
                                                                  
 

 صحفي خبر
 

 

، إحدى شركات "جلف كابیتال"، تعلن ج"الزجا صناعةلشرق األوسط ل"ا شركة
 ما فنتشرز"ا"میدكو بالست" إلى "إندورمن أسھم  %74عن بیع 

 صراالستثمارات األجنبیة المباشرة في م تناميصفقة البیع إلى مشتٍر استراتیجي عالمي تبرھن على 
 

إحدى أكبر وأنشط الشركات العاملة في  ،أعلنت "جلف كابیتال" –) 2018 14 نوفمبر –/أبوظبي(القاھرة
مجال إدارة األصول البدیلة في منطقة الشرق األوسط، الیوم أن الشركة التابعة لمحفظتھا االستثماریة، "شركة 

في شركتھا الفرعیة "مدكو  %74")، قد نجحت في بیع حصة قدرھا MEGالشرق األوسط لتصنیع الزجاج" ("
")، وذلك إلى شركة "إندوراما فنتشرز ببلك كومباني لیمتد" MedcoPlast(" فألنظمة التعبئة والتغلیبالست" 

")IVL البتروكیماویات الوسیطة. قطاع")، إحدى أبرز المنتجین في العالم في 
 

 1996ست "مدكو بالست" في عام بلداً وھي مدرجة في بورصة تایالند. أسّ  30وتزاول "إندوراما" أعمالھا في 
األولیة والمنتجات المقولبة بالحقن وأغطیة الزجاجات للعمالء من الشركات  PETع رائد لعبوات وھي ُمصنّ 

اقة وقطاع األلبان. وتصل الطالمعبأة یة والعالمیة، وفي المقام األول في قطاع المشروبات الغازیة والمیاه المحلّ 
 األولیة. PETمن عبوات  سنویًامتري طن  60,000اإلنتاجیة للشركة 

 
ع م بشكل وثیق عملت "جلف كابیتال"من خالل استثمارھا في "شركة الشرق األوسط لتصنیع الزجاج"، و

الفریق اإلداري في "مدكو بالست" لترسیخ موقع الشركة باعتبارھا الرائدة في سوق العبوات األولیة لقطاع 
م وأدوات أغطیة زیوت الطعالشركة وتنویع منتجاتھا لتشمل في االمشروبات، وكذلك لتوسعة نشاطات التصدیر 

ك "جلف كابیتال"، ضاعفت "مدكو بالست" إیراداتھا فات. وخالل فترة تملّ التجمیل ومنتجات تغلیف المنظّ 
 قبل الفوائد والضریبة واإلھالك. %26وضاعفت ربحیتھا إلى  %28بمعدل نمو سنوي ُمركب وصل إلى 

 
ق الدكتور كریم الصلح، الرئیس التنفیذي في "جلف كابیتال" وعضو مجلس إدارة "الشرق األوسط لتصنیع علّ 

تنا كما سررنا بوجھ خاص بشراك‘ مدكو بالست’الزجاج": "لقد سعدنا بعملنا وشراكتنا مع الفریق الموھوب في 
 ا الوثیق مع المساھمین اآلخرین في، السید محمد سماحھ وكذلك بتعاونن‘مدكو بالست’مع المدیر التنفیذي لـ 

لقد أسھمت االستراتیجیة النشطة لتوسعة أعمال ‘. مینا غالس ھولدنغز لیمتد’الشرق األوسط لتصنیع الزجاج، 
دة كالشركة الرائ‘ مدكو بالست’الشركة لتدخل إلى قطاعات جدیدة ومناطق جغرافیة جدیدة في ترسیخ موقع 

ا منشأة إنتاج متطورة وفریق إداري الشرق األوسط. ولدى الشركة حالیً  في سوق العبوات األولیة في منطقة
كو مد’استثمارنا في  یؤّكدللشركة. ‘ إندوراما’امتالك  في مرحلةقوي وھي مؤھلة لمواصلة مسار نموھا الھائل 

ى دعم لع‘ جلف كابیتال’لھا على قدرة  اكنتملّ فترة قتھ الشركة أثناء وكذلك النمو القوي الذي حقّ ‘ بالست
ة صّ صفقة البیع الناجحة لح الشركات المحلیة وتحویلھا إلى شركات رائدة في قطاعھا في األسواق الناشئة. إنّ 

د على جاذبیة السوق تؤكّ ‘ إندوراما’استراتیجي عالمي من مستوى  إلى مشترٍ ‘ مدكو بالست’من  74%
ودة االستثمارات األجنبیة المباشرة إلى المصري وعلى الثقة المتزایدة في االقتصاد المصري عموماً وعلى ع

 البالد."
 



                                                                  
 

 صحفي خبر
 

 –انتھى  -

 نبذة عن "جلف كابیتال"
 

في منطقة الشرق األوسط حیث تستثمر في عدة فئات من  رائدة في إدارة األصول البدیلةمن الشركات ال"جلف كابیتال" ھي 
ملیار دوالر  3.3( ملیار درھم 12وتدیر الشركة حالیاً ري. التطویر العقاالخاص و والتمویلالملكیة الخاصة األصول، بما في ذلك 

صنادیق وأدوات استثماریة. ویتمثل ھدف "جلف كابیتال" في تنمیة رأس المال وتعزیز القیمة  8من األصول من خالل أمیركي) 
كل ستدام لء ممتاز مبواسطة خبراتھا ومھاراتھا العالمیة المستوى ومن خالل أفضل الممارسات التي تتبعھا من أجل توفیر أدا

 .وتستثمر "جلف كابیتال" أموالھا الخاصة إلى جانب أموال المستثمرین في كل الصنادیق التي تطلقھا الشركة المعنیین بأعمالھا.
، باتت "جلف كابیتال" الیوم إحدى كبرى والمجال العقاري الخاص التمویلومجال بفضل مبادراتھا في مجال الملكیة الخاصة و

وقد حازت الشركة على العدید من الجوائز في منطقة  شرق األوسط.في منطقة العاً وأكثرھا تنوّ  ةرة األصول البدیلشركات إدا
الخاص"  ر للتمویلبما في ذلك جائزة "أفضل شركة للملكیة الخاصة" و"أفضل موفّ  ،الشرق األوسط باإلضافة إلى جوائز عالمیة

 و"أفضل شركة إلدارة األصول البدیلة".في منطقة الشرق األوسط".
 

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

http://www.gulfcapital.com/

