
تدخل إلى قطاع الض�افة والس�احة المتنامي في منطقة الخلیج" جلف �ابیتال"

لرائدة عالم�ًا في ، ا"محطات العالم"تستكمل صفقة استحواذ تار�خ�ة لشراء شر�ة " جلف �ابیتال"

قطاع الض�افة

، إحد� أبرز وأنش� شر�ات االستثمار "جلف �ابیتال"أعلنت  – )2014سبتمبر  1أبوظبي، (

راء �امل البدیل في منطقة الشرق األوس� ومقرها أبوظبي، عن نجاحها في إتمام صفقة استحواذ لش

 ومشار�ة فر34 اإلدارة") Destinations of the World ")DOTW" محطات العالم"أسهم شر�ة 

" محطات العالم"وتعتبر شر�ة . العل9ا من خالل منحه حصة من أسهم الشر�ة �جزء من هذه الصفقة

Destinations of the World ")DOTW ("طاع ذات الجذور المحل9ّة موزعًا عالم9ًا رائدًا في ق

ي عام ، التي أسست في دب"محطات العالم"نمت . الض9افة، حیث تمتد خدماتها إلى مناط3 متعددة

الشر�ة  ، حتى أصAحت إحد� أكبر موفرB اإلقامة الفندق9ة Aالجملة في العالم، إذ تتعامل1993

مع  "جلف �ابیتال"هذا وقد اشتر�ت . حصر4ًا مع الشر�ات والمؤسسات المتخصصة في هذا المجال

قة، وAعد إتمام الصف. من أسهم الشر�ة %100من أجل شراء " محطات العالم"فر34 اإلدارة العل9ا في 

 Fحصة مس9طرة من الشر�ة قدرها " جلف �ابیتال"ستحتفA57.5 % Bالفر34 اإلدار Fعلى أن 9حتف 

.Aالحصة المتAق9ة" محطات العالم"في 

ي العالم، غرفًا فندق9ة في مجموعة واسعة من أبرز الوجهات الس9اح9ة ف" محطات العالم"وتوفر شر�ة 

التي تتألف من حیث تتولى ب9ع حجوزات الغرف الفندق9ة Aالجملة إلى شA�ة التوز4ع المتنام9ة لدیها، و 
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جوالت و�الء السفر التقلیدیین وو�الء السفر على شA�ة اإلنترنت وشر�ات الطیران ومنظمي ال

اء منطقة وقد رّسخت الشر�ة م�انة رائدة لها في �ل أنح. الس9اح9ة في مناط3 متعددة حول العالم

 من سوق و�الء السفر Aالتجزئة في %95الشرق األوس� وشمال إفر4ق9ا حیث تستحوذ على حوالي 

.المنطقة

طة تحّول تمثل هذه الصفقة نق": "جلف �ابیتال"صرح الد�تور �ر4م الصلح، الرئ9س التنفیذB لشر�ة 

ر34 إنها أكبر صفقة تمّلك تجر4ها الشر�ة حتى اآلن من خالل مشار�ة ف. ‘جلف �ابیتال’AالنسAة لـ 

شاف فرق اإلدارة العل9ا ومنحه حصة من األسهم، وهي صفقة تظهر مجّددًا تر�یزنا واهتمامنا Aاكت

ت إدارة قو9ة في قطاعات ذات معدالت نمو عال9ة، ومن َثمَّ مشار�تها لشراء حصص في الشر�ا

قامة الفندق9ة إن قطاع الض9افة وتوفیر اإل. بهدف تنمیتها والوصول بها إلى مستو9ات ُعل9ا في األداء

لها تار4خ حافل وممّیز ‘محطات العالم’Aالجملة هو القطاع األسرع نموًا في سوق السفر العالمي و

."وقد حققت نموًا ونتائج إیجاب9ة للغا9ة من خالل إدارة عمل9ات ضخمة

9سعدنا  : "، قائالً "محطات العالم"�ما صرح �یث فرناندیز، مؤسس المجموعة والرئ9س التنفیذB في 

ذه فمنذ البدا9ة، تطّلع فر34 االستثمار في الشر�ة إلى ه. ‘جلف �ابیتال’إبرام إتفاق9ة شراكة مع 

اإلنجازات وٕاذ أشعر وفر34 عملي Aالفخر A. الفرصة رغAة منه في تحقی3 إضافة نوع9ة إلى أعمالنا

�ائنا ، نتطلع قدمًا لتحقی3 المز4د من النجاحات مع شر "محطات العالم"التي تحققت منذ تأس9س 

". الجدد

 مل9ار دوالر أمیر�ي، 30ُیذ�ر أن ق9مة مب9عات اإلقامة الفندق9ة Aالجملة على مستو� العالم تتجاوز 

.سنو9ًا على مد� السنوات الخمسة القادمة %8ومن المتوقع أن تنمو Aمعدل قدره 

4ع في تّتسم عمل9ات التوز ": " جلف �ابیتال"قال ر4تشارد داالس، مدیر عام الملك9ة الخاصة في 

أن  أو الطلب، �ما) الفنادق(قطاع الض9افة Aالتشّتت الشدید سواء أكان ذلك في مجال العرض 
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9ة الصغیرة أو تكالیف التوز4ع المAاشر Aاهظة، وخاصة AالنسAة للفنادق المستقلة أو السالسل الفندق

إننا ". الممحطات الع"ولهذا ستواصل الفنادق اعتمادها Aقدر �بیر على الوسطاء أمثال . اإلقل9م9ة

من أجل توس9ع سوق الوجهات التي ‘محطات العالم’نتطلع للعمل مع الفر34 اإلدارB المتمیز في 

."تشملها أنشطتها وعمل9اتها وأسواق التوز4ع الخاصة بها

إضافة ‘محطات العالم’تعتبر ": "جلف �ابیتال"وعل3َّ مهند قّبج، مدیر عام الملك9ة الخاصة في 

ة لالستثمار في ممیزة إلى محفظتنا االستثمار4ة، ال س9ّما وأنها تعّد مثاًال على استراتیجیتنا الرام9

 صفقات تمّلك حصص مس9طرة في شر�ات تتمتع Aآفاق نمو �بیرة ضمن قطاعات تتماشى مع حر�ة

خصصات ومع إتمام هذه الصفقة، ن�ون قد انتهینا اآلن من استثمار �امل م. النمو في منطقتنا

ملیون  533، والAالغة ‘جلف �ابیتال’، الذB تدیره ‘IIجلف �ابیتال إكو4تي Aارتنرز فند ’صندوق 

". دوالر أمر4�ي

اع 9شهد القط": "جلف �ابیتال"�ما وأوضح طارق منیب، المدیر في إدارة الملك9ة الخاصة في 

ة من خالل مبدأ عمل9ات اندماج لتعز4ز المراكز، مدفوعة بإم�ان9ة تحقی3 نتائج إیجاب9ة ووفورات �بیر 

متاز شر�ة هذا وت. اقتصاد9ات الحجم الكبیر وتحسین مستو� التكامل بین الوجهات وشA�ات التوز4ع

و في بتشغیل نموذج لألعمال ال 9عتمد على تمّلك األصول، ما یت9ح تحقی3 نم" محطات العالم" 

ء Aأعمالها وسنعمل مع الشر�ة لتعز4ز هذه الخصائص لالرتقا. اإلیرادات Aأقل �لفة تشغیل9ة مم�نة

." وتم�ینها من احتالل م�انة الر4ادة عالم9ًا في قطاع تسو34 الغرف الفندق9ة Aالجملة

دارB ومن الفر34 اإل" جلف �ابیتال"وقد تّم تمو4ل صفقة التمّلك عبر مز4ج من االستثمارات من 

" جلف �ابیتال"وحصلت . HSBC�ما تّم الحصول على تمو4ل للصفقة من " محطات العالم"لشر�ة 

ل إل فر4شفیلدز بر�هاوس دیر4نجر إ"و" بوسطن �ونسلتنغ غروب"على خدمات استشار4ة من �ل من 

رز"و" بي ".برا9س ووترهاوس�̀و
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-انتهى  ⦁

 

" جلف كابیتال"نبذة عن 

ت أصول متعددة فئا شر
ة رائدة في إدارة األصول البدیلة حیث ترّ
ز نشاطاتها على منطقة الخلیج العر�ي، وتستثمر في" جلف 
ابیتال"تعّد 

مل0ار دوالر أمر.
ي  3,3أصوًال تز.د ق0متها على " جلف 
ابیتال"تدیر . تشمل الملك0ة الخاصة والتمو.ل 1المدیون0ة والمیزانین والتطو.ر العقار- 

ألصول من وتهدف الشر
ة إلى تطو.ر وز.ادة رأس المال و
ذلك ز.ادة ق0مة ا. من خالل س1عة صنادی9 استثمار) ملیون درهم إماراتي 12(

. لشر
ةوتطبی9 أفضل الممارسات العالم0ة من أجل تولید أداٍء عاٍل مستدام لجم0ع المعنیین 1أعمال ا خالل خبرات ذات مستو? عالمي

0ة الخاصة وترّ
ز الشر
ة أنشطتها في قطاع الملك. رأسمالها الخاص إلى جانب رأسمال المستثمر.ن في صناد0قها" جلف 
ابیتال"وتستثمر 

س على تمّلك حصص استراتیج0ة في شر
ات تحق9 ر�ح0ة عال0ة وتتمتع بنمو قو- وتعمل في قطاعات سر.عة النمو في منطقة دول مجل

ي تلك ومن خالل العمل مع تلك الشر
ات على إجراء تحسینات جوهر.ة في عمل0اتها و
ذلك تطبی9 تحسینات مال0ة ف. التعاون الخلیجي

0ة الخاصة في أفضل شر
ة للملك"وقد فازت الشر
ة بجائزة .بتسر.ع وتحسین عمل0ة النمو ور�ح0ة تلك الشر
ات" جلف 
ابیتال"الشر
ات تقوم 

Hر میدل إ0ست"ضمن جوائز " الشرق األوس
" جلف 
ابیتال"وتنشH . 2014و 2013و  2012و  2011وذلك ألر�عة أعوام متتال0ة في " 1ان

طور عقار- التي تعّد أبرز م" ر.لیتد"، وهي مشروع مشترك مع شر
ة "جلف ر.لیتد"1فعال0ة ضمن قطاع التطو.ر العقار- وذلك من خالل شر
ة 

تعددة بتطو.ر عدة مشار.ع تشمل مشار.ع متمیزة ضخمة ذات استخدامات م" جلف ر.لیتد"وتقوم . خاص في الوال0ات المتحدة األمر.
0ة

ائدة للتمو.ل وحدة أعمال ر " جلف 
ابیتال"وعالوة على ذلك، أنشأت . ومشار.ع تطو.ر س
ني في 
ل من اإلمارات والمملكة العر�0ة السعود0ة

قة ولتوفیر تمو.ل ، 1غرض الوفاء 1االحت0اجات التمو.ل0ة للشر
ات سر.عة النمو عبر المنط"جلف 
ر.دت 1ارتنرز"1المدیون0ة والمیزانین، وهي 

Hابیتال"وقد 1اتت . لعمل0ات التمّلك في منطقة الشرق األوس
رها تنوعا على تعد الیوم إحد? أكبر شر
ات االستثمارات البدیلة وأكث" جلف 

لمز.د من للحصول على ا. مستو? منطقة الشرق األوسH، وذلك 1فضل م1ادراتها في قطاعات الملك0ة الخاصة والتطو.ر العقار- والتمو.ل

www.gulfcapital.com: ، یرجى ز.ارة الموقع على العنوان التالي"جلف 
ابیتال"المعلومات عن 
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