
   

 

استثمارهما في من "إن بي كيه كابيتال بارتنرز" تنفذان تخارجاً ناجحاً "جلف كابيتال" و

 "كالسيك فاشن أباريل إندستريز"

 
ساعد  العربية المتحدةاألصول البديلة في دولة اإلمارات  شركات إدارةين من تمشترك من قبل اثنالاالستثمار 

 للتوسع الطموحة هاالمصّنعة للمالبس على تنفيذ خطط األردنية الشركة
 

"إن بي كيه كابيتال بارتنرز" اليوم عن إتمام و "جلف كابيتال"كل من  تأعلن :2021مايو  18 –دبي، اإلمارات العربية المتحدة 

، حيث كانت الشركتان قد شركة "كالسيك فاشن أباريل إندستريز" األردنية )"كالسيك فاشن"(استثماراتهما في من تخارج ناجح 

 .رأس المال المخصص للتوسع تسهيالت "كالسيك فاشن"منحتا 

 

 .هانمومسيرة تمويل الديون وتعزيز عادة تم تمويل التخارج بدعم من بنك عالمي رائد والذي قدم تسهيالت جديدة إلى الشركة إلو

 

بالتشارك مع سانال  2018في أبريل من عام عند بدء االستثمار "إن بي كيه كابيتال بارتنرز" قد قامتا "جلف كابيتال" ووكانت 

وشهدت  ،تمويلالإعادة  طكومار، مؤسس "كالسيك فاشن" بهدف تقديم رأس مال إلى الشركة لدعم توسيع عمليات اإلنتاج وخط

ً في عائداتها االستثمار الشركة خالل هذه فترة   2017مليون دوالر أمريكي في عام  450من حيث قفزت العائدات نمواً ملحوظا

 . 2020مليون دوالر أمريكي في عام  600لتصل إلى 

 

عبين الصناعيين في العالم حيث وحققت منذ انطالقتها نمواً كبيراً لتصبح اليوم من أهم الال 2003وتأسست "كالسيك فاشن" في عام 

تتمتع بعالقات متينة مع عمالقة التجزئة العالميين مثل "وول مارت" و"أندر أرمور" و"أديداس" و"أميركان إيجل" و"جيه سي 

األمر الذي يعزز مساهمتها % 30نحو الشركة من إجمالي صادرات المالبس في األردن حصة  بيني" و"هينس" و"جاب". وتبلغ

 موظف وتعد أكبر جهة توظيف خاصة في األردن.  27,000صاد الوطني للبالد، كما تضم حالياً أكثر من في االقت

 

تعتبر "كالسيك فاشن" واحدة من قصص النجاح بالمناسبة: " ياسر مصطفى، الرئيس التنفيذي لـ"إن بي كيه كابيتال بارتنرز"وقال 

وأتاح لنا هذا االستثمار برأس مال مرن أتاح لها تحقيق خططها الطموحة للنمو.  العديدة التي شهدناها، حيث قمنا خاللها بدعم الشركة

العمل عن كثب مع فريق قيادي استثنائي في هذا القطاع ذي النمو المتسارع، وإننا فخورون بالدور المتميز الذي أدته "إن بي كيه 

 لنمو االستثنائي". كابيتال بارتنرز" في إطالق العنان أمام تحقيق "كالسيك فاشن" لهذا ا

 

يجسد استثمارنا في "كالسيك فاشن" قدرتنا الكبيرة ": "جلف كابيتال"شركة كريم الصلح، الرئيس التنفيذي لالدكتور به قال نمن جا

إذ تم تخطيط هذا  ،دعم نمو شركة رائدة في سوق منطقة الشرق األوسطبهدف مخصص للتوسع وعلى توفير رأس مال مرن 

كما حقق شركة "كالسيك فاشن" بفضل هذا التمويل، نمو أعمال أسهم في ما االستثمار بطريقة تعود بالنفع على جميع األطراف 

في الوقت ذاته عوائد كبيرة تم توزيعها عليهم خالل فترة قصيرة. ويعد هذا التخارج الناجح الثالث لشركة "جلف كابيتال" مستثمرونا 

مستثمرينا في مجال رأس المال المخصص  وهو يساعد في تعزيز سجلنا الحافل من عمليات توزيع العائدات على، 2021ام خالل ع

 للتوسع".

 

 "جلف كابيتال"الشراكة مع لنا : "لقد أتاحت "ركة "كالسيكلش التنفيذي دارة والمديراإلسانال كومار، رئيس مجلس من جهته، قال 

الحصول على رأس المال المخصص للتوسع في مرحلة مفصلية من تاريخ شركتنا ما مّكننا من  بارتنرز""إن بي كيه كابيتال و

االقتصاد األردني. إننا ممتنون للدعم المقدم من دعم تطوير قدراتنا وتلبية الطلب المتنامي لمتعاملينا الدوليين وزيادة مساهمتنا في 

   والذي كان له دور ملموس في رحلة نجاحنا".   إن بي كيه كابيتال بارتنرز""و "جلف كابيتال"قبل الفريق اإلداري لكل من 

 

ة بالدور ي: "نحن فخورون للغاسكندر أحمد العضو المنتدب ورئيس قسم الَدين الخاص لدى "إن بي كيه كابيتال بارتنرز"بدوره قال 

نتمتع بالقدرات والمهارات الالزمة لتوظيف رأس المال في ننا الذي يُثبت بأوالرئيسي الذي أديناه في قصة نجاح "كالسيك فاشن"، 

 الشركات المهيئة لتحقيق نمو ملموس، ما يخلق فرصاً كبيرة ألصحاب الشركات وعائدات مجزية للمستثمرين المشاركين".

 

نا لشركة نحن مسرورون في "جلف كابيتال" لمشاركتنا ودعم: ""جلف كابيتال"شركة  في العامشرف شرف، المدير واختتم 

تمّكن من المضي قدماً بالشركة من نجاح إلى آخر. ونتطلع مستقبالً إلى متميز "كالسيك فاشن" والسيد سانال الذي يعتبر رائد أعمال 



   

 

منطقة الوالعاملة في دائمة النمو والتطور الشركات قبل من  ،الذي نقدمهمخصص للتوسع المزيد من الطلب على رأس المال ال

 ".العربية

 

يجسد قدرة الشركة على توفير رأس مال و ،2021خالل عام الثالث من نوعه ويشكل هذا التخارج الناجح لشركة "جلف كابيتال" 

مخصص للتوسع لدعم الشركات الرائدة في أسواق الشرق األوسط وأفريقيا. وتتمتع "جلف كابيتال" بسجل ناصع من االستثمارات 

كي من األصول يمليار دوالر أمر 2.5استثماراً. وتدير الشركة حالياً أكثر من  36ذ تأسيسها حيث أغلقت الشركة من في أسواق النمو

 صناديق وأدوات استثمارية. 7موزعة على 

 

مركز دبي لشركة "إن بي كيه كابيتال بارتنرز" التي تتخذ من التابعة يعد هذا التخارج الناجح التاسع لصناديق االئتمان الخاص كما 

مليار دوالر أمريكي ولديها سجل حافل يضم  1.2في دعم استثمارات بقيمة تجاوزت الشركة نجحت كما ، مقراً لهاالمالي العالمي 

استثماراً والذي يعتبر األعلى في عدد التخارجات الناجحة لشركة استثمارات بديلة في المنطقة خالل العقد  36تخارجاً مربحاً من  18

 الماضي.

 

 -انتهى-

 
 نبذة عن "جلف كابيتال"

 

ً في أسواق النمو في مجال المُ ت"جلف كابيتال" هي شركة رائدة في إدارة األصول البديلة تتم لكية ع بخبرة استثمارية تمتد لخمسة عشرة عاما
لتزويدها برأس مال النمو واالستشارات الخاصة والمديونية الخاصة والتطوير العقاري. وتتعاون الشركة مع رواد أعمال وفرق إدارية ممتازة 

 ً ً  وسجالً  طويالً  االستراتيجية والخبرات التشغيلية كما تساعدهم على بناء شركات عالمية رائدة في أسواقها. تمتلك "جلف كابيتال" باعا في  ناجحا

ً  36االستثمار في أسواق النمو حيث أغلقت الشركة منذ تأسيسها  كي من األصول يمليار دوالر أمر 2.5 أكثر من استثماراً. وتدير الشركة حاليا
صناديق وأدوات استثمارية. "جلف كابيتال" هي شركة استثمار تركز على قطاعات ناجحة وتهتم بالقطاعات التي تعتمد على  7موزعة على 

ل واالستدامة. وهدف الشركة هو تحقيق التطورات المستقبلية المرنة مثل التكنولوجيا والتكنولوجيا المالية والرعاية الصحية وخدمات األعما

 القيمة مع حوكمة عالمية المستوى وخبرة عميقة وأفضل الممارسات لتوفير أداء مستدام وممتاز لمساهميها. "جلف كابيتال" من الموقعين على
 مم المتحدة لالستثمار المسؤول.ميثاق األمير تشارلز للمالية المستدامة المعروف باسم "تيرا كارتا" وكذلك من الموقعين على مبادئ األ

 

 .www.gulfcapital.comللمزيد من المعلومات حول "جلف كابيتال"، يُرجى زيارة الموقع اإللكتروني: 

 

 نبذة عن شركة "إن بي كيه كابيتال بارتنرز"

 

االستثمارات البديلة لشركة الوطني لالستثمار ش.م.ك.م )"إن بي كيه كابيتال"(. وتستهدف الشركة شركة "إن بي كيه كابيتال بارتنرز" هي ذراع 

صناديق االستثمار في الشركات التي تتمتع بإمكانات نمو كبيرة في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا، كما تقدم المشورة في الوقت الحالي الى 
مان الخاص، باإلضافة إلى المنصة العقارية التي ُطرحت حديثاً. ومنذ طرح أول صندوق لشركة "إن بي استثمارية في الُملكية الخاصة واالئت

 18استثماراً في عدة قطاعات، وتخارجت بنجاح من  36، قدمت الشركة استشارات أفضت إلى اإلغالق الناجح لـ2007كيه كابيتال" في العام 

ابيتال بارتنرز" من مركز دبي المالي العالمي مقراً، كما أن للشركة األم، "إن بي كيه كابيتال"، حضور استثماراً متتالياً. تتخذ شركة "إن بي كيه ك
 في مدينة الكويت والمنامة وإسطنبول.

 

 www.nbkcpartners.comللمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع اإللكتروني: 
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