
 

 

 

، "سبورتر دوت كوم"في استراتيجية حصة تشتري " جلف كابيتال"
  الت الغذائية والرياضية في الخليجكمّ للمُ اإللكتروني  الموقع

أضعاف  سنوياً، أي% 20الت الغذائية والرياضية في منطقة الخليج ينمو بمعدل كمّ سوق المُ 
  %8.5 ةالبالغو ةالعالمي ت نموهمعدال

  

، وهي إحدى أكبر وأنشط شركات االستثمار البديل "جلف كابيتال"أعلنت  –) 2016نوفمبر  14 أبوظبي،  (
" سبورتر دوت كوم"مسيطرة في شركة استراتيجية كت حصة في منطقة الشرق األوسط، اليوم أنها تملّ 

)Sporter.com( ، دول مجلس  الت الغذائية والرياضية في منطقةكمّ للمُ اإللكتروني الرائد بائع التجزئة وهو
سبورتر دوت "وتباشر. هنمو ةعسرمن االقتصاد الرقمي يتميّز بوالتي تعمل في قطاع  ،التعاون الخليجي

ن الشركة من توفير خدمة مما يُمكّ  ،عة على عدة بلدانحديثة ومتطورة موزّ  منشآتأعمالها انطالقاً من " كوم
  .عربيةمنطقة الالعة وعملية بأسعار مجدية للعمالء في يسر

الغذائية العالمية، بما في المكّمالت بعض أشهر ماركات " سبورتر دوت كوم"مها تشمل المنتجات التي تقدّ 
 Cellucorو Muscletechو BSNو Optimum Nutritionعلى سبيل المثال ال الحصرذلك 

من النمو العام في قطاع " سبورتر دوت كوم"وتستفيد . Russian Bearو Quest Barsو Dymatizeو
الت الغذائية كمّ اإلنترنت في منطقة الشرق األوسط، وباألخص في مجال التسوق اإللكتروني للمُ  عبرق تسوّ ال

ً إلى . والرياضية من السوق % 7تصل حصة المبيعات اإللكترونية من المنتجات الغذائية والرياضية حاليا
من إجمالي مبيعات % 20ة إلى ع أن تنمو هذه الحصتوقّ ويُ . الكلي في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي

  .في الواليات المتحدة األميركيةها ا ينسجم مع مستوياتممّ  ،الت خالل السنوات الخمسة القادمةكمّ المُ 

االستثمار االستراتيجي في  يعتبر"": جلف كابيتال"لشركة ح الدكتور كريم الصلح، الرئيس التنفيذي صرّ 
ألنه يتيح لمستثمرينا االنكشاف على االقتصاد ’ جلف كابيتال‘بالنسبة لـ صفقةهامة ’ سبورتر دوت كوم‘

الرقمي سريع النمو وكذلك على قطاع المنتجات الغذائية الرياضية المزدهر في منطقة دول مجلس التعاون 
 إن . الخليجي

 

ب تقريبي ُمركّ بمعدلنمو سنوي  ،في منطقة الشرق األوسط ينمو على نحو سريع اإللكترونيةقطاع التجارة 
سد من المبيعات على حصة األ’ سبورتر دوت كوم‘وتستحوذ . سنواتخمس على مدى % 21يتجاوز 

ً ال نظير له على قطاع التجارة كمّ اإللكترونية للمُ  الت الغذائية في منطقة الخليج بحيث تعطينا انكشافا
ع للعمل مع الفريق إننا نتطلّ . المنطقةالت في اإللكترونية المزدهر وعلى القطاع الصحي وقطاع الُمكمّ 

الوجهة اإللكترونية  ترسيخ وتنمية مركز الشركة باعتبارهاعلىتهمساعدإلى و’ سبورتر دوت كوم‘اإلداري في 
  ."الت الغذائية والرياضيةاألولى للُمكمّ 



 

 

ر أميركي من المبيعات مليار دوال 52.5العالمي للمنتجات الغذائية الرياضية إلى  قطاعالع أن ينمو توقَّ هذا ويُ 
من المنتظر أن تشهد و. 2013ي عام مليار دوالر أميركي ف 30وذلك من  ،2020العالمية بحلول عام 

ً مماثالً حيث المنطقة  % 20إلى % 8.5له الحالي عند ع أن يتسارع فيها النمو السنوي من معدّ توقّ يُ اتجاها
النمو السريع والتركيبة السكانية طبيعة زة لهذا النمو وتشمل العوامل المحف. متجاوزاً متوسط النمو العالمي

والوعي  ةلعاليالمعدالت المداخيواالرتباطية اإللكترونية العالية و المدنفي الذين يقطنون لعدد السكان 
نات جديدة في المنتجات الغذائية الرياضية واتجاه إضافة إلى طرح مكوّ  ،الصحي المتنامي لدى المستهلكين

، فإن "جلف ميديكال جورنال"مؤخراً نشرته  يووفقاً لبحث أجر. أكثر صحةي أسلوب حياة تبنّ متزايد نحو 
الت الغذائية الُمكمّ  يستخدمونمن المشتركين في النوادي الرياضية في دولة اإلمارات العربية المتحدة % 40

  .الرياضية

إمكانيات عظيمة في سوق حن نرى ن": "جلف كابيتال"قال عبدهللا شاهين، مدير عام الملكية الخاصة لدى 
ع أن ينمو سوق توقَّ ويُ . العربيةمنطقة الالت الغذائية الرياضية في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي والمكمّ 

معدّالت النمو سنوياً خالل السنوات الخمسة القادمة متجاوزاً % 20دول مجلس التعاون الخليجي بأكثر من 
ع للعمل إننا نتطلّ . لتوسعة محفظتنا من الشركات القائمة على التكنولوجيارون فخوونحن . األسواق العالميةفي 
لالستفادة من إمكانيات هذا السوق ولدخول أسواق جديدة ولترسيخ موقع الشركة ’ سبورتر دوت كوم‘مع 

  ."مالت الغذائية الرياضية على اإلنترنت في المنطقةباعتبارها الالعب األول في قطاع بيع الُمكّ 

غبسن، دن آند "والضريبي للصفقة بينما قامت شركة  يبدور المستشار المال" إرنست آند ينغ"قامت شركة 
كابيتال بنك "مت كل من وقد قدّ . في هذه الصفقة" جلف كابيتال"المستشار القانوني لـ  ربدو" كرتشر

للشركة القانونية رات االستشا" بي. إل. إيفرشدز إل"واالستشارات المالية " كوربوريت أدفيزري ليمتد
  .  البائعة

  

 –انتهى  -

"جلف كابيتال"نبذة عن   

هي من الشركات الرائدة في إدارة األصول البديلة في منطقة الشرق األوسط حيث تستثمر في عدة فئات من األصول، بما في ذلك الملكية " جلف كابيتال"
ً .  ن الخاص والتطوير العقارييْ الخاصة والدَ  صناديق  10من األصول من خالل )ملياردوالرأميركي 4( ملياردرهمإماراتي 14,7وتدير الشركة حاليا

في تنمية رأس المال وتعزيز القيمة بواسطة خبراتها ومهاراتها العالمية المستوى ومن خالل أفضل " جلف كابيتال"ويتمثل هدف . وأدوات استثمارية
أعوام على  10، التي تحتفل هذا العام بمرور "جلف كابيتال"وتستثمر . ات التي تتبعها من أجل توفير أداء ممتاز مستدام لكل المعنيين بأعمالهاالممارس

ئز إقليمية بجوا" جلف كابيتال"وقد فازت . تأسيسها، أموالها الخاصة إلى جانب أموال المستثمرين في صناديقها في كل الصناديق التي تطلقها الشركة
بانكر "التيتقدّمهامجلة " أفضل شركة للملكية الخاصة في منطقة الشرق األوسط"وعالمية من أقرانها في القطاع ومن خبراء القطاع حيث فازت بجائزة 

منطقة الشرق  في" أفضل شركة للملكية الخاصة"على التوالي وبالجائزة العالمية لـ  2015و 2014و 2013و 2012و 2011لألعوام " ميدل إيست
أفضل صندوق ائتمان للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم في "وبالجائزة اإلقليمية لـ " برايفت إكويتي إنترناشيونال"األوسط وشمال إفريقيا التي تقدّمها 

 "بانكر ميدل إيست"من  2016لعام " أفضل شركة لالستثمار البديل في منطقة الشرق األوسط"فضالً عن جائزة  2015في عام " منطقة الشرق األوسط
 ً ، وهي إحدى "ريليتد كومبانيز"، وهي المشروع المشترك مع "جلف ريليتد"في مجال التطوير العقاري من خالل شركتها " جلف كابيتال"وتنشط . أيضا

بالبحث عن فرص للتطوير العقاري في " دجلف ريليت"وتهتم . أبرز الشركات الخاصة العاملة في مجال التطوير العقاري في الواليات المتحدة األميركية
أطلقت الشركة كذلك شركة . دولة اإلمارات وفي المملكة العربية السعودية من أجل إنشاء مشاريع ضخمة متعددة االستخدامات ومشاريع سكنية عمالقة

عة النمو ولتوفير التمويل لصفقات التملك في كل ، بهدف تلبية احتياجات التمويل لدى الشركات السري"جلف كريديت بارتنرز"للدين الخاص تحت مسمى 
بفضل مبادراتها في مجال و. جنوب الصحراء اإلفريقية الكبرى باإلضافة إلى تركيا وشمال إفريقيا والمنطقة الواقعة إلى. أنحاء منطقة الشرق األوسط

  .شرق األوسطفي منطقة ال ةكبرى شركات إدارة األصول البديل اليوم إحدى" جلف كابيتال"ومجال االئتمان، باتت  الملكية الخاصة والمجال العقاري

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



 

 

  

  


