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في "أكيومد"، الشركة الرائدة في  أغلبيةك حصة "جلف كابيتال" تتمل  
إدارة دورة اإليرادات لدى موفري الرعاية الصحية في منطقة دول 

 مجلس التعاون الخليجي
 "جلف كابيتال" في قطاع التكنولوجيال االستثمار الرابع لـ ك تشك  صفقة التمل  

 

أعلنت "جلف كابيتال"، إحدى أكبر وأنشط الشركات العاملة في قطاع  –( 2018مارس  12 –)أبوظبي 
االستثمارات البديلة في منطقة الشرق األوسط، اليوم أنها قد تمل كت حصة أغلبية في شركة "أكيومد براكتس 

 Revenue، الشركة الرائدة في إدارة دورة اإليرادات ACCUMED Practice Managementمانجمنت" 

Cycle Management -RCM  في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي. وستواصل الشركة بعد عملية
التمل ك تقديم خدماتها من خالل فريقها القيادي الحالي كما ستسعى لتنمية فريقها اإلداري وإلضافة كبار المدراء 

 عم موقعها.التنفيذيين لترسيخ ود

جراء من أجل مساعدة موفري الرعاية الصحية في القطاعين  ة الخاصةحصريالتها اتستفيد "أكيومد" من تقنياتها وا 
العام والخاص في كل من اإلمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والكويت على تحسين إجراءات 

الشركة  د  ع  وتنمية اإليرادات وتسريع عمليات التحصيل. وت   التوثيق الطبي وعلى تحسين دورات إصدار الفواتير
م خدمات إلدارة دورة تقد   حيث ،في منطقة الشرق األوسط حاليا  شركة في قطاعها أكبر هي و من نوعها األولى 

مليار درهم  4.1قيمتها أكثر من  بلغت ت إدارة أكثر من تسعة ماليين مطالبة طبيةعلما  أنها تول   ،اإليرادات
خدمات إجراءات األعمال و خدمات تعهيد كامل حتى هذا التاريخ. وتشتمل الخدمات التي تقدمها "أكيومد" على 

وتغطية كافة احتياجات  اختصاصيين موظفينقنية والخدمات االستشارية وتأمين الطبي والحلول الت رميزالت
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لرعاية خدمات ا التي توف رالعيادات ومراكز التشخيص والجهات األخرى فواتير التأمين للمستشفيات و  صدارإ
 الصحية.

وتستفيد الشركة من النمو العام في قطاع الرعاية الصحية في منطقة الشرق األوسط ومن االنتشار المتنامي هذا 
لشركات  الخدمات دلتعهيرة واالتجاه المتزايد في القطاع للتأمين الصحي وأيضا  من النظم والقوانين المتطو  

صة في إدارة دورات اإليرادات العديد من موفري الرعاية الصحية  . ففي الوقت الراهن، يقومخارجية متخص 
صي في تقديم الرعاية الصحيةوالتي ال تعتبر من صميم نشاطهم -بالعديد من المهام االدارية  داخليا ،  -التخص 

لشركات  الخدمات تعهيدمع تزايد اإلقبال على هذا األمر ر أن يتغي  من المتوق ع الطبي والفوترة. و  كمثل الترميز
ا يتيح فعالية أكبر مم  لمؤسسة الرعاية الصحية، األعمال غير األساسية ، خاصة تلك المتعل قة بمتخصصة

 لموفري الرعاية الصحية بالتركيز على توفير رعاية طبية عالية المستوى هذا األمر كما يسمح  ،وكفاءة أعلى
 .رضاهملم

هذا االستثمار االستراتيجي في  د  ع  "جلف كابيتال": "ي  لشركة ح الدكتور كريم الصلح، الرئيس التنفيذي صر  
قطاع الرعاية  لىاالنكشاف عالمزيد من ألنه يتيح لمستثمرينا ‘ بيتالجلف كا’بالنسبة لـ  هاما  استثمارا  ‘ أكيومد’

ضخ  الرساميل الكبيرة وكذلك بدون ولكن بدون  ، ون الخليجيالصحية السريع النمو في منطقة دول مجلس التعا
 بدون شك  الشركةهي ‘ أكيومد’لمخاطر التنظيمية التي ترتبط عادة باالستثمار في هذا القطاع. والتعر ض ل

ى لها مواصلة ع لتمويل ودعم نمو الشركة حتى يتسن  نحن نتطل   .الرائدة في إدارة دورة اإليرادات في منطقة الخليج
األداء التشغيلي والمالي إلى موفري الرعاية الصحية في منطقة دول مجلس التعاون  المتميز في تحسين عملها

 الخليجي."

% في دولة اإلمارات 20ل سنوي م رك ب يتجاوز ع أن ينمو قطاع إدارة دورة اإليرادات بمعد  توق  من الم  هذا ومن 
نشاطاتها غير  تعهيدل المستشفيات بشكل متزايد نحو السعودية، وذلك مع تحو   العربية المتحدة والمملكة العربية

 رو الرعاية الصحية في كل  ومع تنظيم وتحسين معايير التحصيل. يقوم موف   صةشركات متخص  األساسية إلى 
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ت % من مطالبا95من دولة اإلمارات والمملكة العربية السعودية في الوقت الحالي بمعالجة ما يصل إلى 
ا يعني أنها عمليات مكلفة وتستهلك الكثير من وقت الموظفين. أما في األسواق مم   ،التأمين الصحي داخليا  

% من مطالبات التأمين الصحي 50ما يصل إلى  تعهيداألكثر نضوجا ، مثل الواليات المتحدة األميركية، فيتم 
القدرات والموارد التي تسمح لها  متلكتوالتي  ،صة في إدارة دورات اإليراداتإلى شركات خارجية متخص  

أن يشهد قطاع هذا ومن الم توق ع المدربين تدريبا  عاليا . المهرة و باالستثمار في التقنيات الحصرية وفي الموظفين 
نشاطات إدارة دورات اإليرادات  تعهيدال  كبيرا  نحو الرعاية الصحية في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي تحو  

 غير األساسية إلى جهات خارجية تماشيا  مع االتجاهات السائدة في السوق األميركي.

أن تدخل في شراكة مع ‘ أكيومد’صرح الدكتور أيهم رفعت، المؤسس والرئيس التنفيذي في "أكيومد": "يسر 
من تعزيز موقعنا ، سنتمك ن للنموي رصدته من خالل الرأسمال الذو  هادعممن خالل والتي ‘ جلف كابيتال’

نا في اإلمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وفي أسواق إقليمية نمو   حفيزالريادي في السوق ومن ت
أخرى. وباإلضافة إلى سعينا الدؤوب لتنمية أعمالنا األساسية لتأمين خدمات إدارة دورة اإليرادات، فإن شراكتنا 

ستسمح لنا بإضافة خدمات جديدة واالستثمار في تقنيات حديثة وبالغة التطور من أجل ‘ كابيتال جلف’مع 
القدرة أو ومؤسسات الرعاية الصحية  تحسين وأتمتة سير العمل، وهو أمر ال يمتلك عمالؤنا من المستشفيات

جلف ’في ظل شراكتنا مع ‘ أكيومد’نمو ة ر مسيهذا الفصل الجديد في إلى  نتطل عه داخليا . إننا ئالرغبة في إجرا
 ‘."كابيتال

"جلف كابيتال" في قطاع التكنولوجيا. وقد أصبحت  هك األخيرة هذه االستثمار الرابع الذي تجريل صفقة التمل  تشك  
"جلف كابيتال" أحد أكبر المستثمرين في قطاع التكنولوجيا في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي حيث 

 خ أكثر من نصف مليار درهم في شركات التكنولوجيا واإلنترنت والتجارة اإللكترونية.ت حتى هذا التاريضخ  

بالذكر أن شركة "إرنست آند ينغ" كانت المستشار المالي والضريبي لهذه الصفقة. كما أسند إلى "ألفاريز جدير 
لى "إفرشيد سثرالند" دور المستشار القانوني لدى "جلف كابيتال" لهذه  ومارسال" دور المستشار التجاري وا 
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الصفقة. كما أسند إلى "غوغنهايم كيه بي بي أوه" و"تريبونيان لالستشارات القانونية" دور المستشار المالي 
 والمستشار القانوني على التوالي للجهة البائعة.

 –انتهى  -

 نبذة عن "جلف كابيتال"

في منطقة الشرق األوسط حيث تستثمر في عدة فئات من األصول، بما  رائدة في إدارة األصول البديلةمن الشركات ال"جلف كابيتال" هي 
من األصول مليار دوالر أميركي(  4) مليار درهم 14.7ري.  وتدير الشركة حاليا  أكثر التطوير العقاالدين الخاص و الملكية الخاصة و في ذلك 

ية رأس المال وتعزيز القيمة بواسطة خبراتها ومهاراتها العالمية صناديق وأدوات استثمارية. ويتمثل هدف "جلف كابيتال" في تنم 10من خالل 
وتستثمر "جلف كابيتال" أموالها  ستدام لكل المعنيين بأعمالها.المستوى ومن خالل أفضل الممارسات التي تتبعها من أجل توفير أداء ممتاز م
وقد حازت "جلف كابيتال" على التكريم من نظرائها . لقها الشركةالخاصة إلى جانب أموال المستثمرين في صناديقها في كل الصناديق التي تط

مجلة  منطقة الشرق األوسط" المقدمة من بجائزة "أفضل شركة للملكية الخاصة فيومن الخبراء من المنطقة ومن حول العالم حيث فازت 
فضل شركة للملكية الخاصة" في منطقة . كما فازت الشركة بجائزة "أ2015و 2014و 2013و 2012و 2011"بانكر ميدل إيست" لعام 

 الشرق األوسط وشمال إفريقيا المقدمة من "برايفت إكويتي إنترناشيونال" وكذلك بجائزة "أفضل صندوق ائتماني للشركات الصغيرة والمتوسطة
 2016وسط" في عام وجائزة "أفضل شركة إلدارة األصول البديلة في منطقة الشرق األ 2015الحجم" في منطقة الشرق األوسط لعام 

وتنشط "جلف كابيتال" أيضا  في مجال التطوير العقاري من خالل شركتها "جلف ريليتد"، وهي المشروع المشترك مع "ريليتد . 2017و
بالبحث  وتهتم "جلف ريليتد"كومبانيز"، وهي إحدى أبرز الشركات الخاصة العاملة في مجال التطوير العقاري في الواليات المتحدة األميركية. 

عن فرص للتطوير العقاري في دولة اإلمارات وفي المملكة العربية السعودية من أجل إنشاء مشاريع ضخمة متعددة االستخدامات ومشاريع 
مسمى "جلف كريديت بارتنرز"، والتي تقدم خدمات االئتمان وتمويل قروض  تحت دين الخاصللشركة سكنية عمالقة. أطلقت الشركة كذلك 

في كل أنحاء منطقة الشرق األوسط ومنطقة  احتياجات التمويل لدى الشركات السريعة النمو ولتوفير التمويل لصفقات التملك لتلبية الميزانين
، باتت "جلف كابيتال" اليوم إحدى كبرى دين الخاصومجال ال بفضل مبادراتها في مجال الملكية الخاصة والمجال العقاري و  إفريقيا وتركيا. 
  شرق األوسط.في منطقة ال ةاألصول البديل شركات إدارة

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

 

 

http://www.gulfcapital.com/


      خبر صحفي  
 
 

 نبذة عن "أكيومد"  

قطاع الرعاية الصحية خالل التعهيد إلى إلدارة دورة اإليرادات من  كأول شركة تقدم حلوال   2009عام  أسست "أكيومد براكتس مانجمنت" في
طلب تأمين لعمالئها  100,000اإلقليمي ولتأسيس قطاع الفوترة الطبية في منطقة الشرق األوسط. وتدير "أكيومد" في الوقت الراهن أكثر من 

موظف. تعمل "أكيومد" بشكل وثيق مع موفري  200ف الشركة أكثر من على أساس شهري كما توظ  في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي 
توفير حلول إدارة دورة اإليرادات لموفري الرعاية الصحية من خالل حزمة من خالل الرعاية الصحية لضمان التطبيق الجيد والناجح للنظم 

فريق "أكيومد" بعض أبرز  قق من التأمين والخدمات المالية واالستشارية. يضم  شاملة من الخدمات تشمل التشفير الطبي والفوترة والتح
المتخصصين في المجال الصحي والذين لديهم خبرة شاسعة في إعادة هندسة العديد من كبرى النظم الصحية لدى موفري الخدمات الطبية 

دارة التوثيق والتشفير الطبي وتحليل ولدى دافعي رسوم الخدمات الطبية. إننا نعتبر خبراء في مجال تصميم الن ظم وحساب التكلفة والتسعير وا 
 البيانات وتحسين اإلجراءات ودعم إدارة الرفض والمراقبة المالية.

 www.accumed.ae للحصول على المزيد من المعلومات عن "أكيومد براكتس مانجمنت"، يرجى زيارة موقع "أكيومد" على عنوان
+، بريد 9714 3403005صادر عن بروج لالستشارات بالنيابة عن "جلف كابيتال". للحصول على المزيد من المعلومات، يرجى االتصال بـ رنده مزاوي، هاتف  

 mayssa@boroujconsulting.com.وف، بريد إلكتروني أو بـ ميسا مخل  Randa@boroujconsulting.com إلكتروني: 

 Borouj@تابعونا على تويتر 
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