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"جلف كابيتال" تُعيّن شانتانو موكرجي ككبير مدراء الملكية الخاصة ليقود خطط  

 الشركة الطموحة للتوسع في عموم آسيا
 

أعلنت "جلف كابيتال"، إحدى الشركات الرائدة في مجال  –( 2021ديسمبر  20 –)أبوظبي/سنغافورة 

االستثمارات البديلة في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي وآسيا، اليوم عن تعيين شانتانو موكرجي كأول 

مكتبها الذي تم افتتاحه مؤخراً في سنغافورة. وسيقود السيد موكرجي نشاطات  في مدير عام للملكية الخاصة

التملك والنمو االستحواذ ويا ليبحث عن استثمارات جديدة في مجال الملكية الخاصة وفي فرص الشركة في آس

لصالح الشركات التابعة لمحفظة "جلف كابيتال" ، فضالً عن المساعدة في تنفيذ عمليات التخارج وبيع األصول. 

ي منطقة جنوب شرق آسيا، عاماً من الخبرة في مجال االستثمار المباشر ف 20ولدى السيد موكرجي أكثر من 

 في مجال الملكية الخاصة والقطاع االستهالكي وقطاع المنتجات الفاخرة في آسيا. لياحيث تقلد مناصب ع

 

صرح الدكتور كريم الصلح، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي في "جلف كابيتال": "لطالما كانت آسيا 

د لشركاتنا التابعة لمحافظنا االستثمارية على مدى الخمسة عنصراً أساسياً في استراتيجيتنا للتوسع عبر الحدو

مشاريع أطلقت صفقة استحواذ و 14حتى هذا التاريخ أكثر من ‘ جلف كابيتال’عشرة سنة الماضية. وقد أغلقت 

عمليات توسع في أسواق جديدة لصالح تلك الشركات. وفرص النمو غير المسبوقة التي تنشأ نفذت مشتركة و

)من غرب ‘ آسيا الصاعدة’إن  لم تكن قط أعظم مما هي عليه اآلن.‘ آسيا الصاعدة’قتصادي في عن النمو اال

آسيا حتى شرق آسيا( ستكون محرك النمو العالمي في الثالثين سنة القادمة، ال سيما وأنه يتوقع أن ينمو الناتج 

ألوروبا وأكثر بمرتين من معدل  مرة من معدل نمو الناتج المحلي الكلي 2.5المحلي الكلي للمنطقة بأكثر من 

نمو الواليات المتحدة األميركية. ومستثمرونا من حول العالم متحمسون للمشاركة في هذا النمو الطويل األمد 

ولتعزيز استثماراتهم في آسيا. إننا سعداء جداً بافتتاح مكتبنا الجديد في سنغافورة وبالترحيب بشانتانو موكرجي 

 في عموم آسيا."‘ جلف كابيتال’رحلة نمو  فية في وقت هام جداً في فريق الملكية الخاص

 

 

 

وبالمساعدة على تنمية تواجدها في عموم ‘ جلف كابيتال’وعلق شانتانو موكرجي: "أنا سعيد جداً بانضمامي إلى 

جلف ’بالنسبة لـ ‘ آسيا الصاعدة’آسيا. سيتركز عملي مع الفريق على اكتشاف فرص النمو المدهشة التي تتيحها 

ي القارة األكبر والمأهولة بأكبر عدد للسكان في وللشركات التابعة لمحفظتها. إن القارة اآلسيوية ه‘ كابيتال

ً لدراسة بحثية نشرتها 60العالم وهي ستشكل  جلف ’% من الناتج المحلي الكلي العالمي في المستقبل، وفقا

هناك فرص استثمار وتخارج ‘. وصل غرب وشرق آسيا: أسباب االستثمار في آسيا الصاعدة’بعنوان ‘ كابيتال

سجل أداء سيبني على مواصلة تحقيق النجاح في ادات اآلسيوية السريعة النمو وعملي كبيرة في عموم االقتص

 عاماً للتوسع عبر الحدود من غرب إلى شرق آسيا." 15الممتد لـ ‘ جلف كابيتال’

 

يأتي السيد موكرجي بخبرة طويلة وممتدة في مجال االستثمار في الملكية الخاصة فضالً عن خبرته في العمل 

سنوات  10االستهالكي  وقطاع المنتجات الفاخرة في عموم آسيا. ولدى السيد موكرجي أكثر من  في القطاع

من الخبرة في مجال الملكية الخاصة لدى "إل كاترتن آسيا" حيث عمل في كافة مراحل االستثمار بما في ذلك 
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ستحداث القيمة بعد االستثمار إيجاد فرص االستثمار وتنفيذ الصفقات والتمويل والتمويل المشترك بين البنوك وا 

االستحواذ ذات وإعادة الهيكلة وبيع األصول. وقد شارك أيضاً في إعداد وطرح الشركات من خالل شركات 

في أميركا Special Purpose Acquisition Company (SPAC) أو ما يعرف بـ  األغراض الخاصة

إدارية عليا في القطاع االستهالكي لدى أسماء  وسنغافورة. وتشمل خبراته في مجال التشغيل عمله في مناصب

تجارية عالمية مرموقة على المستويين المحلي واإلقليمي. وقد تولى السيد موكرجي قبل انضمامه إلى "إل 

 و"إرمنغلدو زينيا" و"نايكي"."  LVMHكاترتن" مناصب عليا في مجال التشغيل لدى 

  

فني في مجال هندسة التصنيع من المعهد الهندي للتكنولوجيا السيد موكرجي حاصل على درجة البكالوريوس ال

 في دلهي ودرجة الماجستير من المعهد الهندي لإلدارة في أحمدأباد في الهند.

 

 -أنتهى-
لتحميل نسخة عن الدراسة البحثية التي أصدرتها "جلف كابيتال"  بعنوان "وصل غرب وشرق آسيا: أسباب االستثمار في آسيا الصاعدة"، 

 GulfCapital.comيرجى زيارة موقعنا علة عنوان 

 

 
 نبذة عن "جلف كابيتال" 

عي كبير وبخبرة استثمارية تمتد ألكثر من خمسة تتمع بوعي اجتمارائدة في إدارة األصول البديلة شركة "جلف كابيتال" هي 

وتتعاون الشركة مع رواد أعمال والتطوير العقاري.  رأس مال النمو الملكية الخاصة واألسواق السيوية في مجال في عشرة عاماً 

أجل  مساعدتها على  نشطين وفرق إدارية ممتازة لتزويدها برأس مال النمو واالستشارات االستراتيجية والخبرات التشغيلية  من

بناء شركات عالمية رائدة في أسواقها. تمتلك "جلف كابيتال" باعا طويال وسجال ناجحا في االستثمار في األسواق األسيوية حيث 

 7موزعة على من األصول مليار دوالر أميركي  2.5من وتدير الشركة حالياً أكثر استثماراً.  36أغلقت الشركة منذ تأسيسها 

تركز "جلف كابيتال" اهتمامها على قطاعات قوية ومرنة تتطلع نحو المستقبل كمثل قطاع التكنولوجيا  دوات استثمارية. صناديق وأ

والتكنولوجيا المالية والرعاية الصحية وخدمات األعمال والقطاع االستهالكي واالستدامة. وهدف الشركة هو تحقيق القيمة مع 

 أفضل الممارسات لتوفير أداء مستدام وممتاز لمساهميها. حوكمة عالمية المستوى وخبرة عميقة و

 gulfcapital@Linkedinأو  www.gulfcapital.comللحصول على المزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقع 
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 بروج لالستشارات
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3403005 4 971+ 
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