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 "جلف كابیتال" تستثمر في "شركة شو"، أكبر ُمصدِّر لزیت الزیتون في تونس
 

إدارة في العاملة الشركات وأنشط أكبر إحدى وهي كابیتال"، "جلف أعلنت – (2019 ینایر 23 –                  (أبوظبي
شو" "شركة في أمیركي دوالر ملیون 22 استثمرت أنها الیوم األوسط، الشرق منطقة في البدیلة                 األصول
العضوي الزیتون زیت منتجات من متكاملة مجموعة یقّدم عالمي وُمصّدر ُمنتج وهي ،CHO Company              
الصفقة وهذه تونس. في الرئیسي الشركة ومقّر یقع هذا والتصدیر. اإلنتاج بهذا المتعّلقة والخدمات                والطبیعي
دوالر ملیون 251 قیمته والبالغة الخاص للتمویل صندوقها من كابیتال" "جلف تجریه استثمار سابع                هي

 أمیركي واالستثمار األول الذي تجریه الشركة في تونس.

لعصر واحدة آلة وُتشّغل بالجملة الزیتون زیت في تتاجر كشركة 1996 عام في CHO شركة                 أّسست
أسالیب باستخدام الطبیعیة الزراعیة المنتجات لتوفیر المتكاملة العملیات أكبر إحدى تدیر حالیًا وهي               الزیتون
شجرة 6,975,000 بحوالي باالعتناء الشركة وتقوم والمستهلك. البائع إلى وتصدیرها المستدامة             الزراعة
حیث الكامل الدوام بنظام أو موسمي بنظام یعملون مزارع 28,000 بواسطة وجنیها سنویًا تونس في                 زیتون
زیت من غالونًا مالیین 10 من أكثر التونسیة، صفاقس مدینة في المتمركزة الزیتون زیت عصر عملیة                  تنتج
قطاع في عمیل 10,000 من أكثر إلى نتاجها الشركة وُتوّرد األولى. العصرة من المستخرج البكر                 الزیتون
الفّعالة التورید سلسلة طریق عن العالم حول الغذائیة الُمكّمالت تصنیع وقطاع التجمیل ومنتجات               األطعمة
أعمال في كامل بشكل الشركة تتحّكم وبذلك الشركة. في اللوجستیین الخبراء بواسطة الُمدارة للشركة                التابعة
تونس في الزیتون زیت وُمصّدري ُمنتجي أكبر إحدى CHO شركة أصبحت وقد واالعتماد. والجودة                التوصیل

 حیث توّفر أكثر من 50% من صادرات زیت الزیتون في البالد.

للشركة، المملوكة الزیتون حقول ومن التونسیین المزارعین من الزیتون زیت على تحصل التي الشركة                تشتهر
زیت من الشركة ُتصّدرها التي التجاریة العالمات وٕاحدى البكر. الزیتون زیت من منتجاتها وتصدیر                بإنتاج
إلى تصدیرها یتّم والتي للشركة حصریًا المملوكة التجاریة العالمات إحدى ،Terra D’Elyssa هي               الزیتون
ُتصّدرها التي األخرى التجاریة العالمات وتشتمل الشمالیة. وأمیركا أوروبا عموم في الممّیزین التجزئة               بائعي
إلى إضافة أخرى متخّصصة زیوتًا كذلك الشركة تنتج .Olives et Oliviersو Origin 846 على      الشركة           

 التمر ومنتجات الذواقة المتمیزة.

العضویة الزیتون زیوت الستخراج منشآتها جانب إلى الخاصة وعّصاراتها بساتینها CHO شركة              ُتشّغل
ومدینة كندا في مونتلایر في الشمالیة أمیركا في للتوزیع مراكز ثالثة تمتلك كما الزیتون، ثفل وزیت                  والطبیعیة
الزراعیة للمعّدات والخدمة للتوزیع مركز إلى إضافة األمیركیة المتحدة الوالیات في نیوجیرسي وفي               هیوستن
وتضّم الزیتون. زیت من المصّنعة التجمیل ومستحضرات للصابون إنتاج ومنشأة الزیتون زیت              وعّصارات
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والمكسیك والبرازیل والصین وأوروبا المیركیة المتحدة والوالیات تونس في تجزئة بائعي الشركة عمالء               قائمة
 وكولومبیا.

وكذلك CHO شركة في والتكامل التوّسع خطط لدعم كابیتال" "جلف استثمار من التمویل استخدام                سیتّم
 كرأس مال عامل.

شركة برعت "لقد كابیتال": "جلف في الخاص التمویل قسم في العمومیین المدراء كبیر فول، كریستوفر                 صّرح
من بدءًا الطبیعیة الزراعیة المنتجات توفیر في الرائدة الشركة باعتبارها لنفسها موقع تأسیس في CHO               
بدعمنا سعداء إننا تونس. في الزیتون زیت قطاع في والتجار للمستهلكین تصدیرها وحتى الزراعة                عملیات
في أكبر بشكل عملیاتها توسعة على CHO شركة ستساعد الصفقة هذه المتواصل. الشركة وتكامل                لنمو
الخاص للتمویل شركتنا تقدمها التي المرنة الخیارات على ممتاز مثال وهي الزیتون، زیت إنتاج سلسلة                 عموم
في الرائدة للشركات المختار الشریك كابیتال‘ ’جلف أصبحت لقد الناشئة. األسواق في النامیة الشركات                إلى

 قطاعاتها في المنطقة والتي تبحث عن حلول تمویل قابلة للتكیف مع خطط نموها."

بمنشأها Terra D’Elyssa "تفخر : CHO شركة إدارة مجلس ورئیس مؤسس مخلوفي، عبدالعزیز               وقال
خطط سیدعم كابیتال‘ ’جلف من التمویل وهذا تنتجه. الذي الجودة والعالي العضوي الزیتون وبزیت                التونسي
تواجد بتنمیة كلی�ا ملتزمون إننا تونس. أنحاء كل في ندیرها التي الزیتون حقول توسعة خالل من لدینا                   التكامل

 Terra D’Elyssa وقدراتها للوصول إلى أسواق جدیدة حول العالم."

من الزراعي القطاع "إن كابیتال": "جلف في الخاص التمویل قسم في العام المدیر حدیدي، آدم                 وأضاف
كل في الریفیة المناطق في العمل فرص توافر یضمن وأنه سّیما ال التونسي لالقتصاد األساسیة                 األعمدة
بحّق رائدة CHO شركة الصادرات. خالل من البالد إلى األجنبیة العمالت تدّفق یضمن وكذلك البالد                 أنحاء
مع شراكة في ندخل أن یسعدنا السوق. في رائد العب أیضًا وهي التونسي الزیتون زیت إنتاج قطاع                   في

".Terra D’Elyssa ونحن حریصون على دعم النمو والتوّسع المستمّر لـ CHO شركة 

صندوق أموال من %65 من أكثر حالیًا استثمرت قد كابیتال" "جلف تكون ،CHO شركة في االستثمار                  بهذا
.Gulf Capital Opportunities Fund II 

 

 انتهى –-
 نبذة عن "جلف كابیتال"

من فئات عدة في تستثمر حیث األوسط الشرق منطقة في البدیلة األصول إدارة في الرائدة الشركات من ھي كابیتال"                     "جلف
ملیار 3.3) درھم ملیار 12 حالیاً الشركة وتدیر العقاري. والتطویر الخاص والدین الخاصة الملكیة ذلك في بما                   األصول،
المال رأس تنمیة في كابیتال" "جلف ھدف ویتمثل استثماریة. وأدوات صنادیق 8 خالل من األصول من أمیركي)                   دوالر
ممتاز أداء توفیر أجل من تتبعھا التي الممارسات أفضل خالل ومن المستوى العالمیة ومھاراتھا خبراتھا بواسطة القیمة                   وتعزیز
التي الصنادیق كل في المستثمرین أموال جانب إلى الخاصة أموالھا كابیتال" "جلف وتستثمر بأعمالھا. المعنیین لكل                  مستدام
كابیتال" "جلف باتت الخاص، الدین ومجال العقاري والمجال الخاصة الملكیة مجال في مبادراتھا الشركة . و بفضل                 تطلقھا
من العدید على الشركة حازت وقد تنوعًا. وأكثرها األوسط الشرق منطقة في البدیلة األصول إدارة شركات كبرى إحدى                    الیوم
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موفر و"أفضل الخاصة" للملكیة شركة "أفضل جائزة ذلك في بما عالمیة جوائز إلى باإلضافة األوسط الشرق منطقة في                    الجوائز
 للدین الخاص"  و"أفضل شركة إلدارة األصول البدیلة".

.  www.gulfcapital.com للحصول على المزید من المعلومات عن "جلف كابیتال"، یرجى زیارة موقع  
 
 

http://www.gulfcapital.com/

