
                                                                  

 

 صحفي خبر

  

"جمف كابيتال" تتخارج بنجاح من "إي سي دي سي هولدنغ كورب" بعد 
 عالقة ناجعة دامت ألكثر من سبع سنوات

 
أعمنت "جمف كابيتال"، إحدى الشركات الرائدة في مجال االستثمارات البديمة   –( 0201 مارس 1 –)دبي 

 إي سي دي سي ىولدنغ كورب"في أسواق النمو، اليوم أنيا تخارجت بنجاح وبالكامل من استثمارىا في "
نتاجو في الشرق األوس، وىي )"إي سي دي سي"( ط شركة رائدة في توفير خدمات التنقيب عن النفط والغاز وا 

 ADESالمساىم الرئيسي في  ، .ADES Investments Holding Ltdوالشركة ىي جزء من .فريقياا  و 
International ( المدرجة في بورصة لندنLSE.) 

 
وقد دخمت "جمف كابيتال" في شراكة مع المساىمين المؤسسين لـ "إي سي دي سي" واستثمرت في الشركة في 

لتمويل فرص النمو العضوية وغير العضوية، بما في ذلك االستثمارات في قطاع الطاقة في  0212عام 
 ، تم دعم خطط النمو الطموحة لمشركة.0212ومن خالل استثمار تالي في عام  مصر. 

 
"جمف كابيتال": "إننا فخورون بدعمنا لمفريق اإلداري  شركةصرح الدكتور كريم الصمح، الرئيس التنفيذي ل

والذي أسيم في نجاح المجموعة من خالل خطة نمو طموحة  0212المتميز في المجموعة منذ عام 
وواضحة والتنفيذ الميداني القوي. ونود أن ننتيز ىذه الفرصة لتينئة كادر اإلدارة عمى قدراتيم القوية في 

 لنجاح في المستقبل."التنفيذ ونتمنى ليم كل ا
 

 اداعم الكونيا شريك‘ جمف كابيتال’وصرح أيمن عباس، مدير "إي سي دي سي": "أود أن أتوجو بالشكر إلى 
أضاف قيمة كبيرة لكل المساىمين بفضل الييكل ‘ جمف كابيتال’. واالستثمار الذي أجرتو 0212منذ عام 

كة وكذلك بفضل حمول رأس مال النمو التي أتيحت لنا التمويمي المرن والذي يراعي االحتياجات الخاصة لمشر 
. إننا ُنثّمن 0212االىتمامات التي كانت لدينا كشركة طوال مسيرتنا منذ عام والتي أخذت بعين االعتبار كل 

 ا اإلداري ونتمنى ليم وافر النجاح مستقباًل."نومع فريق‘ جمف كابيتال’عالقتنا مع 
 



                                                                  

 

 صحفي خبر

إي سي ’بالعمل مع فريق ‘ جمف كابيتال’"جمف كابيتال": "لقد سعدت  فيم رفاعي، المدير العاالوعمق عمر  
التقارير والحوكمة المؤسسية وحمول إعداد اإلداري في مختمف الوظائف والمجاالت، بما في ذلك ‘ دي سي

دارة المخاطر. وصفقة التخارج الناجحة جدًا ىذه ُترّسخ مكانة  وسباقة  باعتبارىا رائدة‘ جمف كابيتال’التمويل وا 
في توفير حمول رأس مال نمو مرنة تراعي المتطمبات الخاصة إلى الشركات اإلقميمية الناجحة وكذلك 

 مساعدة الكوادر اإلدارية المتميزة عمى تنفيذ خطط نموىا الطموحة."
 

### 

 

 نبذة عن "جمف كابيتال" 
أسواق النمو في في تتمع بخبرة استثمارية تمتد لخمسة عشرة عامًا رائدة في إدارة األصول البديمة شركة "جمف كابيتال" ىي 

وتتعاون الشركة مع رواد أعمال وفرق إدارية ممتازة لتزويدىا والتطوير العقاري.   ةلخاصمديونية االممكية الخاصة والمجال 
ركات عالمية رائدة في أسواقيا. تمتمك برأس مال النمو واالستشارات االستراتيجية والخبرات التشغيمية كما تساعدىم عمى بناء ش

وتدير استثمارًا.  63"جمف كابيتال" باعا طويال وسجال ناجحا في االستثمار في أسواق النمو حيث أغمقت الشركة منذ تأسيسيا 
ىي "جمف كابيتال" صناديق وأدوات استثمارية.  4موزعة عمى من األصول مميار دوالر أميركي  5.2من الشركة حاليًا أكثر 

شركة استثمار تركز عمى قطاعات ناجحة وتيتم بالقطاعات التي تعتمد عمى التطورات المستقبمية المرنة مثل التكنولوجيا 
والتكنولوجيا المالية والرعاية الصحية وخدمات األعمال واالستدامة. وىدف الشركة ىو تحقيق القيمة مع حوكمة عالمية المستوى 

لتوفير أداء مستدام وممتاز لمساىمييا. "جمف كابيتال" من الموقعين عمى ميثاق األمير تشارلز وخبرة عميقة وأفضل الممارسات 
 لممالية المستدامة  المعروف باسم "تيرا كارتا" وكذلك من الموقعين عمى مبادئ األمم المتحدة لالستثمار المسؤول.

 

 




