
                                                                  

 

 صحفي خبر

  

شركتين أميركيتين للتكنولوجيا الصحية، هما "إكال  لّك"جلف كابيتال" تتم

مليون دوالر أميركي لتؤسس  60هيلث" و"هانساي سولوشنز" مقابل 

 الرعاية الصحية  إيراداتكيان عالمي رائد في إدارة دورة 
تعززان تاريخ الشركة في مجال االستثمار في واألغلبية  صصصفقتا التملك تمنحان "جلف كابيتال" ح

 قطاعي الرعاية الصحية والتكنولوجيات الصحية
 

 

أعلنت "جلف كابيتال"، إحدى الشركات الرائدة في مجال االستثمارات البديلة  –( 2021مارس  23 –)أبوظبي 

في أسواق النمو، اليوم أنها قد استكملت صفقتي تملك استراتيجيتين في شركات أميركية للتكنولوجيا الصحية 

ص األغلبية حصالتي تمنح "جلف كابيتال" مليون دوالر أميركي. وهذه االستثمارات  60بتكلفة إجمالية قدرها 

قطاع ل"جلف كابيتال" في إدارة دورة اإليرادات  قدراتفي "إكال هيلث" و"هانساي سولوشنز"، ستعزز 

، كانت "جلف كابيتال" قد تملكت حصة أغلبية في "أكيومد براكتيس 2018الرعاية الصحية. ففي عام 

ولة اإلمارات العربية المتحدة في د RCMد في إدارة دورة اإليرادات مانجمنت" )"أكيومد"(، الموفر الرائ

يذكر أن "إكال هيلث" )"إكال"(، هي موفر لحلول الرعاية الصحية القائمة على العربية السعودية.  والمملكة

القائمة  RCMالتكنولوجيا ومقرها واشنطن دي سي في حين أن "هانساي سولوشنز" هي مشغل لـكافة حلول 

 ا.على التكنولوجيا ومقرها والية كاليفورني

 

العريق في تملك الشركات المحلية واالرتقاء  سجلهاهذا وتماشياً مع استراتيجيتها القائمة على التملك والنمو و

بها إلى مصاف الشركات العالمية، فإن صفقات التملك األحدث التي أجرتها "جلف كابيتال" تهدف إلنشاء منصة 

لكامل سلسلة القيمة لموفري الرعاية إدارة دورة اإليرادات عالمية متميزة تتسم بمجموعة شاملة من حلول 

هذه التي تشتمل على قدرات هي األفضل في فئتها داخل البالد وخارجها مجتمعة مع  RCM منصةالصحية. و

من الطرف إلى الطرف إضافة إلى ترخيص البرمجيات واالستشارات، ستضم اآلن كل من  RCMحلول 

المتوقع له  RCM، حيث ستقدم حلول مطورة وفقاً لالحتياجات الخاصة لسوق "أكيومد" و"إكال" و"هانساي"

مدفوعاً باحتياجات األطباء والحلول المتكاملة  2025% حتى عام 14 اأن يتسارع بنسبة نمو سنوي ُمركب قدره

 واعتماد حلول التكنولوجيا السحابية.

 

": "إننا متحمسون جداً لمسار النمو المحفز صرح الدكتور كريم الصلح، الرئيس التنفيذي في "جلف كابيتال

إدارة دورة إلى منصتنا الحالية في مجال ‘ إكال’و‘ هانساي’على التغيير الذي نسلكه من خالل إضافتنا 

عالمية بالفعل تعمل في عموم القارة اآلسيوية ومنطقة الشرق  RCM.  نحن نعمل على إنشاء منصة اإليرادات

جلف ’التي تنتهجها  تنميةاألوسط والواليات المتحدة األميركية. هذا مثال آخر على استراتيجية التملك وال

في القطاعات المتنامية من خالل التعاون مع فرق إدارية قوية وطموحة بغرض تأسيس شركات عالمية ‘ كابيتال

، شركاء ‘نسايها’، وإرين بيرك، مؤسس ‘إكال’توى. وقد وجدنا في كارثك وسنيها بولساني، مؤسسي المس

الستفادة من قدرات التكنولوجيا وتوفير أفضل اعالمي رائد ب RCMالطامحة إلنشاء كيان  ايشاركوننا نفس الرؤي

 الخدمات بأكثر الوسائل موثوقية."
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وتتمتع بقدرات ممتازة في  2008مقره فيرجينيا وقد أسست الشركة في عام  RCMشركة "إكال" هي ُمشغل 

الواليات المتحدة األميركية وفي الهند. والهدف الرئيسي للشركة هو مساعدة قاعدة عمالئها من الشركات 

رة األميركية المرموقة في توفير رعاية عالية الجودة لمرضاها والتأكد من سداد الرسوم عن طريق حلول فوت

%. وتوفر "إكال" مجموعة متكاملة من 95، األمر الذي يتيح  الدقة والسرعة بنسبة تتجاوز الـ وترميز متكاملة.

 بما في ذلك الترميز والتدقيق وخدمات الرفض وتحسين التوثيق اإلكلينيكي وخدمات الفوترة. RCMخدمات 

 

وبتوسعتنا ‘ جلف كابيتال’علق كارثك بولساني، الرئيس التنفيذي في "إكال هيلث": "إننا سعداء جداً بشراكتنا مع 

لتصل إلى منطقة الشرق األوسط وألسواق ‘ إكال’الممتازة وأفضل الممارسات التي تقدمها  RCMلخدمات 

اع وشبكتها القوية من العالقات مجتمعة الواسع والمعمق لهذا القط‘ جلف كابيتال’أخرى سريعة النمو. وفهم 

، كل ذلك سيساعد على تحسين القيمة التي نقدمها ونطورها لعمالئنا في ‘أكيومد’و‘ هانساي’مع تعاوننا مع 

 قطاع الرعاية الصحية."

 

هي معادلة ‘ جلف كابيتال’و‘ إكال’وصرح سنيها بولساني، رئيس العمليات في "إكال هيلث": "إن شراكة 

ونحن سنواصل إعادة االستثمار في التزامنا العنيد بالجودة واالبتكار لتعزيز وتوفير القيمة للنظم الصحية رابحة. 

 حول العالم."

 

وهي متخصصة  2016متمركزة في مدينة لوس أنجيلوس تم تأسيسها في عام  RCM"هانساي" هي شركة 

وكية والعقلية. وتقدم "هانساي" مجموعة في الرعاية الصحية خارج المستشفيات مع التركيز على الصحة السل

ومراجعات استخدام الخدمات اإلكلينيكية والفوترة المزايا واألتعاب تشمل التثبت من  RCMمتكاملة من خدمات 

االتجاهات والفرص من شاف وتحديد توإدارة الحسابات المستحقة والتبليغ المالي إضافة إلى تحليل البيانات الك

 .الخدمات الرتقاء بمستوىأجل ا

 

جلف ’صرح إرين بيرك، الرئيس التنفيذي في "هانساي سولوشنز": "نحن متحمسون لالنضمام إلى عائلة 

واستناداً إلى تعاملنا مع فريق كبار المدراء في الشركة خالل األشهر الماضية، فإننا واثقون أن دعم ‘ كابيتال

واالنتقال إلى المرحلة التالية من النمو. نحن نتطلع من تنفيذ استراتيجيتها ‘ هانساي’سيُمّكن ‘ جلف كابيتال’

ً مع الموظفين  ً للعمل سويا من أجل تحقيق ‘ أكيومد’و‘ إكال’الذين يتمتعون بقدرات عالية في كل من أيضا

عالمية بالفعل تتميز باستخدامها  RCMالتكامل والتوسع على نحو سلس وسهل. بإمكاننا سوياً أن ننشئ منصة 

 بتوفير أعلى الخدمات جودة."للتكنولوجيا و

 

رائدتان في مجاليهما وتتمتعان ‘ هانساي’و‘ إكال’"إن أضاف محمد مدني، المدير العام لدى "جلف كابيتال": 

 انأداء إرين وبولساني المثير بقدرات فائقة كما هو مثبت من خالل القيمة الكبيرة التي يقدمانها لعمالئهما. وسجال

‘ هانساي’على التكنولوجيا واهتمامهما بالعمالء مما يجعل  ينعلى نهجهما المعتمديؤكدان لإلعجاب حتى اآلن 

. إننا نؤمن بوجود عوامل وعناصر RCMالمثاليين مع توسعتنا لمنصتنا العالمية في مجال يكين الشر‘ إكال’و

جموعها مع بعض، من ماألكبر أفضل  RCMالشركات الثالثة حيث ستكون منصة كبيرة للتآزر والتكامل بين 

 ميركية والشرق األوسط وآسيا.وستمكننا من تعزيز القيمة التي نقدمها ونطورها لعمالئنا في الواليات المتحدة األ
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ً نشط اً مستثمر‘ جلف كابيتال’اختتم ريتشارد داالس، كبير المدراء العامين في "جلف كابيتال": لقد كانت  جداً  ا

ً في شركات في قطاعي الرعاية الصحية والتكنو لوجيا الصحية في السنوات األخيرة حيث استثمرت سابقا

وكذلك في شركات ‘ أمانة للرعاية الصحية’و‘ ديكايم’و‘ ميتامد’و‘ آرت فيرتلتي’للرعاية الصحية مثل 

ونحن متحمسون تحديداً لتقاطع مجالي الرعاية الصحية ‘. أكيومد’و‘ فيزيتا’للتكنولوجيا الصحية كمثل 

خ المزيد من األموال في استثمارات الرعاية من خالل ضا وننوي أن نستفيد من هذا االتجاه المتنامي والتكنولوجي

 في المستقبل."‘ فيزيتا’و‘ هانساي’و‘ إكال’الصحية مثل استثمارنا في 

 

بالذكر أن "جلف كابيتال" حصلت على االستشارات القانونية من شركة "مورغان، لويس آند بوكيوس جدير 

التدقيق المالي. وقد قدمت شركتا  PwCإل إل بي"  ومن شركة "نشيث ديساي أسوشيتس" كما أجرت شركة 

BIPC  و"تاتفا" االستشارات القانونية لشركة "إكال" ولعبتE&Y ـ "إكال". قدمتدور المستشار المالي ل 

 . ""هانساياالستشارات لـ  DLA Piperشركة 

 

### 

 نبذة عن "جلف كابيتال" 

ً كثر من ختتمع بخبرة استثمارية تمتد ألرائدة في إدارة األصول البديلة شركة "جلف كابيتال" هي  أسواق في مسة عشرة عاما

وتتعاون الشركة مع رواد أعمال وفرق إدارية ممتازة والتطوير العقاري.   ةلخاصمديونية االملكية الخاصة والالنمو في مجال 

لتزويدها برأس مال النمو واالستشارات االستراتيجية والخبرات التشغيلية كما تساعدهم على بناء شركات عالمية رائدة في 

 36مو حيث أغلقت الشركة منذ تأسيسها أسواقها. تمتلك "جلف كابيتال" باعا طويال وسجال ناجحا في االستثمار في أسواق الن

"جلف صناديق وأدوات استثمارية.  7موزعة على من األصول مليار دوالر أميركي  2.5من وتدير الشركة حالياً أكثر استثماراً. 

ل كابيتال" هي شركة استثمار تركز على قطاعات ناجحة وتهتم بالقطاعات التي تعتمد على التطورات المستقبلية المرنة مث

التكنولوجيا والتكنولوجيا المالية والرعاية الصحية وخدمات األعمال واالستدامة. وهدف الشركة هو تحقيق القيمة مع حوكمة 

عالمية المستوى وخبرة عميقة وأفضل الممارسات لتوفير أداء مستدام وممتاز لمساهميها. "جلف كابيتال" من الموقعين على 

ستدامة  المعروف باسم "تيرا كارتا" وكذلك من الموقعين على مبادئ األمم المتحدة لالستثمار ميثاق األمير تشارلز للمالية الم

 المسؤول.

 

 

 

 

 نبذة عن "إكال هيلث"

القائمة على التكنولوجيا والتي  RCMتعتبر "إكال هيلث" المتمركزة في واشنطن دي سي، موفر رائد لحلول 

تغير وتحل تحديات أداء دورة اإليرادات لدى موفري الرعاية الصحية. وتسهم حلول "إكال" الممتازة في توفير 

تحسينات مستدامة من خالل الحد من تكاليف التشغيل وتحسين تجارب المرضى. تشتمل حلول "إكال" على 

وحلول تحليل بيانات المرضى وحلول تعديل  HIMلومات الصحية وإدارة المع RCMإدارة دورة اإليرادات 

 Inc. 5000بجوائز متعددة بما في ذلك تصنيفها كأحد أسرع الشركات نمواً في قائمة المخاطر. فازت "إكال" 

في الواليات المتحدة األميركية. لالطالع على المزيد من المعلومات، تفضلوا بزيارة موقع 

www.eclathealth.com . 

 

http://www.eclathealth.com/
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 نبذة عن "هانساي سولوشنز" 

تكاملة للفوترة الطبية إلى متوفر "هانساي سولوشنز" المتمركزة في مدينة لوس أنجيلوس األميركية، خدمات 

عمالئها إلى جانب مجموعة من الخدمات االستشارية كمثل التدقيق والطب الشرعي والتدريب. تختص "هانساي 

في الصحة السلوكية وهي تقدم خدماتها إلى مجموعة من منشآت الرعاية الصحية التي تهتم بمعالجة اإلدمان 

لص تأمين متنوعة في الواليات المتحدة األميركية. لالطالع على وبرامج الصحة السلوكية المغطاة بموجب بوا

 https://hanseisolutions.com/المزيد من المعلومات، تفضلوا بزيارة موقع 

 

 للمعلومات الصحفية:

 بروج لالستشارات

 رنده مزاوي

4506120 50 971+ 

randa@boroujconsulting.com 
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