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لتي" يإيه آر تي فيرتعيادات "مليون دوالر أميركي لتوسعة  30"جلف كابيتال" تستثمر 

 اإلثني عشر شهراً القادمةفي عيادة  18افتتاح من خالل نحو الهند التابعة لمحفظتها 
خطط التوسع الممتدة لثالث سنوات ستزيد عدد العيادات بمعدل خمسة أضعاف وتوسع العمليات في الهند وجنوب شرق آسيا 

 شركة عالمية رائدة للتلقيح االصطناعي لتشكلومنطقة دول مجلس التعاون الخليجي وأوروبا 

 

 

إحدى الشركات الرائدة في مجال االستثمارات البديلة أعلنت "جلف كابيتال"،  –( 2021مارس  28 –)نيودلهي 

 ART Fertility إيه آر تي فيرتلتي"عيادات "اليوم عن خططها الممتدة لسنتين لتنمية في أسواق النمو، 

Clinics في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي. بفضل االصطناعي ، الموفر األسرع نمواً لخدمات التلقيح

طورات التكنولوجية في هذا القطاع، فإنه يتوقع أن يواصل قطاع التلقيح االصطناعي في الوعي المتزايد والت

% في السنوات الخمسة القادمة. وهذا الفصل الجديد في 12الهند نموه عند معدل نمو مركب سنوي يزيد عن 

عيادة للتلقيح االصطناعي  18تطبيق خطة طموحة لتدشين  نطوي علىسي إيه آر تي فيرتلتي"عيادات  "مسيرة 

اون ونيودلهي تقديم الخدمات جفي كل أنحاء الهند على مدى سنتين. وقد بدأت أول عيادتين في كل من غور

تتبعهما عيادات في كل من أحمدأباد وحيدراباد )في إبريل( وفي مومباي وتشيناي )في شهر على أن  الطبية

العيادات المتبقية في شهر سبتمبر  افتتاحر وكولكتا )في شهر يوليو(. وسيتم اإلعالن عن مايو( وفي بنغالو

2021. 

 

 IVI RMAبالتعاون مع  2015في عام افتتاحها التي تم  إيه آر تي فيرتلتي"عيادات  "جدير بالذكر أن 

Global ، أعلى نسب النجاح على  حيث تسجلهي اآلن موفر مستقل ورائد لعالجات التلقيح االصطناعي

بويضات أو حيوانات  ةأيتبرع بجنين لكل عملية تلقيح دون  1.3%: 67المستوى العالمي )معدالت حمل تبلغ 

لنفسها موقعاً ككيان متخصص عالمي رائد في مجال علوم  إيه آر تي فيرتلتي"عيادات  "منوية(. وقد أسست 

 أكثر التجهيزات والتقنيات  إيه آر تي فيرتلتي""عيادات الرعاية الصحية واالبتكار. وقد اعتمدت 

 

 

 

عيادات  "تطوراً في عياداتها علماً أن بعض هذه التقنيات والمعدات يتم استخدامها في الهند للمرة األولى. ولدى 

. وقد NGSمختبرها الجيني الخاص المزود بأحدث المعدات والذي يستخدم أحدث نظام  إيه آر تي فيرتلتي"

. وهذا النجاح هو حالة حمل في أقل من خمس سنوات 5500أكثر من   إيه آر تي فيرتلتي"عيادات "سجلت 

نتيجة النهج العلمي والشخصي المطبق من قِبل األطباء وعلماء األجنة ذوي المهارات العالية وفرق الدعم الطبية 

التي تركز اهتمامها على البحوث والمنشورات األصيلة  تي فيرتلتي" إيه آرعيادات "المؤهلة. وقد أصبحت 

ً يتوجه إليه المرضى الباحثين عن عالجات متطورة خاصة بعد محاوالت متعددة  والمبتكرة، مركزاً عالميا

 فاشلة.
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كادراً إدارياً يتمتع بخبرات عالية لإلشراف على هذه الخطط الطموحة  ه آر تي فيرتلتي"إيعيادات "وقد جمعت  

 تقديم أفضل العالجات في فئتها وأعلى نسب النجاح.لواقع جغرافية متعددة حول العالم في م

 

دعم أقوى فريق إداري وطبي ء لنحن سعداصرح الدكتور كريم الصلح، الرئيس التنفيذي في "جلف كابيتال": "

ي الموفر األسرع ه‘ إيه آر تي فيرتلتيعيادات ’في قطاع التلقيح االصطناعي مع توسعهم الطموح في الهند. 

نمواً لخدمات التلقيح االصطناعي في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي ونحن متحمسون لتعاوننا مع إدارة 

هو أكبر ‘ تي فيرتلتي آر إيه’لإلرتقاء بهذا الكيان إلى المستوى التالي. إن استثمارنا في ‘ إيه آر تي فيرتلتي’

شراء كافة  عملية أولهذا االستثمار قد شكل حتى هذا التاريخ و‘ الجلف كابيت’استثمار للملكية الخاصة تجريه 

 100أكثر من ‘ جلف كابيتال’كة )استثمرت في تاريخ الشرليها واالستحواذ عاإلقليمية لشركة عالمية عمليات لا

السريع التوسع إن (. 2020في يناير ‘ إيه آر تي فيرتلتيعيادات ’ية في بمليون دوالر أميركي لتملك حصة غال

الطويل في إنشاء شركات ‘ جلف كابيتال’ سجلفي عموم القارة اآلسيوية يوطد  ‘إيه آر تي فيرتلتيعيادات ’لـ 

 عالمية رائدة انطالقاً من منطقة دول مجلس التعاون الخليجي."

 

: "إن إيه آر تي فيرتلتي"عيادات "في وعلق الدكتور )البروفيسور( هومان فاطمي، المدير الطبي للمجموعة 

الطب التناسلي مجال جديد نسبياً ولكن في السنوات القليلة الماضية زاد اإلقبال كثيراً حول العالم على الطب 

فمعدالت عدم الخصوبة في التناسلي بواسطة التلقيح االصطناعي من أجل اإلنجاب خاصة بين سكان المدن. 

لك، فإن معظم طرق العالج تستند إلى خطط عالج ارتفاع نظراً ألنماط المعيشة المتغيرة وعوامل أخرى. ومع ذ

غربية. وفي حين أن قطاع العالج بالتلقيح االصطناعي في الهند ينمو بقدر كبير، إال أن هناك حاجة ملحة 

للتعامل مع أمور مثل البروتوكوالت اإلكلينيكية المعيارية المستندة إلى االنتماء العرقي والتكوين الجيني 

نجري أبحاثاً جوهرية في كل ‘ إيه آر تي فيرتلتيعيادات ’الممارسات األخالقية. ونحن في والتدريب المنظم و

المجاالت المعنية بما في ذلك علم الوراثة استناداً إلى مالحظاتنا وتجاربنا محلياً. ولطالما سعينا لمساعدة المزيد 

ً من األزواج على تحقيق حلمهم لتكوين أسرة من خالل توفير أكثر عالجات  رشادات لإل الخصوبة تطوراً وفقا

تساعدنا على تقديم خدماتنا ‘ جلف كابيتال’العالمية وباستخدام التكنولوجيا المالئمة. وشراكتنا مع  والتوجيهات

 لشريحة أوسع من السكان."

 

 فتتاحإيه آر تي فيرتلتي" حول العالم: "نحن متحمسون العيادات أضاف سوريش سوني، الرئيس التنفيذي في "

رؤية فنحن تجمعنا أكثر عيادات اإلخصاب تطوراً في الهند مع انطالقنا نحو المرحلة التالية من التوسع والنمو. 

، وهذا مناسبةوالعامل األساسي في نجاحنا هو العلم الجيد والتكنولوجيا ال. ‘ذا أنا موجودإأنا أفكر، ’مشتركة هي 

 والتلقيح االصطناعين في مجال الخصوبة وختصيُترجم إلى أفضل النتائج الطبية لمرضانا. لدينا م

ن في علم األجنة يتمتعون بشهرة عالمية ويعملون في منشآت حديثة ومتطورة. وسنواصل تقديم وواختصاصي

 ".تعبهمأفضل العالجات والخدمات لمرضانا لكي يحصلوا على أفضل قيمة مقابل 

  

تي فيرتلتي": "لقد أعجبنا جداً بما حققه سوريش سوني  إيه آر"عيادات وعلق فينيش جاديا، الرئيس التنفيذي في 

القائم على األبحاث ‘ إيه آر تي فيرتلتيعيادات ’والدكتور هومان فاطمي في مثل هذه الفترة القصيرة. فأسلوب 

والمتمحور حول احتياجات المرضى قد مّكنها من تأسيس سجل أداء مثير لإلعجاب يضاهي أفضل مراكز 

بمعدالت نمو كبيرة خالل السنوات الخمسة م. وألن سوق الهند يتوقع له أن يواصل توسعه اإلخصاب في العال
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ستوسع انتشارها وخدماتها في مناطق جديدة في مدن الفئة ‘ إيه آر تي فيرتلتيعيادات ’القادمة، فإننا واثقون أن  

إننا متحمسون لمستقبلنا سوياً ونتطلع  األولى والفئة الثانية في الهند لكي تقدم معدالت حمل وإنجاب رائدة عالمياً.

 للعمل عن كثب مع الفريق في هذه المرحلة الجديدة من النمو."

   

  

 

### 

 نبذة عن "جلف كابيتال" 

ً رائدة في إدارة األصول البديلة شركة "جلف كابيتال" هي  أسواق النمو في في تتمع بخبرة استثمارية تمتد لخمسة عشرة عاما

وتتعاون الشركة مع رواد أعمال وفرق إدارية ممتازة لتزويدها والتطوير العقاري.  ةلخاصمديونية االخاصة والالملكية مجال 

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

وتدير استثماراً.  38االستثمار في أسواق النمو حيث أغلقت الشركة منذ تأسيسها  "جلف كابيتال" باعا طويال وسجال ناجحا في

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

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

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

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

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

 


