
 
 
 
 
 

 

بجائزة "أفضل شركة للملكية الخاصة للعام في فوز  ت"جلف كابيتال"  
   ةلعالميامنطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا"  

أعلنت "جلف كابيتال"، إحدى أكبر وأنشط شركات الملكية الخاصة التي تستثمر   –(  2023مارس    2)أبوظبي،  
"أفضل شركة للملكية  فازت بلقب  في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي وحتى جنوب شرق آسيا، اليوم أنها  

حصلت على أكبر عدد من أصوات  عندما    2022للعام الخاصة في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا"  
 .2022براء والعاملين في قطاع الملكية الخاصة من حول العالم في جوائز الملكية الخاصة العالمية للعام  الخ

حتفي  من حول العالم. وت  مختصين المن  وقد حازت "جلف كابيتال" على أرفع تكريم في قطاعها من نظرائها و 
الجوائز    الجوائز العالميةهذه    تبرتعيث  باالمتياز في مجال الملكية الخاصة، حجوائز الملكية الخاصة العالمية  

وهي تكرم   المجال،  اهذوالمختصون في  عاملون اختيارها ال ىويصوت عل الوحيدة في هذا القطاع  المستقلة
 الشركات التي تبرهن عن ريادة حقيقية وترسي المعايير المتميزة خالل العام، وذلك من وجهة نظر القطاع.

  حيثفي إنشاء شركات عالمية رائدة انطالقا  من منطقة الخليج   طويال   ا  اريخت"جلف كابيتال"  لدى يذكر أن  
مبدأ "التملك  باعتمادها لتنشئ شركات ضخمة عابرة للبلدان  باتجاه آسيا وبقية أنحاء العالم    بهذه الشركات  توسعت

تحسينات رئيسية  وتجري  االستثمارات  "جلف كابيتال" ضخ لعب دور المستثمر النشط حيث توالتنمية" من خالل  
دا   بل  57. وتعمل الشركات في محفظة "جلف كابيتال" االستثمارية حاليا  في  عمليات تلك الشركاتفي مختلف  

بحث  من الشركات العاملة في نفس القطاع وتتم بيع عدد منها إلى مشترين استراتيجيين كبار    وقد  ،ل العالمحو 
. ومثال جيد على إحدى صفقات التخارج  في بلدان جديدةها من أجل التوسع السريع  تملكتعن منصات عالمية  

شهد تنافسا  عاليا ، كانت صفقة بيع "شيف ميدل عالمي    العالمية التي تمت مؤخرا  والتي أجريت عن طريق مزاد  
(  CHEFشيفز ويرهاوس" المدرجة في بورصة نازداك )نازداك: ذي إلى شركة "  2022في نوفمبر إيست" 
 هذا االستثمار.على    2.5xبذلك عوائد قدرها  محققة  ر أميركي  مليون دوال 100مقابل  
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، فإن "جلف كابيتال" تستثمر حاليا  في خمسة قطاعات رئيسية، أبرزها على قطاعات بعينهاومن خالل تركيزها  
التكنولوجيا والتكنولوجيا المالية والرعاية الصحية والتكنولوجيا الصحية وخدمات األعمال والقطاع االستهالكي  

على  تملك  صفقات واالستدامة. علما  أن كل هذه القطاعات تنمو بمعدالت هائلة. وتركز الشركة اهتمامها 
% من مجموع صفقات الملكية الخاصة التي نفذتها الشركة حتى  81حصص األغلبية في الشركات حيث أن 

أيضا    في  بهذا التاريخ كانت تنطوي على حصص أغلبية. كما وتهتم "جلف كابيتال"  إجراء تحسينات كبيرة 
حققت  2022عام    استشاري وشريك تشغيل. وفي  23مجال التشغيل بفضل فريقها المتمرس المكون من    ،

وربحية قياسية، األمر الذي  بالمائة  15و 12تراوح بين  الشركات في محفظة "جلف كابيتال" االستثمارية نموا  
التي  يعكس متانة االقتصادات الخليجية والزخم القوي للقطاعات التي تركز عليها الشركة. وقد أبلغت الشركات  

والذي  GC Equity Partners IIIصندوق    يملكها "جلف كابيتال"  أكبر صندوق للملكية    يعدالذي تديره 
% سنويا  في المتوسط مقارنة  22( بلغ  EBITDAالخاصة في منطقة الشرق األوسط، عن نمو في الربحية )

كبير بمعدل    GC Equity Partners III، ارتفعت قيمة  بالسنوات الثالثة الماضية. ونتيجة لهذا األداء القوي
 .2022ة بالسنتين الماضيتين على الرغم من التصحيح الحاد في البورصات العالمية خالل  % مقارن62بلغ  

صرح الدكتور كريم الصلح، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي في "جلف كابيتال": "يشرفنا أن نفوز بجائزة 
إنترناشيونال‘ لعام    وسط وشمال إفريقيا‘ من ’برايفت إكويتي’أفضل شركة للملكية الخاصة في منطقة الشرق األ

من حول العالم هي بمثابة برهان على أداء  2022 . هذه الجائزة القائمة على التصويت المستقل من نظرائنا 
فعال    هي  استثمرنا في شركاتفخورون ألننا . إننا  2022’جلف كابيتال‘ القوي ونشاطاتها المتميزة في عام 

القتصادات  قوة ا. كما أن  ذاتيزيج من صفقات التملك والنمو الرائدة في قطاعاتها وتنمو بوتيرة مدهشة بفضل م
المعنية أعطت الشركات في محفظتنا زخم نمو إضافي، ال سيما وأن المملكة العربية السعودية سجلت نموا  قدره  

، وهما اثنان من أسرع االقتصادات نموا  2022% في عام 7.6% واإلمارات العربية المتحدة نموا  قدره 8.7
خرا  في سنغافورة، نحن نسعى على الدوام لتوسعة محفظة  في العالم حاليا . ومن خالل مكتبنا الذي افتتحناه مؤ 

شركاتنا من منطقة الخليج إلى جنوب وجنوب شرق آسيا، المنطقة التي تعتبر اليوم أسرع ممرات االستثمار نموا  
واهتمامنا بتملك حصص األغلبية وبإجراء التحسينات التشغيلية الكبيرة في هذا الممر االستثماري  في العالم.  

ون جدا  لهذا التكريم من نظرائنا في القطاع من حول العالم  نالنمو يمنحنا الكثير من التميز ونحن ممت عالي
 ."2022خالل حفل جوائز الملكية الخاصة العالمية  

 -انتهى   -



 نبذة عن "جلف كابيتال" 

هي   كابيتال"  عشرة عاما   رائدة في إدارة األصول البديلة  شركة  "جلف  تمتد ألكثر من ستة  استثمارية  كبير وبخبرة  بوعي اجتماعي  في تتمع 
التي تعتبر من أسرع المناطق نموا  في مجال االستثمار.   وتتعاون الشركة مع رواد أعمال   األسواق الخليجية وحتى جنوب وجنوب شرق آسيا، 

مال النمو واالستشارا ممتازة لتزويدها برأس  وفرق إدارية  من أجل  مساعدتها على بناء شركات نشطين  والخبرات التشغيلية   ت االستراتيجية 
واألسيوية حيث أغلقت الشر  كة عالمية رائدة في أسواقها. تمتلك "جلف كابيتال" باعا طويال وسجال ناجحا في االستثمار في األسواق الخليجية 

.    7موزعة على  من األصول ار دوالر أميركي  ملي 2.4من  وتدير الشركة حاليا  أكثر استثمارا .    38منذ تأسيسها     صناديق وأدوات استثمارية
الصح والتكنولوجيا المالية والرعاية  نحو المستقبل كمثل قطاع التكنولوجيا  اهتمامها على قطاعات قوية ومرنة تتطلع  ية تركز "جلف كابيتال" 

تحق هو  الشركة  وهدف  األعمال والقطاع االستهالكي واالستدامة.  وأفضل  وخدمات  عميقة  المستوى وخبرة  حوكمة عالمية  مع  القيمة  يق 
 الممارسات لتوفير أداء مستدام وممتاز لمساهميها. 

 


