
 
 

 

 "جلف كابیتال" تتخارج بنجاح من استثمارها في "أمانة للرعایة الصحیة"
 

إدارة مجال في العاملة الشركات وأنشط أكبر إحدى كابیتال"، "جلف أعلنت – (2019 ینایر 29 –                  (أبوظبي
للرعایة "أمانة في استثمارها من بنجاح تخارجت أنها الیوم األوسط، الشرق منطقة في البدیلة                األصول
وما األجل والطویلة المكثفة الطبیة العنایة لخدمات اإلمارات دولة في نموًا واألسرع األكبر الموّفر                الصحیة"،

  بعد الحاالت الحادة وخدمات إعادة التأهیل الطبیة والرعایة الصحیة المتخصصة في المنزل.

تخارج إجراء في كابیتال"، "جلف شركة في الخاص التمویل ذراع وهو بارتنرز"، كریدیت "جلف نجحت                 وقد
إلى مسیطرة حصة ببیع األخیرة قامت عندما ُمبّكر بشكل الصحیة" للرعایة "أمانة في استثمارها من                 كامل

 مشتٍر استراتیجي في مجال الرعایة الصحیة.

بارتنرز" كریدیت "جلف ساعدت للنمو، مال كرأس استخدم والذي 2014 عام في األولي االستثمار                عقب
مالیة مؤسسات من التمویل من المزید تأمین وفي قویة مؤسسیة حوكمة تطبیق في الصحیة" للرعایة                 "أمانة
عملیات تحسین إلى إضافة الشركة أعمال على الممارسات أفضل وٕادخال التوّسعات من المزید إلجراء                أخرى
المسؤولیة مراقبة مجال في نشاطاتها ُتحّسن أن الشراكة هذه خالل من "أمانة" استطاعت وقد المالي.                 التبلیغ
العالمیة التمویل لمؤّسسة التابعة األداء ومعاییر إرشادات مع یتكّیف بما التبلیغ ونشاطات والبیئیة               االجتماعیة
وقد بارتنرز". كریدیت "جلف لدى المعتمد والبیئیة االجتماعیة المسؤولیة إدارة نظام مع تتوافق بحیث IFC               
المتحدة العربیة اإلمارات دولة في المتخصصة التأهیل إعادة لخدمات مستشفى أول أیضًا "أمانة"               أصبحت
الرعایة موّفر الیوم وهي ("CARF") التأهیل إعادة منشآت العتماد األمیركیة اللجنة ِقبل من ُتعتمد                التي

 الصحیة األوحد في دولة اإلمارات المعتمد لدى CARF في كل منشآتها وخدماتها.

مع وبالشراكة بالعمل فریقنا استمتع "لقد كابیتال": "جلف لشركة التنفیذي الرئیس الصلح، كریم الدكتور                صّرح
مركزه وتحقیق للنمو استراتیجیته بلوغ على وبمساعدته الصحیة‘ للرعایة ’أمانة في الممّیز اإلدارة               فریق
وجهد بجدیة عملنا وقد األول، الیوم منذ كبیرة وبرؤیاه العمل بفریق ثقتنا كانت لقد القطاع. في                  المتمّیز
اإلمارات. دول في فئتها في الرائد المركز إلى ’أمانة‘ بوصول فخورون نحن حقیقة. إلى الرؤیا هذه                  لتحویل
لهم توّفر حیث رؤیا، یمتلكون الذین األعمال رّواد دعم في وسجّلها كبیتال‘ ’جلف مسیرة التخارج هذا                  وُیرّسخ
الرائدة القیادیة الشركات مراكز إلى للوصول شركاتهم لمساعدة اإلضافیة بالخبرات وتزّودهم للنمو المال               رأس

 في السوق."

 



 
 

التزامنا على الناجح االستثمار هذا "یؤّكد كابیتال": "جلف في العاّمین المدراء كبیر فول، كریستوفر                وقال
بالفرصة جدًا سعداء إننا االقتصاد. من الدفاعي القطاع في تعمل التي الجودة عالیة القویة الشركات                 بتمویل
الموّفر یصبح أن في المتمّثل هدفه تحقیق على ومساعدته الممّیز الفریق هذا مثل مع للعمل لنا أتیحت                   التي
التأهیل إعادة خدمات وكذلك الجودة والعالیة األجل الطویلة المكثّفة الطبیة العنایة خدمات قطاع في                الرائد

 المكثّفة للحاالت الحادة باإلضافة إلى خدمات الرعایة الصحیة المنزلیة في المنطقة."

بنجاح ملتزًما شریًكا كونها كابیتال‘ ’جلف أثبتت "لقد الصحیة": للرعایة "أمانة باسم متحّدث وعّلق                كما
المجالین في الحتیاجاتنا واستجاب الشراكة هذه في والخبرات والجهد والمال الوقت استثمر حیث               أعمالنا
طبیة رعایة أفضل لتوفیر الرامیة خططنا تسریع في كابیتال‘ ’جلف استثمار أسهم وقد والتشغیلي.                التجاري
تقّدم ولم اإلمارات. دولة لسكان الحادة للحاالت التأهیل إعادة خدمات أفضل وكذلك فئتها في األجل                 طویلة
التمویل من المزید تأمین في ساعدتنا بل فحسب، النمو على لمساعدتنا التمویل بارتنرز‘ كریدیت                ’جلف
لنصبح الممارسات أفضل لتطبیق عمل أطر ونطّور المؤّسسیة الحوكمة أنظمة ونتبّنى أكبر نحو على                لنتوّسع
كانت وقد الهامة. CARF شهادة على تحصل اإلمارات دولة في التأهیل إلعادة خاص مستشفى                أول

 مساهمة ’جلف كابیتال‘ مهّمة جدًا في انتقال شركتنا إلى المرحلة التالیة."

أولویات من هي الجودة عالیة الصحیة الرعایة خدمات إلى الوصول فرص تحسین أن هنا اإلشارة                 تجدر
الهائل النمو تحفیز في والخاص الحكومي القطاعین من الكبیرة االستثمارات وتستمّر اإلمارات. دولة               حكومة
على اإلنفاق في الكلي النمو من االستفادة في الصحیة الرعایة خدمات تستمر أن یتوّقع القطاع. هذا                  في
القطاع من الرعایة موّفري الصحیة الرعایة قطاع تنظیم على القائمین تفضیل من وأیضًا الصحیة                الرعایة

 الخاص الذین یقّدمون خدمات متخّصصة عالیة الجودة.

 انتهى –-

 نبذة عن "جلف كابیتال"
من فئات عدة في تستثمر حیث األوسط الشرق منطقة في البدیلة األصول إدارة في الرائدة الشركات من ھي كابیتال"                     "جلف
دوالر ملیار 3) درھم ملیار 11 حالیاً الشركة وتدیر العقاري. والتطویر الخاص والدین الخاصة الملكیة ذلك في بما                    األصول،
وتعزیز المال رأس تنمیة في كابیتال" "جلف ھدف ویتمثل استثماریة. وأدوات صنادیق 8 خالل من األصول من                   أمیركي)
مستدام ممتاز أداء توفیر أجل من تتبعھا التي الممارسات أفضل خالل ومن المستوى العالمیة ومھاراتھا خبراتھا بواسطة                   القیمة
تطلقھا التي الصنادیق كل في المستثمرین أموال جانب إلى الخاصة أموالھا كابیتال" "جلف وتستثمر بأعمالھا. المعنیین                  لكل
الیوم كابیتال" "جلف باتت العقاري ، والمجال و الخاص التمویل الخاصة ومجال الملكیة مجال في مبادراتھا                  الشركة . و بفضل
الجوائز من العدید على الشركة حازت وقد تنّوعًا. وأكثرها األوسط الشرق منطقة في البدیلة األصول إدارة شركات كبرى                    إحدى
صندوق و"أفضل الخاصة" للملكیة شركة "أفضل جائزة ذلك في بما عالمیة جوائز إلى باإلضافة األوسط الشرق منطقة                   في

 ائتمان للشركات الصغیرة والمتوسطة الحجم" "أفضل موفر للتمویل الخاص"  و"أفضل شركة إلدارة األصول البدیلة".
.  www.gulfcapital.com للحصول على المزید من المعلومات عن "جلف كابیتال"، یرجى زیارة موقع  
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