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  شركة أخرى تنطلق من منطقة الخليج إلى العالمية

، "جلف كابيتال"، إحدى الشركات في محفظة "أوه سي بي أويلفيلد سيرفيسيز"

  وتتوّسع حول آسيا" يبر إنترناشيونال برايفت ليمتداك"من % 100ك تتملّ 

في مجال خدمات القوى التنافسي " أوه سي بي"ز مركز ك تستفيد من قدرات مشتركة كبيرة وتعزّ صفقة التملّ 

 العاملة لقطاع النفط والغاز

 

، إحدى أكبر وأبرز شركات االستثمار البديل في "جلف كابيتال"أعلنت  – )2016شباط /فبراير 8أبوظبي، (
التابعة  OCB Oilfield Services" أوه سي بي أويلفيلد سيرفيسيز"منطقة الشرق األوسط، اليوم أن شركة 

 Kuiper International" كايبر إنترناشيونال برايفت ليمتد"من % 100، قد تمّلكت لمحفظتها االستثمارية

Pte LTDومن الجدير بالذكر أن . ، التي تعتبر العبًا هامًا في قطاع اإلنشاءات والصيانة في عرض البحر
  .تتمتع بمركز قوي في مجالها خصوصًا في منطقة آسيا الباسيفيك وأستراليا" كايبر"

صفقة التمّلك الرابعة في منطقة آسيا الباسيفيك بالنسبة إلحدى الشركات التابعة لمحفظة " كايبر"ة وتعتبر صفق
تقريبًا، كما تعّزز تغطيتها الجغرافية ومجموعة " أوه سي بي"حيث أنها تضاعف حجم " جلف كابيتال"

جلف "على التزام " ه سي بيأو "وتبرهن صفقة التمّلك التي أنجزتها . الخدمات التي تقّدمها الشركة لعمالئها
وعلى قدرتها على العمل مع شركات ناجحة من المنطقة وتوسيع رقعة أعمالها على الصعيد العالمي " كابيتال

وبتعاونها الوثيق مع الشركات المحلية في . بهدف إنشاء شركات عالمية ناجحة انطالقًا من الخليج العربي
عدة شركات إقليمية قوية أصبحت فيما بعد شركات عالمية رائدة  "جلف كابيتال"محفظتها االستثمارية، أسست 

قطاع السياحة كذلك مثل قطاع خدمات النفط والغاز والطاقة والمياه وتحلية المياه و رئيسية في قطاعات 
" يبراك"و" أوه سي بي"أعمال مجمل ي ، ستؤدّ هاقدراتالشركة وتعزيز حجم زيادة وٕالى جانب . والسفر بالجملة

  .ة لخدماتهاالجغرافي توسيع البقعةع كبير في قاعدة العمالء والقدرات الخدمية وأيضًا في إلى تنوّ مجتمعة 
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أعوام على  10التي تحتفل هذه السنة بمرور " جلف كابيتال"ح الدكتور كريم الصلح، الرئيس التنفيذي في صرّ 

إن تاريخنا . ‘أوه سي بي’و‘ جلف كابيتال’ ل هذه الصفقة عالمة فارقة هامة أخرى بالنسبة لـتمثّ : "تأسيسها
في تأسيس شراكات مع فرق إدارية ممتازة واستخدامنا الستثماراتنا لكي ُنحدث تغييرات جذرية تؤدي إلى دفع 

وأنا سعيد . شركة أخرى في المنطقة ةأي عمل يضاهيهال  ،الشركات المحلية واإلقليمية إلى الساحة العالمية
كما أنني أتطلع لنجاحات مماثلة من منطقة الخليج السوق العالمي  إلىأخرى تنطلق  نني أرى شركة رائدةأل

  ."في المستقبل

قطاع النفط والغاز في دارة الطواقم  شاملة ومتكاملة إل، حلوالً 1999، التي أسست في عام "أوه سي بي"ر توفّ 
ي مشاريع الشركة مناطق جغرافية غطّ وتُ . لي السفن من التركيز على عملياتهم األساسيةك وُمشغّ لتمكين ُمّال 

وتعمل . واسعة ومتنوعة مع التركيز بقدر كبير على منطقة الشرق األوسط وجنوب شرق آسيا والقارة الهندية
موظف، لدى مقاولي  7,000تتجاوز بيانات والتي تشمل قاعدة " أوه سي بي"الطواقم المتخصصة التابعة لـ 
ك األخيرة الشركة موقعًا وتمنح صفقة التملّ . في مياه ضحلة وعميقة اً نلون سفحفر حول العالم والذين ُيشغّ 

زة خدماتها الحالية ومعزّ بذلك عة موسّ  ،سريعة النمووهي منطقة أقوى في منطقة آسيا الباسيفيك وأستراليا 

  .مركزها الريادي القوي

وظفين موفرًا لخدمات دعم المومقرها سنغافورة،  2010التي أسست في عام " يبر إنترناشيونالاك"تعتبر 
النفط والغاز في عرض البحر، بما في ذلك توفير في قطاع صيانة الو  والدعم التقني لقطاع اإلنشاءات

للمدى القصير والمدى الطويل وتوفير خدمات  ينالمختصّ المهنيين عمال اليدوية والموظفين الموظفين لأل
ز أعمالها على كشركة فرعية ُتركّ " يبر أسترالياكا"ست س ، أُ 2012وفي عام . اللوجستيالرواتب والتنسيق 

  .أستراليا

عمل فريق االستثمار على مدى ": "جلف كابيتال"ق ريتشارد داالس، المدير العام للملكية الخاصة لدى علّ 
 لتنويع مصادرلتحديد الفرص المناسبة ‘ أوه سي بي’بالتعاون مع الفريق اإلداري في  دَ العام الماضي بجِ 

من المخاطر التي قد تنشأ  ، وذلك للحدّ من حيث العمالء والخدمات والتغطية الجغرافية‘ أوه سي بي’رادات إي
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تستفيد فمن خالل هذه الصفقة، . ‘كايبر’ويسعدنا أن نعلن عن صفقة . عن تركيز تلك المصادر ومحدوديتها
طاعات ثانوية جديدة مثل اإلنتاج نحو ق ع خدماتهاتوسّ وأيضًأ من الدخول إلى مناطق جديدة، ‘ أوه سي بي’

 بعالقات قوية مع عمالء هامين في قطاع اإلنشاءات في عرض البحر وبأقلّ  ‘ايبرك’ع وتتمتّ . واإلنشاءات

ك هذه ُتسرّع النتائج التي كانت وباختصار، فإن صفقة التملّ . الحالية‘ أوه سي بي’تقاطع مع قاعدة عمالء 
  ."ي تحقيقهاستستغرق سنوات عديدة ف‘ أوه سي بي’

هامة بالنسبة الستراتيجيات ‘ يبركا’ك إن صفقة تملّ ": "أوه سي بي"وقال جورج غورلي، الرئيس التنفيذي في 
ك نا من خالل إنجاز صفقات تملّ نموّ  ستكمالوهي تتماشى مع خططنا الرامية ال. النمو والتنوع التي نعتمدها

القائم على توفير طواقم كاملة لقطاع ‘ يبراك’أعمال إن نموذج . استراتيجية في مجاالت مختلفة في قطاعنا
أساس ’لى القائم ع‘ أوه سي بي’في مجال النفط والغاز يتوافق بشكل جيد مع نموذج أعمال  اتاإلنشاء

 ت بهسمتّ اويعتبر االنتشار الجغرافي الذي . لمقاولي الحفر في قطاع النفط والغاز التي نقّدمها‘ اإلدارة الكلية

ومع . من العاملين الهنود تقريباً % 90انعكاسًا مباشرًا لقاعدة طواقمها والتي تتكون من الشركة حتى اآلن 
ع أيضًا ننوّ و اسم جديد تقريبًا،  2000 من خالل إضافةطواقمنا قاعدة حجم  نزيد فنحنك هذه، صفقة التملّ 

من  يسية والفلبينية واألسترالية والمغتربينالطواقم بإضافة نسبة أكبر من الطواقم الماليزية واإلندون جنسيات
  ."االستفادة من أسواق عديدة أخرى، مثل منطقة آسيا الباسيفيكمن وهذا يسمح لنا . جنسيات أخرى

 انز يعزّ معًا ‘ أوه سي بي’و‘ يبراك’إن ": "جلف كابيتال"واختتم طارق منيب، المدير للملكية الخاصة في 

في ‘ أوه سي بي’إننا متحمسون جدًا لمساعدة . قيق وفورات حجم كبيرةلها بتح انخدمات المجموعة ويسمح

  ."ع نحو مناطق أخرىع للتوسّ مرحلة نموها العالمي كما نتطلّ 

غبسون، دن، آند "و" إرنست آند يونغ"على الخدمات االستشارية من " أوه سي بي"و" جلف كابيتال"حصلت 
  .وقدم بنك المشرق التمويل للصفقة". كرتشر

  - انتهى - 
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 "جلف كابيتال"نبذة عن 

 

والــدين هــي شــركة رائــدة فــي إدارة األصــول البديلــة، حيــث تســتثمر فــي عــدة فئــات مــن األصــول مــن بينهــا الملكيــة الخاصــة " جلــف كابيتــال"
 10مـن األصـول مـن خـالل ) مليـار دوالر أميركـي 4(مليـار درهـم إمـاراتي  12.4 وتدير الشركة حاليًا أكثر مـن.  والتطوير العقاريالخاص 

فـي تنميـة رأس المـال وتعزيـز القيمـة بواسـطة خبراتهـا ومهاراتهـا العالميـة المسـتوى " جلـف كابيتـال"ويتمثـل هـدف . صناديق وأدوات استثمارية
، التـي تحتفـل "جلـف كابيتـال"وتسـتثمر . بأعمالهـاومن خالل أفضل الممارسات التي تتبعها من أجل توفير أداء ممتاز مستدام لكل المعنيـين 

" جلــف كابيتــال"وقــد فــازت . صــناديقهاكــل أموالهــا الخاصــة إلــى جانــب أمــوال المســتثمرين فــي أعــوام علــى تأسيســها،  10هــذا العــام بمــرور 

أفضـل شـركة للملكيـة الخاصـة فـي منطقـة الشـرق "بجـائزة فـازت  ائهـا فـي القطـاع ومـن خبـراء القطـاع، حيـثبجوائز إقليميـة وعالميـة مـن نظر 
أفضــل شــركة "العالميــة لـــ جــائزة الوب 2015و 2014و 2013و 2012و 2011لعــام " بــانكر ميــدل إيســت"مها مجلــة التــي تقــدّ " طاألوســ

أفضـل صـندوق "لــ  اإلقليميـة جـائزةالوب" برايفـت إكـويتي إنترناشـيونال" التـي تقـّدمهافي منطقة الشرق األوسط وشـمال إفريقيـا " للملكية الخاصة
أيضـًا فـي مجـال التطـوير " جلـف كابيتـال"وتنشـط . 2015فـي عـام " ائتمان للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم في منطقـة الشـرق األوسـط

، وهــي إحــدى أبــرز الشــركات الخاصــة العاملــة فــي "ريليتــد كومبــانيز"، وهــي المشــروع المشــترك مــع "جلــف ريليتــد"العقــاري مــن خــالل شــركتها 
بالبحــث عــن فــرص للتطــوير العقــاري فــي دولــة اإلمــارات وفــي " جلــف ريليتــد"وتهــتم . طــوير العقــاري فــي الواليــات المتحــدة األميركيــةمجـال الت

للـدين  قسـماً أطلقـت الشـركة كـذلك . المملكة العربية السعودية من أجل إنشاء مشـاريع ضـخمة متعـددة االسـتخدامات ومشـاريع سـكنية عمالقـة
توفير تمويل االئتمان وتمويل قروض الميزانين لتلبية احتياجات التمويل لدى الشـركات  ، بهدف"كريديت بارتنرزجلف "ى تحت مسمّ الخاص 

بفضــل مبادراتهــا فــي مجــال و . فــي كــل أنحــاء منطقــة الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا وتركيــا كتــوفير التمويــل لصــفقات التمّلــالســريعة النمــو و 
اليــوم إحــدى كبــرى شــركات إدارة األصــول البــديل " جلــف كابيتــال"، باتــت لــدين الخــاصومجــال ا ريالعقــاالتطــوير الملكيــة الخاصــة ومجــال 

  . شرق األوسطالفي منطقة وأكثرها تنوعًا 

  

  . www.gulfcapital.com، يرجى زيارة موقع "جلف كابيتال"عن  للحصول على المزيد من المعلومات


