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الكامل من "جلف مارين سيرفيسيز" من خالل أربع عمليات  تخارجها"جلف كابيتال" تستكمل 
 5.3 أكثر من بلغت اتهاا على استثمار ح  ارب، محّققة أفي بورصة لندنبالجملة ألسهم لبيع 

 %31وصافي عائد داخلي يبلغ  أضعاف االستثمار األصلي

 تمويلالملكية الخاصة والها في في عموم أقسامتخارج  ست صفقاتحوالي الشركة تعمل على استكمال 
 رجامن عمليات التخ اقياسي   اعام يشهد عدد   خاللالخاص 

 

"جلف كابيتال"، وهي إحدى أكبر وأنشط الشركات العاملة في مجال أعلنت  –( 2018يونيو  26 –)أبوظبي 
رجها الكامل من شركة "جلف مارين اتخعن استكمال في منطقة الشرق األوسط، مؤخرا  البديلة إدارة األصول 

ت خالل الشهر الماضي "(، وذلك من خالل أربع عمليات بيع متتالية لكتل من األسهم تم  GMSسيرفيسيز" )"
 ة لندن.في بورص

 
عام الكتتاب االولة والتي سبقت عملية االكتتاب العام وكذلك ومن خالل سلسلة من عمليات إعادة الرسملة المم  

ناجح في بورصة لندن وعدة عمليات بيع لكتل من األسهم تلت عملية االكتتاب، استكملت "جلف كابيتال" ال
اف عأض 5.3 أكثر من استثمارها األصلي بلغت مكاسب كلية علىحق قة " مGMSاستثمارها في "التخارج  من 

 II "GC Equity% لصندوق "جي سي إكويتي بارتنرز 31وصافي عائد داخلي بلغ  ،ذلك االستثمار
Partners II استثمار "جلف مارين كان يدير لشركة والذي يمتلك الذي تديره ا، ثاني صناديق الملكية الخاصة

 سيرفيسيز".
 

( في منطقة الشرق ”SESV“ل الرائد لمركبات الدعم المدفوعة والمرفوعة ذاتيا  )هي المشغ   GMSُيذكر أن 
في قطاع النفط والغاز البحري وقطاع تركيب والتي تعمل  ،األوسط وفي بحر الشمال الجنوبي في أوروبا

 الُتربينات الهوائية.
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اإلداري ح الدكتور كريم الصلح، الرئيس التنفيذي والشريك األخيرة، صر   التخارجفي معرض تعليقه على عملية 

في بورصة لندن المدرج لملكية الخاصة في "جلف كابيتال": "إن عمليات البيع األربعة األخيرة لكتل من السهم ل
كنا " خالل فترة تمل  GMSإننا سعداء جدا  بأداء ونمو "‘. جلف مارين سيرفيسيز’رجنا النهائي من اأكملت تخ

فمنذ تاريخ ‘. IIجي سي إكويتي بارتنرز ’لمستثمرينا في صندوق حق قتها ركة وسعداء بالعوائد المغرية التي للش
عوائدها قبل احتساب الفوائد والضرائب  GMSزت ، عز  2017وحتى نهاية عام  2008دخولنا في عام 

الميا  في قطاعها. وخالل % حيث نمت من شركة محلية إمارتية لتصبح شركة رائدة ع500بأكثر من واإلهالك 
% 18عجاب بلغ ل معدل نمو سنوي ُمرك ب مثيرا  لإلسج  ، حيث استثنائيا   GMSهذه الفترة، كان األداء المالي لـ 

. وهذا االستثمار الخاص لحصص العوائد قبل احتساب الفوائد والضرائب واإلهالك% في 20في اإليرادات و
في منطقة الشرق األوسط في ك حصص مسيطرة في الشركات تمل  لُيشك ل نموذجا  ُيحتذى به  GMSفي  مؤثرة

 الملكية الخاصة في منطقة الخليج."تحقيقها في مجال على العائدات القوية التي يمكن خير دليل المستقبل وهو 
 

 صفقةالهذه تشك ل كابيتال": "لملكية الخاصة في "جلف األول لعام المدير الوصرح السيد ريتشارد داالس، 
فقط، بل أيضا  بالنسبة لقطاع الملكية الخاصة في منطقة ‘ جلف كابيتال’اريخية ليس بالنسبة لـ وت بارزة عالمة 

د الشرق األوسط. وهي ت أن منطقتنا قادرة على تنمية شركات عالمية المستوى وقادرة على التنافس على ؤك 
دالصعيد العالمي. كما  أن شركات الملكية الخاصة في منطقة الشرق األوسط تستطيع أن ُتجري على  تؤك 

كتتابات عامة وعمليات بيع ثانوية لكتل من األسهم. وُتقي م الة و رج ناجحة عبر إعادة رسملة ممو  اعمليات تخ
تيجيتها في الوقت الراهن عددا  من االستثمارات األخرى المماثلة في المنطقة كما ستواصل استرا ‘جلف كابيتال’

في منطقة  حصص مسيطرة في الشركات الرامية لدخول في شراكات مع فرق إدارة عالمية المستوى وتملك
 الشرق األوسط."

 
بالنسبة لـجلف كابيتال حيث نعمل على  عام مجز  أن ه  2018ثبت عام أواختتم الدكتور كريم الصلح قائال : "

تحقيق لشركة. نحن نتوقع في الخاص تمويل االخاصة والرج في قسمي الملكية اتنفيذ أكثر من ست صفقات تخ
، 2018رج هذه كتلك التي نضخها في االستثمارات الجديدة خالل عام انفس قيمة المكاسب من عمليات التخ

نتمت ع بموقف ممتاز كوننا فظنا االستثمارية. إننا ااألمر الذي يعكس النضوج المتزايد لمنصتنا وللشركات في مح
حيث ما زال ، لخاص في منطقة الشرق األوسطتمويل اصندوق للملكية الخاصة وأكبر صندوق للندير أكبر 

 ندرسها حالي ا،. ونحن متحمسون بشكل خاص لفرص االستثمار المحتملة التي لالستثمار كبيرة متبقيةأمواال  
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ك الجديدة في ن صفقات التمل  ع إلغالق عدد مفي الدورة الحالية. إننا نتطل  لالستحواذ نظرا  للتقييمات الجذابة 

 السنة القادمة مع انتعاش االقتصادات اإلقليمية ومواصلتها النمو."
 

 –انتهى  -
 نبذة عن "جلف كابيتال"

ك الملكية "جلف كابيتال" هي من الشركات الرائدة في إدارة األصول البديلة في منطقة الشرق األوسط حيث تستثمر في عدة فئات من األصول، بما في ذل
صناديق  10مليار دوالر أميركي( من األصول من خالل  4مليار درهم ) 14.7الخاصة والدين الخاص والتطوير العقاري. وتدير الشركة حاليا  أكثر 

ل أفضل الممارسات وأدوات استثمارية. ويتمثل هدف "جلف كابيتال" في تنمية رأس المال وتعزيز القيمة بواسطة خبراتها ومهاراتها العالمية المستوى ومن خال
جانب أموال المستثمرين في كل الصناديق  التي تتبعها من أجل توفير أداء ممتاز مستدام لكل المعنيين بأعمالها. تستثمر "جلف كابيتال" أموالها الخاصة إلى

ا لالتي تطلقها الشركة. باإلضافة إلى الملكية الخاصة، أطلقت الشركة كذلك  قدم خدمات يي ذتحت مسمى "جلف كريديت بارتنرز"، وال الخاصتمويل لقسم 
توفير التمويل لصفقات التملك في كل أنحاء منطقة الشرق األوسط االئتمان وتمويل قروض الميزانين لتلبية احتياجات التمويل لدى الشركات السريعة النمو ول

باتت  ،العقاري  والتطوير تمويل الخاص ووالالصحراء اإلفريقية فضال  عن تركيا. وبفضل مبادراتها في مجال الملكية الخاصة جنوب ومنطقة شمال إفريقيا و 
وقد حازت الشركة على العديد من الجوائز في منطقة الشرق  شرق األوسط.ي منطقة الف ة"جلف كابيتال" اليوم إحدى كبرى شركات إدارة األصول البديل

"أفضل األوسط باإلضافة إلى جوائز عالمية بما في ذلك جائزة "أفضل شركة للملكية الخاصة" و"أفضل صندوق ائتمان للشركات الصغيرة والمتوسطة" و
 خاص في الشرق األوسط".ال ألصول البديلة" و"أفضل موفر للتمويلشركة إلدارة ا

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