
 

 خبر صحفي
 

 "جلف كابیتال" تتمّلك حصة أغلبیة في مجموعة "سي دبلیو بي غروب"، الموّفر الرائد

 لخدمات الملكیة الفكریة في المنطقة العربیة

 

منطقة في البدیلة األصول مدراء وأنشط أكبر إحدى كابیتال"، "جلف أعلنت – (2020 أكتوبر 19 –                  (دبي

موفر وهي ،("CWB") غروب" بي دبلیو "سي مجموعة في مؤثرة أغلبیة حصة تمّلكت أنها الیوم                 الخلیج،

 رائد لخدمات الملكیة الفكریة في عموم المنطقة العربیة.

إلى التجاریة والعالمات االختراع براءات خدمات ،2006 عام في تأّسست التي بي" دبلیو "سي                وتقّدم

وكذلك واإلیداع والتخلیص االستشارات خدمات تشمل العربیة، المنطقة في الكبرى 500 فورتشن              شركات

والحقوق التزویر مكافحة شؤون بي" دبلیو "سي خدمات تشمل كما والتنفیذ. والمتابعة التقاضي               خدمات

مصّممة استراتیجیة حلول وتنفیذ لوضع العمالء مع بي" دبلیو "سي وتعمل الفكریة. للملكیة               التجاریة

من بها المتعلقة والنظم القوانین وتطبیق الفكریة ممتلكاتهم وحمایة إدارة بغرض الشركات لتلك               خصیًصا

قائمة وتضّم العربیة. المنطقة في المجموعة في العضوة والشركات السبعة بي" دبلیو "سي مكاتب                خالل

ممتلكاتهم ومجموعة التجاریة محافظهم وحمایة إلدارة الشركة في ثقتها تضع التي بي" دبلیو "سي                عمالء

 الفكریة الخاصة بملكیتهم الفكریة التجاریة بعض أهم وأشهر العالمات التجاریة في المنطقة العربیة.

غروب‘ دبلیو سي ’مجموعة "تعتبر كابیتال": "جلف لشركة التنفیذي الرئیس الصلح، كریم الدكتور               صّرح

مع نتعاون أن ویسعدنا األوسط. الشرق منطقة في الفكریة الملكیة وإدارة وحمایة تسجیل مجال في                 رائدة

وُیقّدر للشركة. طموحة نمو خطة تنفیذ إلى لنسعى بي‘ دبلیو سي ’مجموعة في المتمرس اإلداري                 الفریق

بأكثر (CIS) المستقلة الدول وكومنویلث اإلفریقیة والقارة العربیة المنطقة في الفكریة الملكیة خدمات               سوق



الخمسة األعوام مدى على سنویًا %6 بمعدل ینمو أن له یتوقع كما سنویًا، أمیركي دوالر ملیون 350                   من

ساعدتها رفیعة بسمعة تتمتع وهي العربیة المنطقة في لها مثیل ال بي‘ دبلیو ’سي خدمات جودة إن                   القادمة.

بي‘ دبلیو ’سي أسست . التجاریة العالمات كبرى أصحاب جذب عن فضًال السوق في حصتها زیادة                  على

 لنفسها موقًعا ممتاًزا یؤهلها لمواصلة زخمها القوي من أجل النمو والتوّسع في األسواق الناشئة."

هذا نحو لالنطالق متحمسون "إننا بي": دبلیو سي "مجموعة ومؤّسس التنفیذي الرئیس شحاده، حلیم                وعّلق

تلك مع تتشابه أساسیة بقیم تتحّلى شركة وهي كابیتال‘، ’جلف مع بي‘ دبلیو ’سي تاریخ في الجدید                   الفصل

حمایة بیئة إن العالمیة. إلى لالنطالق اإلقلیمیة الشركات مساعدة في لها مثیل ال وبخبرات نتبّناها                 التي

حمایة في رفیعة سمعة أّسسنا قد بي‘ دبلیو ’سي في ونحن وتعقیدًا، أهمیة تزداد الفكریة الملكیة                  وخدمات

مناطق إلى للدخول سریع نحو على التوّسع ننوي إننا األوسط. الشرق منطقة عموم في عمالئنا                 مصالح

التعاون مجلس دول منطقة خارج عالمیة منصات تأسیس في الجدید شریكنا خبرات من مستفیدین                جدیدة

الموفر نصبح أن في المتمثل هدفنا بلوغ نحو هامة خطوة بمثابة هي كابیتال‘ ’جلف مع وشراكتنا                  الخلیجي.

وضم جدیدة، مناطق نحو التوّسع في استمرارنا مع الناشئة األسواق في الفكریة الملكیة لخدمات                الرئیسي

 مواهب جدیدة إلى فریقنا، واالستثمار في تقنیات جدیدة وتعزیز مجموعة الخدمات التي نقدمها للعمالء."

الفكریة الملكیة قطاع دراسة على كابیتال‘ ’جلف "عكفت كابیتال": "جلف في العام المدیر مدني، محمد                 وقال

المنطقة في األول الفكریة الملكیة خدمات موفر هي بي‘ دبلیو ’سي أن وجدت حیث سنتین مدى                  على

منطقة في الفكریة ممتلكاتهم وإدارة حمایة على العمالء مساعدة خالل من نفسها الشركة مّیزت وقد                 العربیة.

مع للعمل نتطّلع إننا العمالء. لهؤالء األعمال مجال في أفضل قیمة تقدیمها خالل من وأیضًا األوسط                  الشرق

في بي‘ دبلیو ’سي أعمال وتوسعة جدیدة تقنیات من واالستفادة جدیدة خدمات إلطالق وفریقه شحاده                 حلیم

 كل األسواق الناشئة."

حیث الماضیتین السنتین خالل باألخص نشیطة كابیتال‘ ’جلف كانت "لقد قائًال: الصلح كریم الدكتور                واختتم

وهذا االستثماریة. لمحفظتنا التابعة شركاتنا في إضافیة واستثمارات جدیدة استثمارات 10 إغالق في               نجحت

شركات في أغلبیة حصص تمّلك على القائمة الثابتة استراتیجیتنا یعزز بي‘ دبلیو ’سي في األخیر                 ااالستثمار

بناء عملیة أصبحت لقد العالمیة. نحو الشركات بتلك واالنطالق اإلقلیمي الصعید على قطاعاتها في                رائدة

النمو سریعة اقتصادیة قطاعات وفي الناشئة االقتصادات في متعددة بلدان في تعمل رائدة عالمیة                شركات



على الحفاظ في استمرارنا مع مثمر عام لبقیة نتطّلع إننا االستثماریة. كابیتال‘ ’جلف استراتیجیة تمیز                 سمة

صفقات وعلى الحالیة شركاتنا في اإلضافیة االستثمارات من عدد على العمل ومواصلتنا استثماراتنا               وتیرة

 التخارج في المستقبل القریب."

 

 انتهى –-

 نبذة عن "جلف كابیتال"

في بما األصول، من فئات عدة في تستثمر حیث األوسط الشرق منطقة في البدیلة األصول إدارة في الرائدة الشركات من هي كابیتال"                        "جلف
أمیركي) دوالر ملیار 2،5) درهم ملیار 9،25 أكثر حالیًا الشركة وتدیر العقاري. والتطویر الخاص الخاص التمویل الخاصة الملكیة                    ذلك
خبراتها بواسطة القیمة وتعزیز المال رأس تنمیة في كابیتال" "جلف هدف ویتمثل استثماریة. وأدوات صنادیق 7 خالل من األصول                     من

  ومهاراتها العالمیة المستوى ومن خالل أفضل الممارسات التي تتبعها من أجل توفیر أداء ممتاز مستدام لكل المعنیین بأعمالها.

 

 نبذة عن مجموعة "سي دبلیو غروب"

خالل من الخاصة الملكیة خدمات تقدم وهي المنطقة في القانونیة الخدمات الستشارات رائدة مجموعة هي غروب" دبلیو "سي                    مجموعة
"سي تعمل مكاتبها. في یعملون موظفًا 92 من أكثر الشركة ولدى العربیة. المنطقة في المجموعة في العضوة والشركات السبعة                     مكاتبها

ملكیات وتطبیق وحمایة إلدارة الخاصة لالحتیاجات وفقًا مطورة استراتیجیة حلول تطبیق أجل من موثوق كشریك عمالئها مع بي‘                    دبلیو
محافظ وحمایة إلدارة بي" دبلیو "سي بـ العالم في التجاریة العالمات ُمّالك وأشهر أكبر بعض ویثق العالمي. الصعید على الفكریة                      العمالء
ومجال المشروبات ومجال االستهالكیة اإللكترونیة األجهزة مجال في العاملة الشركات كبرى نمثل إننا المنطقة. في التجاریة                  عالماتهم

 الترفیه في العالم.

### 

 

 


