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 مليون درهم 500"جلف كابيتال" تحصل على تسهيالت ائتمانية متجددة طويلة األجل بقيمة 
 نشاطاتها االستثمارية في عموم منطقة الخليجالتسهيالت الجديدة ستعزز سيولة "جلف كابيتال" وتمكنها من مواصلة 

 

أعلنت "جلف كابيتال"، إحدى أكبر وأنشط الشركات العاملة في مجال إدارة  –( 2019 إبريل 23،بيد/)أبوظبي

توقيع اتفاقية تحصل بموجبها الشركة على ت بنجاح ، اليوم أنها أتم  الشرق األوسطاألصول البديلة في منطقة 

. وستسهم التسهيالت الجديدة الممتدة مموليها الحاليينمليون درهم من  500دة بقيمة متجد   مصرفيةتسهيالت 

ألربعة سنوات، في تعزيز سيولة الشركة وتساعدها على مواصلة وتيرة استثماراتها القوية في كل أنحاء منطقة 

 دول مجلس التعاون الخليجي.

 

التنفيذي في "جلف كابيتال": "إننا سعداء جداً بتوقيع هذه  ح الدكتور كريم الصلح، الرئيسبهذه المناسبة، صر  

اليوم واحدة من ‘ جلف كابيتال’تعتبر طويلة األجل. وتسهيالت ائتمانية متجددة مرنة االتفاقية التي تقد م للشركة 

موم وهي بصدد تقييم عدد من الفرص االستثمارية الجديدة في ع في المنطقة شركات االستثمار األفضل تموياًل 

مغرية في قطاعات ممتازة واستثمارات واعدة بتقييمات  غالقأن هناك فرصة فريدة حالياً إل عتقدالمنطقة. إننا ن

 ."الشرق األوسط عالية النمو في كل أرجاء منطقة

 

شهراً الماضية حيث  18نشطة بوجه خاص على مدى الـ ‘ جلف كابيتال’وتابع الدكتور كريم قائالً: "لقد كانت 

فظنا االستثمارية في قسمي االشركات التابعة لمحإضافية في أغلقت بنجاح سبعة استثمارات جديدة واستثمارات 

صفقات  خمسي مجال التخارج حيث أغلقت الخاص. وقد كانت الشركة نشطة أيضاً ف تمويلالملكية الخاصة وال

إنجاز عدد من صفقات التخارج  نتوق عوتيرة االستثمار و ةمع مواصل 2019في ع لعام مثمر تخارج. نحن نتطل  

 االستراتيجية خالل السنة القادمة."

 

 

 

 

 

 

 

اليوم من أفضل ‘جلف كابيتال’ تُعَد  "جلف كابيتال": "في ق السيد وسام داود، المسؤول المالي األول وعل  

ز في المنطقة و الشركات االستثمارية رسملةً  نها الشركة وتمك   تسهيالت االئتمان المرنة الجديدة هذه سيولةَ ستعز 

 من مواصلة نشاطاتها االستثمارية في كل أرجاء المنطقة."

 

 –انتهى   -

  نبذة عن "جلف كابيتال"

"جلف كابيتال" هي من الشركات الرائدة في إدارة األصول البديلة في منطقة الشرق األوسط حيث تستثمر في عدة فئات من 

ً أكثر  مليار  3مليار درهم ) 11األصول، بما في ذلك الملكية الخاصة والدين الخاص والتطوير العقاري.  وتدير الشركة حاليا
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صناديق وأدوات استثمارية. ويتمثل هدف "جلف كابيتال" في تنمية رأس المال وتعزيز  8دوالر أميركي( من األصول من خالل 

القيمة بواسطة خبراتها ومهاراتها العالمية المستوى ومن خالل أفضل الممارسات التي تتبعها من أجل توفير أداء ممتاز مستدام 

جانب أموال المستثمرين في كل الصناديق التي تطلقها لكل المعنيين بأعمالها. وتستثمر "جلف كابيتال" أموالها الخاصة إلى 

، باتت "جلف كابيتال" اليوم إحدى دين الخاصومجال ال لملكية الخاصة والمجال العقاريوبفضل مبادراتها في مجال ا. الشركة

العديد من الجوائز في وقد حازت الشركة على  وأكثرها تنوعاً. شرق األوسطفي منطقة ال ةكبرى شركات إدارة األصول البديل

منطقة الشرق األوسط باإلضافة إلى جوائز عالمية بما في ذلك جائزة "أفضل شركة للملكية الخاصة" و"أفضل شركة إلدارة 

 األصول البديلة" و"أفضل موفر للدين الخاص في الشرق األوسط".

 

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

 

 
 

 

http://www.gulfcapital.com/

