خبر صحفي
شركة جلف كابيتال تستحوذ على حصة استراتيجية في شركة جيديا السعودية ،إحدى أكبر شركات
التكنولوجيا المالية في المملكة العربية السعودية

تتعدى المليار لاير
من خالل صفقة واستثمارات ّ
رئيس ومؤسس جيدياالسعودية  :هدفنا االنتقال الى مدن غير نقدية عبر تحديث التقنية المالية وتعزيز
الشفافية ضمن رؤية 2030

الرياض/أبوظبي7،مايو  :2018أعلنت شركة "جلف كابيتال" ،وهي إحدى أكبر وأنشط مدراء األصول البديلة
في منطقة الشرق األوسط ،اليوم عن استحواذها على حصة استراتيجية في "جيديا" السعودية ،الشركة الرائدة
تتعدى المليار لاير،
في تقديم حلول الدفع اإللكتروني والتقنيات المالية ،وذلك من خالل صفقة واستثمارات ّ
وهي بذلك تش ّكل أكبر صفقة استحواذ على مستوى السوق السعودي عموماً وقطاع التقنيات المالية "فنتك"

بشكل خاص.

تأتي هذه الصفقة بعد أيام من إطالق مؤسسة النقد العربي السعودي مبادرةً تعنى بتحفيز مجال التقنية المالية
في المملكة العربية السعودية ،حيث تهدف إلى تحويل المملكة إلى وجهة لالبتكار في مجال التقنيات المالية
" ِ
الفنتك" مع منظومة مزدهرة تدفعها جهات محلية وعالمية؛ إذ تسعى ِفنتك السعودية لتحقيق ذلك من خالل
جمع المؤسسات العامة والخاصة لتعزيز ثقافة االبتكار ،وزيادة المعرفة حول الفنتك ،ودعم تنمية المنشآت
الصغيرة والمتوسطة المختصة في مجال الفنتك.
وفي هذه المناسبة ،قال الدكتور كريم الصلح الرئيس التنفيذي في "جلف كابيتال" :إن عقد الشراكات وتحديداً

محركاً ألنشطة التقنية المالية في المملكة؛ لذلك سعت "جلف كابيتال" إلى
مع الشركات السعودية ت ّ
عد عامالً ّ
الحصول على حصة استراتيجية في "جيديا" السعودية استكماالً لخططنا التوسعية في أسواق المنطقة .ونحن

سعداء بهذه الشراكة االستراتيجية مع "جيديا" السعودية التي برزت كشركة رائدة في قطاع التقنيات المالية
حيث عملت على تمهيد الطريق لمزيد من المؤسسات والمنشآت المالية في المملكة من أجل اعتماد رؤية

السعودية  2030المتمثّلة في تحقيق االزدهار االقتصادي البعيد المدى واالنتقال نحو مجتمع يتعامل بالدفع

اإللكتروني .كما تساهم حلول التكنولوجيا الرقمية لشركة جيديا في تحفيز نمو القطاع المصرفي ومنشآت البيع

خبر صحفي
قدما
التحول السريع إلى أنظمة الدفع االلكتروني .لذلك ،أتطلع ً
بالتجزئة من خالل المعامالت المالية الرقمية و ّ
للتعاون مع جيديا من أجل تحقيق رؤيتها المتمثّلة بأن تصبح الشركة الرائدة في مجال تقنيات الدفع في سوق
مجلس التعاون الخليجي".

وبدوره َّ
أكد األستاذ عبد اهلل بن فيصل العثمان المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة جيديا السعوديةَّ :
"إن اعتماد

التطور والنمو هي ركيزة أساسية في عملية
المؤسسات المالية على التقنيات المالية بحثاً عن مزيد من
ّ
صياغة مستقبل قطاع التقنيات المالية "فنتك" في ِّ
التوجه الواضح في المملكة نحو الوصول الى مدن
ظل
ّ

غير نقدية لدفع عجلة القطاع االقتصادي" .وأضاف العثمان":تأتي هذه الصفقة كخطوة هامة في سبيل دعم

تحول رقمي حقيقي في قطاع الخدمات المالية ضمن
اإلمكانات االستثمارية في هذه المجاالت للوصول إلى ّ
مستهدفات رؤية المملكة  ،2030ولنا كامل الثقة بمساهمة التقنيات المالية بجعل الخدمات المالية أكثر
سرعة وسهولة وأق ّل تكلفة في آن واحد".

وتش ّكل هذه الصفقة االستثمار الخامس لشركة "جلف كابيتال" في قطاع التكنولوجيا ،وذلك في إطار سعيها
لتطوير قطاع المدفوعات والمعامالت المالية الرقمية في دول مجلس التعاون الخليجي.
وفي السياق ذاته علّق األستاذ عبداهلل حمد الفوزان رئيس مجلس إدارة كي بي إم جي الفوزان وشركاه بصفتها

مستشار األعمال لشركة "جيديا" السعودية" :سعدنا جداً بنجاح ونمو ’جيديا‘ في قطاع التقنيات المالية "فنتك"
أن التقنيات المالية تعتبر من منجزات تمكين االبتكار الذي سي ِ
مع تأكيدنا دوماً على َّ
تغيير ملموساً في
حدث
اً
نماذج األعمال ،وقد جاء ضمن مستهدفات رؤية المملكة  ."2030وأضاف  ":نحن واثقون بأن هذه الشراكة

االستراتيجية بين الشركتين ستكون فاعلة ومؤثرة بشكل واضح في المساهمة في تحسين البنية التحتية الجاذبة

لدى االقتصاد السعودي".

وقال عبد اهلل شاهين ،المدير العام في شركة "جلف كابيتال"" :تعمل شركة ’جيديا‘ منذ مدة على تحفيز

تحول المصارف والمحالت التقليدية للبيع بالتجزئة إلى التعامالت اإللكترونية وذلك بدعم كامل من
عملية ّ
التحول نحو مجتمع يتعامل بآليات الدفع
مؤسسة النقد العربي السعودي .وقد عملت ’جيديا‘ على تعزيز
ّ

خبر صحفي
طورت الشركة أنظمة وأجهزة ذات تكلفة
بدال من التعامالت النقدية .وبهدف تحقيق هذا
االلكترونية ً
التحولّ ،
ّ
في متناول اليد ولكنها في الوقت نفسه عالية الجودة".
والجدير بالذكر ان "جيديا" هي شركة سعودية ،تأسست عام 2008م ولها فروع في جدة والدمام وأبها وتبوك
مركز لألبحاث والتطوير مقره في
باالضافة الى  35مركز صيانة في مختلف أنحاء المملكة كما تمتلك
اً

بنغالور ،الهند .كما لدى شركة "جيديا" أكثر من  500خبير ومتخصص في توفير حلول تقنية المعلومات،

واستطاعت خالل فترة قصيرة من الزمن ،من أن تحقق قفزة نوعية من حيث النمو وتتبوأ مكانة رائدة في تقديم
الحلول المالية المتكاملة وجذب عدد كبير من العمالء إلى محفظة عمالئها في القطاع البنكي وتجارة التجزئة
في المملكة حتى أصبحت المزود األساسي لحلول الدفع اإللكتروني .كما حصلت "جيديا" على عدة شهادات

تقدير على منتجاتنا المتميزة وموظفي الدعم الفني
من مؤسسة النقد العربي السعودي وفي از كارد وماستر كارد ًا
دائما في السعودية.
المتفانين والحاضرين ً
وتدير"جلف كابيتال" حالياً أكثر  14.7مليار درهم ( 4مليار دوالر أميركي) من األصول من خالل 10

صناديق وأدوات استثمارية ويقع مقرها الرئيسي في أبوظبي في دولة اإلمارات.

 انتهى-نبذة عن "جلف كابيتال"

"جلف كابيتال" هي من الشركات الرائدة في إدارة األصول البديلة في منطقة الشرق األوسط حيث تستثمر في عدة فئات من
األصول ،بما في ذلك الملكية الخاصة والتمويل الخاص والتطوير العقاري .وتدير الشركة حالياً أكثر  14.7مليار درهم (4

مليار دوالر أميركي) من األصول من خالل  10صناديق وأدوات استثمارية .ويتمثل هدف "جلف كابيتال" في تنمية رأس المال
وتعزيز القيمة بواسطة خبراتها ومهاراتها العالمية المستوى ومن خالل أفضل الممارسات التي تتبعها من أجل توفير أداء ممتاز
مستدام لكل المعنيين بأعمالها .وتستثمر "جلف كابيتال" أموالها الخاصة إلى جانب أموال المستثمرين في صناديقها في كل
الصناديق التي تطلقها الشركة .وقد حازت "جلف كابيتال" على التكريم من نظرائها ومن الخبراء من المنطقة ومن حول العالم

حيث فازت بجائزة "أفضل شركة للملكية الخاصة في منطقة الشرق األوسط" المقدمة من مجلة "بانكر ميدل إيست" لألعوام
 2011و 2012و 2013و 2014و .2015كما فازت الشركة بجائزة "أفضل شركة للملكية الخاصة" في منطقة الشرق
األوسط وشمال إفريقيا المقدمة من "برايفت إكويتي إنترناشيونال" وكذلك بجائزة "أفضل صندوق ائتماني للشركات الصغيرة

خبر صحفي
والمتوسطة الحجم" في منطقة الشرق األوسط لعام  2015وجائزة "أفضل شركة إلدارة األصول البديلة في منطقة الشرق
األوسط" في عام  2016و 2017وأفضل شركة للتمويل الخاص في الشرق األوسط في عام  .2018كما أطلقت الشركة
يقدم خدمات االئتمان وتمويل قروض الميزانين لتلبية احتياجات
كذلك قسماً للتمويل الخاص" ،جلف كريديت بارتنرز" ،والذي ّ
التمويل لدى الشركات السريعة النمو ولتوفير التمويل لصفقات التملّك في كل أنحاء منطقة الشرق األوسط وافريقيا وتركيا.

وبفضل مبادراتها في مجال الملكية الخاصة والمجال العقاري ومجال التمويل الخاص ،باتت "جلف كابيتال" اليوم إحدى كبرى
شركات إدارة األصول البديلة في منطقة الشرق األوسط.
للحصول على المزيد من المعلومات عن "جلف كابيتال" ،يرجى زيارة موقع .www.gulfcapital.com

