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 خبر صحفي

 
 مليون دوالر 022فائض االكتتاب بالصندوق تجاوز 

 مليون 057 بقيمةلملكية الخاصة ها لثالث صناديق بنجاح تغلق "جلف كابيتال"
 وسط إقبال كبير من المستثمرين األقليميين والدولييندوالر 

 
 ، مما يؤكدوالشرق األقصىأوروبا و  الواليات المتحدةمن المستثمرين في الصندوق من األجانب، من  02%

 ة العالميللمؤسسات والشركات دول التعاون في االستثمار جاذبية 
 
 
في  ا  ، إحدى أنشط الشركات وأكثرها تنوع"جلف كابيتال"أعلنت  -(4792أكتوبر،  91اإلمارات العربية المتحدة، ، دبي )

والبالغ قيمته  "3"صندوق جلف كابيتال للملكية الخاصة  ها بنجاحمنطقة الخليج، عن إغالق فيمجال إدارة األصول البديلة 
 . ، ليصبح بذلك ثالث صناديق الملكية الخاصة التابعة للشركةمليار درهم إماراتي( 0700مليون دوالر أمريكي ) 052

 
تطويرها، على دول مجلس لقائمة  شركاتك حصص مسيطرة في عمليات تمل  تنفيذ الصندوق الجديد المخصص ل وسيركز

حتى اآلن، كما يعد أضخم مبادرة من نوعها  "جلف كابيتال"التعاون الخليجي بشكل رئيسي، وهو يتمتع بأعلى رأسمال تجمعه 
 أموال لالستثمار في الملكية الخاصة. رؤوس لتجميع السنوات الثالث األخيرة  فيفي منطقة الشرق األوسط 

 
المحدودين في الصندوق من الشركاء عددا كبيرا  "3"صندوق جلف كابيتال للملكية الخاصة  ن فيقائمة المستثمري شملوت
(Limited Partnersمن المنطقة ومن حول العالم ) ، صناديق الو تقاعد الصناديق و  سياديةال اتثرو البمن فيهم صناديق

وينتمي  مستثمرين آخرين من المؤسسات والشركات.الشركات العائلية و و تأمين الشركات و  الصناديقستثمار في المتخصصة باال
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جاذبية منطقة  يجسدأوروبا والشرق األقصى، ما و  إلى الواليات المتحدة في الصندوقبالمائة من المستثمرين  02ما يقرب من 
 . مجلس التعاون الخليجي للمستثمرين العالميين

 
"صندوق جلف كابيتال للملكية الخاصة  حققه الصندوق السابقويأتي إطالق الصندوق الجديد في أعقاب النجاح الكبير الذي 

ضمن  وبات يصنف، (مليار درهم 07,0مليون دوالر أمريكي ) 533 اقيمتهباستثمارات  0202أغلق في مطلع عام الذي  ،"4
 الناشئة.نظرائه من صناديق الملكية الخاصة في األسواق بالمقارنة مع على مستوى العالم  أفضل الصناديق أداء  

  
 0720مليون دوالر أمريكي ) 552 جمع منذ نحو أقل من عام بهدف ث للملكية الخاصةالصندوق الثالوكان قد تم إطالق 

 0700 ، حيث بلغ إجمالي االكتتاب فيهفائض اكتتاب كبير، 0202في يناير  األوليإغالقه  موعد وحقق منذمليار درهم(، 
 .0202في أكتوبر   أمريكي(مليون دوالر  052مليار درهم )

 

جلف "اإلجمالية التي تديرها صول األقيمة  ارتفعت، "3"صندوق جلف كابيتال للملكية الخاصة  ومع إغالق االكتتاب في 
، وهي الملكية الخاصة، التمويل والميزانين األربعة( عبر وحدات أعمالها مليار درهم 00يار دوالر أمريكي )مل 373 إلى "كابيتال

 .واالستثمارات المباشرة والعقارات

  

: "يعد نجاحنا "جلف كابيتال"في إدارة الملكية الخاصة، في شركة  داري، الرئيس التنفيذي والشريك اإلوقال الدكتور كريم الصلح
 ،خاصةوكذلك المستوى الرفيع للمستثمرين المؤسسيين الذين استثمروا بصندوقنا الجديد للملكية ال ،في جمع رؤوس األموال

. ونحن نتطلع قدما  ‘جلف كابيتال’بمثابة شهادة ثقة باألداء القوي الذي حققه فريق عملنا لصالح مستثمرينا منذ تأسيس 
 واعدةالتي تتمتع بآفاق نمو لمواصلة تحقيق عائدات متفوقة من خالل نهجنا االستثماري الذي يركز على القطاعات الرئيسية 

في دول مجلس التعاون الخليجي، كما نتطلع أيضا إلى مواصلة تعزيز رصيدنا الناجح من عالقات الشراكة القوية مع إدارات 
هذه ك حصصا  فيها، بما يساهم في تمكين هذه الشركات من تحقيق نمو قوي يتيح لنا التخارج من لشركات التي نتمل  ا

 ."االستثمارات بربح متميز

في تنفيذ استثمارات ناجحة في أثبت جدارته تتمتع برصيد غني  ‘جلف كابيتال’باتت " م الصلح بقوله:وأضاف الدكتور كري
 كتمل  ا المستمر على عمليات أعمال قائمة وتنميتها قبل التخارج منها بربح متميز، بفضل تمتعها بمزيج من المزايا يشمل تركيزه

مع  الوطيدةا وعالقاته الفريدقليمي ا اإلانتشارهو  القوي، المحليا تواجدهو ، قائمة وتطويرها شركاتحصص مسيطرة في 
مشاركتها الفعالة في عمليات التشغيل  ، باإلضافة إلىالوطنية أو ذات الملكية األجنبيةسواء  ،والشركات مجموعات األعمال

االستراتيجية نفس سيعتمد  "3"صندوق جلف كابيتال للملكية الخاصة   إلى أنوأشار  ".عاليةمضافة الرامية لتحقيق قيمة 
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منطقة دول  فيك حصص مسيطرة في أعمال قائمة وتطويرها تمل  لى تستند إ، والتي "جلف كابيتال"االستثمارية التي تنتهجها 
 .مجلس التعاون الخليجي

 
األموال: رؤوس و أيضا المسؤول عن جمع ، وه"جلف كابيتال"إدارة الملكية الخاصة في  فيالعام ج، المدير د قب  قال مهن  بدوره و 
من قبل  ‘3صندوق جلف كابيتال للملكية الخاصة ’الذي حظي به  نشعر بالسعادة واالمتنان حيال الدعم المتواصل“
 من خاللبعالقة طويلة األجل،  معناشركائنا الذين ارتبطوا جانب من  متزايد بالتزام حظيناقد ف. ددلمستثمرين الحاليين والجا

المنضبطة ة وأيضا من جانب شركائنا الجدد الذين آمنوا باالستراتيجي ،‘0وق جلف كابيتال للملكية الخاصة صند’في  ارهماستثم
  "حتى اآلن. %05لمستثمرينا صافي معدل عائد داخلي تجاوز  حققالذي  عملنا لفريقالمتميز داء واأل، والفعالة التي ننتهجها

 
في االستثمار إقليميين، في دوليين أو مستثمرين ، سواء كانوا المستثمرون المؤسسييون هؤالء يرغب": بقولهج أضاف مهند قب  و 
حن ون .دول مجلس التعاون الخليجيبالملكية الخاصة رائدة لالستثمار في ، وذلك من خالل منصة مدروس بشكللمنطقة ا

 .   ستثمارياال همشريكن لتكو  ‘جلف كابيتال’سعداء باختيارهم 
المستمرة التي تنتهجها إدارة و التركيز على االستراتيجية الناجحة سيواصل  "3"صندوق جلف كابيتال للملكية الخاصة  أن يذكر

في الشركات  متينة مع اإلدارات المتمتعة بخبرات نوعيةشراكة والقائمة على بناء عالقات ، "جلف كابيتال"الملكية الخاصة في 
األنشطة متعددة ركات متوسطة الحجم شالتركيز على االستثمار في  إلى جانب مواصلة، ك حصص مسيطرة بهاالتي يتم تمل  

 . رئيسية تتمتع بآفاق نمو واعدة قتصاديةاطاعات ضمن ق
 

بآفاق  تتمتع تنشط ضمن قطاعات متعددةنة من تسع شركات حاليا محفظة مكو   "جلف كابيتال"ويدير فريق الملكية الخاصة في 
الطاقة و  النمو السكانيب عالقةإذ تنشط هذه الشركات ضمن قطاعات ذات ، دول مجلس التعاون الخليجي نمو قوية في

 االجتماعية واالنشائية. األساسيةخدمات النفط والغاز والبنية و 
 

 ناجحة تخارج استثماريعمليات عقب عدة " 3الناجح لالكتتاب في "صندوق جلف كابيتال للملكية الخاصة غالق اإل ويأتي
الجزئي التاريخية  التخارجفي كل من صندوقيها السابقين، بما في ذلك صفقة  على مدى العام الماضي "جلف كابيتال" ذتهانف  

ميتسوبيشي للصناعات "وشركة  "ميتسوبيشي كوربوريشن" لشركةبيع حصة استراتيجية في شركة ميتيتو القابضة  التي شملت
وذلك من خالل عملية "جلف ماريتايم سيرفيسز" شركة الخليج للخدمات البحرية ؛ وأيضا التخارج الجزئي من "المحدودة الثقيلة

فيما اعتبرت إحدى أنجح عمليات االكتتاب األولي في المملكة  ،في بورصة لندن لألسهم كبيرا  ضا ئشهدت فا عاماكتتاب 
في منطقة التخارج ربحية  عمليات من أكثرشركة الخليج للخدمات البحرية . وتعد الصفقة الخاصة ب0202المتحدة في عام 
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رأس المال المستثمر  أمثالما يتجاوز عشرة  "0"صندوق جلف كابيتال للملكية الخاصة لمستثمرين في ل حققت، حيث الخليج
 .(في البورصة المدرجة المتبقية األسهم قيمة األصلي )بما في ذلك

 


