهالكي واالستدامة. وهدف الشركة هو تحقيق القيمة مع والتكنولوجيا المالية وا

 حوكمة عالمية المستوى وخبرة عميقة وأفضل الممارسات لتوفير أداء مستدام وممتاز لمساهميها. 

 gulfcapital@Linkedinأو  www.gulfcapital.comللحصول على المزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقع 

 

 

 

 

 للمعلومات الصحفية:

 بروج لالستشارات

  رنده مزاوي

3403005 4 971+ 

randa@boroujconsulting.com 
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أسواق النمو في في تتمع بخبرة استثمارية تمتد لخمسة عشرة عاما  رائدة في إدارة األصول البديلة شركة "جلف كابيتال" هي 

وتتعاون الشركة مع رواد أعمال وفرق إدارية ممتازة لتزويدها والتطوير العقاري.   ةلخاصمديونية االملكية الخاصة والمجال 

تشغيلية كما تساعدهم على بناء شركات عالمية رائدة في أسواقها. تمتلك برأس مال النمو واالستشارات االستراتيجية والخبرات ال

وتدير استثمارا .  36"جلف كابيتال" باعا طويال وسجال ناجحا في االستثمار في أسواق النمو حيث أغلقت الشركة منذ تأسيسها 

"جلف كابيتال" هي صناديق وأدوات استثمارية.  7موزعة على من األصول مليار دوالر أميركي  2.5من الشركة حاليا  أكثر 

شركة استثمار تركز على قطاعات ناجحة وتهتم بالقطاعات التي تعتمد على التطورات المستقبلية المرنة مثل التكنولوجيا 

ية المستوى والتكنولوجيا المالية والرعاية الصحية وخدمات األعمال واالستدامة. وهدف الشركة هو تحقيق القيمة مع حوكمة عالم

وخبرة عميقة وأفضل الممارسات لتوفير أداء مستدام وممتاز لمساهميها. "جلف كابيتال" من الموقعين على ميثاق األمير تشارلز 

 للمالية المستدامة  المعروف باسم "تيرا كارتا" وكذلك من الموقعين على مبادئ األمم المتحدة لالستثمار المسؤول.

 

 

 

 للمعلومات الصحفية:

 وج لالستشاراتبر

 رنده مزاوي

http://www.gulfcapital.com/
mailto:randa@boroujconsulting.com
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 4506120 50 971+ 

randa@boroujconsulting.com 

 

 نيكوال إليغوو

1678103 52 971+ 

nicola@boroujconsulting.com 
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"جلف كابيتال" هي من الشركات الرائدة في إدارة األصول البديلة في منطقة الشرق األوسط حيث تستثمر في عدة فئات من 

مليار  3مليار درهم ) 11األصول، بما في ذلك الملكية الخاصة والدين الخاص والتطوير العقاري.  وتدير الشركة حاليا  أكثر 

صناديق وأدوات استثمارية. ويتمثل هدف "جلف كابيتال" في تنمية رأس المال وتعزيز  8ي( من األصول من خالل دوالر أميرك

القيمة بواسطة خبراتها ومهاراتها العالمية المستوى ومن خالل أفضل الممارسات التي تتبعها من أجل توفير أداء ممتاز مستدام 

ال" أموالها الخاصة إلى جانب أموال المستثمرين في كل الصناديق التي تطلقها لكل المعنيين بأعمالها. وتستثمر "جلف كابيت

، باتت "جلف كابيتال" اليوم إحدى دين الخاصومجال ال لملكية الخاصة والمجال العقاريوبفضل مبادراتها في مجال ا. الشركة

د حازت الشركة على العديد من الجوائز في وق وأكثرها تنوعا . شرق األوسطفي منطقة ال ةكبرى شركات إدارة األصول البديل

منطقة الشرق األوسط باإلضافة إلى جوائز عالمية بما في ذلك جائزة "أفضل شركة للملكية الخاصة" و"أفضل شركة إلدارة 

 األصول البديلة" و"أفضل موفر للدين الخاص في الشرق األوسط".

 

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