
 
 

 

 
 "جلف كابیتال" ُتعّین مدیرًا عامًا في قسم التمویل الخاص

 
في العاملة الشركات وأنشط كبرى إحدى كابیتال"، "جلف أعلنت – (2019 مارس 13 -                (أبوظبي/دبي
تعیین مع التنفیذي فریقها وتعّزز سُتوّسع أنها الیوم األوسط، الشرق منطقة في البدیلة األصول إدارة                 مجال

 شرف شرف كمدیر عام في "جلف كریدیت بارتنرز"، وهو قسم التمویل الخاص في الشركة.
 

وتوّفر عام. كمدیر بارتنرز" كریدیت "جلف إلى دبي، من منصبه مهام سیباشر الذي شرف، شرف                 وسینضّم
الحجم والمتوسطة الصغیرة الشركات إلى المهیكل المال ورأس المیزانین قروض بارتنرز" كریدیت              "جلف

 المتنامیة في المنطقة.
 

نرّحب أن "یسعدنا كابیتال": "جلف في التنفیذي الرئیس الصلح، كریم الدكتور صّرح المناسبة،               وبهذه
معرفته مع مجتمعة شرف، فخبرات الفریق. وتنمیة أعمالنا توسعة في نستمر حیث القیادي فریقنا في                 بشرف
إلى كبیرة قیمة سیضیفان األوسط، الشرق منطقة في المیزانین وقروض الخاص التمویل بقطاعي               المعّمقة
بالملكیة المرتبطة أعمالنا عموم في للشركة الحالیة القدرات التعیین هذا وسیعّزز بارتنرز‘. كریدیت               ’جلف

 الخاصة والتمویل الخاص، حیث نواصل في توسعة قدراتنا االستثماریة وتقدیم القیمة لمستثمرینا."
 

بأن سعید "أنا كابیتال": "جلف في الخاص التمویل قسم في العمومیین المدراء كبیر ، كریستوفر                 وعّلق
المنطقة في القطاع في القویة وعالقاته الواسعة خبرته من لالستفادة وأتطّلع فریقنا في بشرف                أرّحب
من المزید وستدعم للفریق قّیمة إضافة القروض وهیكلة وتوزیع إنشاء مجال في خبرته ستشّكل                العربیة.

 النمو في أعمالنا في مجال التمویل الخاص وقروض المیزانین."
 
 
 
 

كریدیت ’جلف لمستقبل أیًضا ومتحّمس الجدید المنصب هذا لتوّلي جدا متحّمس "أنا شرف: شرف                وصّرح
في ذكیة استثمارات إجراء على ُیرّكز أداء وبسجّل ممّیزة وقدرات بمواهب یتمّتع فریق لدینا                بارتنرز‘.
هذا إلى اإلضافة إلى أتطّلع أنا لمستثمرینا. وثابتة قویة عائدات توفیر یضمن مّما الخاص، التمویل                 مجال

 النجاح بثقة وعزم."
 

"إن في المیزانین لنشاطات القیادي الفریق أعضاء أحد شرف شرف كان كابیتال"، "جلف إلى انضمامه                 قبل
والتنفیذ االستثمارات واختیار االستثماریة الفرص إیجاد عن مسؤوًال كان حیث بارتنرز"، كابیتال كیه               بي
اإلقراض مجال في كندا في 2001 عام في المهنیة حیاته شرف استهّل وقد االستثماریة. المحافظ                 ومراقبة

 



 
 

القروض خالل من التمویل مجال في ذلك وبعد سكوشیا" نوفا أوف بنك "ذا في المشاریع وتمویل                  المؤسسي
 لدى "بي إن بي باریبا". كما عمل شرف لدى "إنفستكورب" في البحرین.

 
الشؤون مجال في البكالوریوس شهادة على وحصل األمیركیة المتحدة الوالیات في تعلیمه شرف شرف                تلّقى
درجة على حاز حیث دییجو سان جامعة في العلمي تحصیله واصل وقد فرجینیا. جامعة من                 الدولیة
قبوله وتّم األمیركیة، المتحدة الوالیات في القانون في مهنیة شهادة أعلى وهي القانون في                الدكتوراه
من األعمال إدارة في الماجستیر على أیضًا حاصل شرف كالیفورنیا. في المحامین نقابة إلى                لالنضمام

 جامعة سان دییجو.
 

 انتهى –-
  نبذة عن "جلف كابیتال"

من فئات عدة في تستثمر حیث األوسط الشرق منطقة في البدیلة األصول إدارة في الرائدة الشركات من هي كابیتال"                     "جلف
ملیار 3) درهم ملیار 11 أكثر حالیًا الشركة وتدیر العقاري. والتطویر الخاص والدین الخاصة الملكیة ذلك في بما                    األصول،
المال رأس تنمیة في كابیتال" "جلف هدف ویتمثل استثماریة. وأدوات صنادیق 8 خالل من األصول من أمیركي)                   دوالر
ممتاز أداء توفیر أجل من تتبعها التي الممارسات أفضل خالل ومن المستوى العالمیة ومهاراتها خبراتها بواسطة القیمة                   وتعزیز
التي الصنادیق كل في المستثمرین أموال جانب إلى الخاصة أموالها كابیتال" "جلف وتستثمر بأعمالها. المعنیین لكل                  مستدام
كابیتال" "جلف باتت الخاص، الدین ومجال العقاري والمجال الخاصة الملكیة مجال في مبادراتها وبفضل الشركة .                 تطلقها
العدید على الشركة حازت وقد تنوعًا.. وأكثرها األوسط الشرق منطقة في البدیلة األصول إدارة شركات كبرى إحدى                   الیوم
و"أفضل الخاصة" للملكیة شركة "أفضل جائزة ذلك في بما عالمیة جوائز إلى باإلضافة األوسط الشرق منطقة في الجوائز                    من

 شركة إلدارة األصول البدیلة" و"أفضل موفر للدین الخاص في الشرق األوسط".
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