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 الخاص" للتمويل موّفر"جلف كابيتال" تفوز بجائزة "أفضل 
 2018خالل حفل توزيع جوائز "بانكر ميدل إيست" 

  

شركات إدارة األصول  نشطوأ أكبر إحدى، شركة "جلف كابيتال" فازت – 2018مايو  5-أبوظبي/دبي 
الخاص" في المنطقة خالل حفل توزيع جوائز  للتمويل وّفرالبديلة في الشرق األوسط أمس، بجائزة "أفضل م

 .، الذي أقيم في دبيالمرموقة مجلة "بانكر ميدل إيست"
 

، خالل حفل حاشد البنوك والتمويل يأداء في قطاعأفضل الشركات والبنوك م تكرّ الجوائز التي  توزيع وتمّ 
ذلك  في العالم العربي، بما في ين المصرفي والماليمن كبار المسؤولين التنفيذيين وقادة القطاع العديدحضره 

المشرق العربي وشمال إفريقيا وسائر أنحاء و قادة أبرز المؤسسات الرائدة في دول مجلس التعاون الخليجي، 
 العالم.

 
"جلف كابيتال": "نحن لـسياق تعليقه على الفوز بالجائزة، قال الدكتور كريم الصلح، الرئيس التنفيذي وفي 

 ‘الخاص للتمويل وّفرفضل مأ’ باعتبارها ‘جلف كابيتال’ م ريادة، التي تكرّ فخورون للغاية بفوزنا بهذه الجائزة
 ."في المنطقة

  
ز أدائنا وقوة الزخم الذي هذه الجائزة بمثابة شهادة على تميّ نحن نعتبر "وأضاف الدكتور كريم الصلح بقوله: 

بعام حافل  2017في  الخاص قسم التمويلفي  نافريق حظيحققته أنشطتنا خالل العام الماضي، حيث 
فريقيا، ضمن في منطقة الشرق األوسط وتركيا و  متمّيزة صفقاتستة  إنجازهمن خالل ، بالنشاط قطاعات ا 

ن وقد بات المستثمرون الساعو . الخدمات اللوجيستية وصناعة البتروكيماوياتو اعة، الصنو ز، النفط والغا
في  الخاص تمويلال قسم، ينظرون إلى عبها إلى مراحل جديدة من النمو والتوسّ  لتعزيز أداء شركاتهم واالنتقال

 ل لرؤوس األموال التنموية".المفضّ  وّفرالم باعتبارها ‘جلف كابيتال’
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جلف ’ر صندوق في شركة "جلف كابيتال": "وفّ مدير عام إدارة التمويل الخاص  قال وليد شريف،من ناحيته، 
الخاصة في ستة استثمارات في التمويل مليون درهم من  327أكثر من  ‘IIكريديت أوبورتتشونيتيز فند 

جنوب  الخاص ضمن منطقة التمويلعملياته في مجال  ىاألردن ومصر وتركيا. كما أنجز الصندوق أول
إلى سلسلة  لت هذه العملية إنجازًا جديدًا ينضمّ ، حيث شكّ 2017الصحراء الكبرى خالل الربع الرابع من عام 

 ل أولى عملياتنا في تلك المنطقة".، خاصة وأنها تمثّ ‘جلف كلبيتال’قتها اإلنجازات الرئيسية التي حقّ 
 

تقوم مكانة ريادية، حيث لنفسها خت جوائز مجلة "بانكر ميدل إيست" رسّ ومع دخولها عامها التاسع عشر، 
قائمة  باختيار المصرفي والمالي واسعة من مجاالت العمل مجموعةلون لجنة من أبرز خبراء القطاع يمثّ 

من  70.000من ِقَبل أكثر من بالتصويت اختيار الفائزين  يتمّ و  ،لمرشحين للفوز بالجوائزمختصرة ل
 .آي فاينانشيال" سي بي"لين لمنتجات وخدمات المسجّ المستخدمين 

 
 -انتهى -

 نبذة عن "جلف كابيتال"
في منطقة الشرق األوسط حيث تستثمر في عدة فئات من  رائدة في إدارة األصول البديلةمن الشركات ال"جلف كابيتال" هي 

 4) مليار درهم 14.7وتدير الشركة حاليًا أكثر ري. التطوير العقاالخاص و  والتمويلالملكية الخاصة األصول، بما في ذلك 
صناديق وأدوات استثمارية. ويتمثل هدف "جلف كابيتال" في تنمية رأس المال  10من األصول من خالل مليار دوالر أميركي( 

ير أداء ممتاز وتعزيز القيمة بواسطة خبراتها ومهاراتها العالمية المستوى ومن خالل أفضل الممارسات التي تتبعها من أجل توف
وتستثمر "جلف كابيتال" أموالها الخاصة إلى جانب أموال المستثمرين في صناديقها في كل  ستدام لكل المعنيين بأعمالها.م

وقد حازت "جلف كابيتال" على التكريم من نظرائها ومن الخبراء من المنطقة ومن حول العالم . الصناديق التي تطلقها الشركة
ألعوام مجلة "بانكر ميدل إيست" ل منطقة الشرق األوسط" المقدمة من فضل شركة للملكية الخاصة فيبجائزة "أحيث فازت 

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

وجائزة "أفضل شركة إلدارة األصول البديلة في منطقة الشرق  2015والمتوسطة الحجم" في منطقة الشرق األوسط لعام 
أطلقت الشركة . كما 2018وأفضل شركة للتمويل الخاص في الشرق األوسط في عام  2017و 2016األوسط" في عام 

احتياجات  "جلف كريديت بارتنرز"، والذي يقّدم خدمات االئتمان وتمويل قروض الميزانين لتلبية، الخاص للتمويلقسمًا كذلك 
فريقيا وتركيا.  كالتمويل لدى الشركات السريعة النمو ولتوفير التمويل لصفقات التملّ  في كل أنحاء منطقة الشرق األوسط وا 
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، باتت "جلف كابيتال" اليوم إحدى كبرى الخاص التمويلومجال  لمجال العقاريبفضل مبادراتها في مجال الملكية الخاصة واو 

  شرق األوسط.في منطقة ال ةشركات إدارة األصول البديل
 

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

 

http://www.gulfcapital.com/

