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 نين جديدين لكبار المدراء في قسم الملكية الخاصة  ي"جلف كابيتال" ُتعلن عن تعي

 
إحدى أكبر وأنشط الشركات العاملة في مجال إدارة أعلنت "جلف كابيتال"،  –( 2019نوفمبر  19 –)دبي  

، اليوم عن تعيين اثنين من كبار المدراء التنفيذيين، هما محمد مدني  األوسط،األصول البديلة في منطقة الشرق  
 وحازم أبوخلف، في منصبي مدراء عموميين في قسم الملكية الخاصة. 

 
ويأتي هذان التعيينان في هذه المناصب القيادية تتويًجا لمساهمة محمد مدني وحازم أبوخلف في نجاح أعمال 

ال سيما وأنهما لعبا دورًا بارزًا في إيجاد وجلب وإغالق استثمارات كبيرة وفي خلق   الملكية الخاصة في الشركة، 
من  محمد قبج وعبدهللا شاهين استقالة ن وقد تّم اإلعالن ع هذا  فرص نمو للشركة وللشركات التابعة لها.

 لمتابعة أعمال أخرى.يهما الحاليين ب منص
 

هذين المنصبين    فيمحمد وحازم  تعيين  نا  لف كابيتال": "يسرّ ح معالي حارب الدرمكي، رئيس مجلس إدارة "جصرّ 
في إغالق صفقات للملكية الخاصة في المنطقة. محمد لموس  استنادًا إلى أدائهما القوي والم  ،القياديين الجديدين

الملكية الخاصة خبراء من صانعي الصفقات البارزين في الشركة. وكالهما من  اجديدً  وحازم ُيمثالن جياًل 
ين  المنصب  ينحتى وصال إلى هذ  في الشركة جاحيث ساهما بشكل كبير في نجاح شركتنا وقد تدرّ نشطين، ال

 ." القياديين
 

س في قطاع الملكية الخاصة  ، ُمتمرّ 2012الذي انضم إلى "جلف كابيتال" في عام  ،يذكر أن محمد مدني
ولديه خبرة طويلة تمتد لعقد من الزمن في العمل في مجال الملكية الخاصة في منطقة الشرق األوسط. وقد 

 لعب محمد دورًا نشطًا في أهم صفقات االستثمار والتخارج كما أنه عضو نشط في مجالس إدارة عدد من  
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حازم أبوخلف إلى "جلف كابيتال" في العام الماضي وهو  وقد انضمّ محفظة "جلف كابيتال". لتابعة الشركات ال
 عشرة عامًا في قطاع الملكية الخاصة في منطقة الشرق األوسطثالثة ممتدة ألكثر من عريضة و خبرة يمتلك 

ك التي تجريها "جلف كابيتال" في قطاع  . وقد قاد حازم أبوخلف مؤخرًا أكبر صفقات التملّ واألسواق الناشئة
 عاية الصحية.الر 
 

 ، عًا في المنطقةاألكبر واألكثر تنوّ للملكية الخاصة هو    اتابع معالي حارب الدرمكي: "لدى ’جلف كابيتال‘ فريقً 
فريقها الحالي.  داخل الشركة ومن أعضاء    منقيادية عليا  تعيينات في مناصب  سعيدة بقدرتها على إجراء  وهي  

زيز وترسيخ ريادتنا في مجال الملكية الخاصة في المنطقة ومن تقوية  ننا من تعإننا نعتقد أن هذه الترقيات ستمكّ 
 هنا أن أشكر مهند وعبدهللا على سنوات عملهما في الشركة." القدرات االستثمارية لدى الشركة. أودّ 

 
 

 ### 
 

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

مليار   3مليار درهم ) 11األصول، بما في ذلك الملكية الخاصة والدين الخاص والتطوير العقاري.  وتدير الشركة حاليًا أكثر 
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 العقاري وبفضل مبادراتها في مجال ا. الشركة
العديد من الجوائز في منطقة  وقد حازت الشركة على    وأكثرها تنوعًا.   شرق األوسطفي منطقة ال  ةكبرى شركات إدارة األصول البديل 

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/

