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"جلف كابيتال" تعلن عن صفقة بيع شركة "ريتش لخدمات 
 التوظيف" بأكثر من مرتين معدل االستثمار األصلي

 أعلنت "جلف كابيتال"، إحدى أكبر وأنشط مدراء األصول البديلة في –) 2017 سبتمبر 19 –(أبوظبي 
منطقة الشرق األوسط، اليوم عن تخارجها الكامل من شركة "ريتش لخدمات التوظيف" التابعة لمحفظتها 

االستثمارية والتي تعتبر الشركة الرائدة في مجال تعهيد القوى العاملة في دولة اإلمارات العربية المتحدة. وقد 
نجحت "جلف كابيتال" في توليد عائدات تتجاوز استثمارها األصلي بمعدل مرتين. وتمثل صفقة بيع "جلف 

% في "ريتش لخدمات التوظيف" من خالل عملية شراء مهيكلة من جانب 80كابيتال" لحصتها البالغة 
 مدرائها، صفقة تخارج كاملة من الشركة.

وقد عملت "جلف كابيتال" على نحو وثيق مع الفريق اإلداري في "ريتش لخدمات التوظيف" لتحويل الشركة 
 عميل 150من شركة تنصّب أعمالها على مدينة واحدة وقطاع واحد إلى شركة فائقة التنّوع لديها أكثر من 

يعملون في مجاالت متعددة في القطاعين العام والخاص في دولة اإلمارات العربية المتحدة. وقد مّكن برنامج 
التوّسع والتنويع لشركة "ريتش" من تحقيق نمو كبير في عدد عمالئها وفي دخولها إلى عدد من القطاعات 

الجديدة ومضاعفتها لربحيتها. وقد استطاعت الشركة خالل تملّك "جلف كابيتال" لها، من زيادة صافي 
 %.110أرباحها بمعدل 

صّرح الدكتور كريم الصلح، الرئيس التنفيذي لشركة "جلف كابيتال" ورئيس مجلس إدارة "ريتش لخدمات 
التوظيف": "لقد سعدنا بالعمل مع ‘ريتش’ وبشراكتنا مع الفريق اإلداري المميّز في الشركة وبخوضنا سويّاً 

رحلة النمو المميزة هذه. فقد أسهمت استراتيجية التوّسع الشاملة والقوية نحو قطاعات ومناطق جديدة في تبوء 
‘ريتش’ اليوم موقعاً مميزاً كالشركة الرائدة في توفير القوى العاملة من خالل التعهيد في دولة اإلمارات. 
ويرّسخ هذا االستثمار سجّل ‘جلف كابيتال’ في دعم الشركات المحلية وتحويل تلك الشركات إلى شركات 

رائدة في األسواق الناشئة. لدى ‘ريتش’ اآلن امتيازاً مرموقاً وفريقاً إدارياً قوياً وهي في موقع مميّز يؤهلها 
 لمواصلة نموها الرائع مستقبالً ."

وصّرح السيد مالك ملحم، الرئيس التنفيذي في "ريتش لخدمات التوظيف": "لقد أثبتت ‘جلف كابيتال’ على 
كونها شريكاً ممتازاً يضيف قيمة عالية في سياق رحلتنا سوياً وقد حّولت ‘ريتش’ إلى الشركة الرائدة التي 

نحن عليها اليوم. لقد أسهمت ‘جلف كابيتال’ في بلورة استراتيجية النمو الجديدة التي تتبعها الشركة وفي 
مساعدتنا على تأسيس البنى التحتية واإلجراءات الالزمة التي تمّكننا من النمو والتدّرج على نحو سريع. 

 وبفضل أسسنا المتينة وامتيازنا الرائد، أصبحنا نتبوأ موقعاً قوياً يؤهلنا لمواصلة نمونا في المستقبل."

وقال السيد مهنّد قبّج، كبير المدراء العاّمين في "جلف كابيتال": "لقد سررنا بشكل خاص بشراكتنا مع السيد 
ملحم ومع فريقه اإلداري في هذه الصفقة الرئيسية. فالنمو المميّز الذي حقّقته ‘ريتش غروب’ وتخارجنا 

الناجح من هذا االستثمار فيما بعد يبرهنان على التزام ‘جلف كابيتال’ القوي بإجراء التحسينات التشغيلية في 
 الشركات التابعة لمحفظتها االستثمارية وعلى مقدرتها على توليد عائدات هاّمة لمستثمريها."
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