
 

 

 خبر صحفي

أفضل شركة للملكية "و" أفضل صندوق ائتمان"تفوز بجائزتي " جلف كابيتال"

  "بانكر ميدل إيست"في الشرق األوسط خالل حفل توزيع جوائز " الخاصة

 

، وهي من أكبر وأنشط الشركات العاملة في "جلف كابيتال"فازت  –) 2015مايو  31 –أبوظبي (

بانكر "مجال االستثمارات البديلة في منطقة الشرق األوسط، يوم أمس بجائزتين خالل حفل توزيع جوائز 

أفضل "جائزة " جي سي كريديت اوبورتتونيتيز فند وان"للقطاع المالي عندما حصد صندوقها " ميدل إيست

في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا " موجه للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجمصندوق ائتمان 

وقد حضر حفل . للسنة الخامسة على التوالي" أفضل شركة للملكية الخاصة"وفازت الشركة أيضًا بجائزة 

 المرموق كوكبة من الشخصيات البارزة والخبراء المعنيين بالقطاع" بانكر ميدل إيست الشرق األوسط"

المصرفي والمالي من العالم العربي، بما في ذلك من منطقة دول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق 

  .األوسط وشمال إفريقيا ومن حول العالم

الذي " جلف كريديت بارتنرز"، وفريق "جلف كابيتال"وقد تسّلم الدكتور كريم الصلح، الرئيس التنفيذي في 

أفضل صندوق ائتمان موجه للشركات "في الشركة جائزة " ية الخاصةالملك"يدير قسم االئتمان وفريق 

  .في منطقة الشرق األوسط" أفضل شركة للملكية الخاصة"وجائزة " الصغيرة والمتوسطة الحجم

إننا فخورون جدًا بتكريم صندوقنا : "في معرض تعليقه على الجائزتين، قال الدكتور كريم الصلح

الميزانين لكونه الرائد في قطاعه وبنجاح أعمالنا في مجال الملكية الخاصة المخصص لالئتمان وقروض 

  ."على الحفاظ على مركزها الريادي في المنطقة

لقد كان عامًا ": "جلف كابيتال"ومديرها العام في " جلف كريديت بارتنرز"وصرح وليد شريف، رئيس 

جي سي كريديت اوبورتتونيتيز فند ’ير صندوق التي تد‘ جلف كريديت بارتنرز’حافًال بالنشاط بالنسبة لـ 



 

 

في ) مليون دوالر أميركي 190(مليون درهم  700ففي أقل من ثالثة أعوام، استثمرنا أكثر من . ‘وان

المنطقة مما يؤكد قدرتنا على إجراء استثمارات كبيرة في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا المتنامية 

والحاجة للتمويل . الحفاظ على انضباطنا وحققنا عوائدنا المستهدفة على نحو سريع، في حين نجحنا في

القائم على السيولة المالية يستمر في التزايد، كما أن الشركات في سوقنا تتعامل مع قدر محدود من 

ونحن في موقع ممتاز يؤهلنا . التمويل المرن والمصمم وفقًا للمتطلبات الخاصة للشركات التي نعمل معها

ك الفجوة في مجال التمويل ولدعم الشركات المتوسطة النامية في جهودها للتوسع واستراتيجيات لسد تل

  ."االستحواذ التي تطبقها

 مجموعةل )مليون دوالر أميركي 25(مليون درهم  92 لقد خصص الصندوق مؤخراً : "وتابع السيد شريف

شركات العاملة على اليابسة وفي عرض ، الموفر الرائد لخدمات البترول المتكاملة لل"للبترول أعماق"

البحر في مصر، وذلك لمساعدتها على تمويل متطلباتها للنمو في وقت يعتبر واعدًا بالنسبة لقطاع النفط 

 110 ومن بين االستثمارات األخرى التي أجريناها مؤخرًا استثمار بقيمة. والغاز المنتعش في مصر

، الشركة السريعة النمو "إيفولفنس نولدج إنفستمنتس ليمتد"لـ  )مليون دوالر أميركي 30(مليون درهم 

والعاملة في مجال تشغيل المدارس والحضانات الخاصة في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، بما 

 25( مليون درهم 92 كما استكملنا هذا األسبوع تمويًال للنمو بقيمة. في ذلك مدرسة ربتون في دبي

وعقب هذه . كة كاربون القابضة، وهي شركة بتروكيماويات مقرها مصرلـشر  )مليون دوالر أميركي

مستثمرًا بالكامل في بعض أسرع ‘ وان جلف كريديت بارتنرز فند’االستثمارات الجديدة بات صندوق 

القطاعات الدفاعية نموًا في المنطقة، بما في ذلك الرعاية الصحية والتعليم والطاقة والنفط والغاز 

خبرة فريدة وسجل أداء في مجال ‘ جلف كريديت بارتنرز’رت لقد طوّ . ت وخدمات األعمالوالبتروكيماويا

  ."تمويل تطلعات النمو لدى الشركات الواعدة في أنحاء منطقة الشرق األوسط وتركيا

بوجه خاص خالل السنة الماضية في مجالي ‘ جلف كابيتال’لقد نشطت : "وأضاف الدكتور كريم الصلح

. ستثمار في الصفقات المهمة وأيضًا في تنفيذ بعض أنجح صفقات التخارج في المنطقةجمع األموال واال

. ًا قوياً ل نموّ ع على نحو سريع في أنحاء المنطقة وتسجّ وكل الشركات في محفظتنا للملكية الخاصة تتوسّ 

 مليار 2,76عند مبلغ ‘ 3جي سي إكوتي بارتنرز ’ غالق الناجح لصندوقاإلبإننا فخورون بوجه خاص 

أميركي، وهو أكبر صندوق للملكية الخاصة ُتجمع أمواله في منطقة  مليون دوالر 750أو  إماراتي درهم



 

 

وسيواصل الصندوق الثالث استراتيجيتنا االستثمارية . الشرق األوسط في السنوات الثالثة الماضية

منطقة مجلس  من خالل شراء حصص حاكمة في الشركات العاملة فيالساعية إلجراء استثمارات 

  ."بهدف تنميتها التعاون الخليجي ومصر

حتى ‘ 2جي سي إكوتي بارتنرز ’ صندوقنا السابق للملكية الخاصة حّقق: "الصلحكريم وتابع الدكتور 

جلف مارين ’وقد كانت . اآلن عائدات قوية حتى أصبح من أفضل الصناديق أداء في األسواق الناشئة

منها، من أكثر % 80حصة ‘ جلف كابيتال’كت ارج الرفع والتي تملّ ، المشغلة الرائدة لبو ‘سيرفيسيز

ت باكتتاب عام ناجح في في منطقة الشرق األوسط حيث ُتوجّ تي أجريت صفقات التخارج ربحية ال

من % 38.4واالكتتاب العام العالمي هذا تبعه صفقة بيع هامة لحصة استراتيجية نسبتها . بورصة لندن

ياه الرائدة في األسواق الناشئة، إلى شركة متسوبيشي ومتسوبيشي للصناعات شركة الموهي ، "تيتويم"

نشطة أيضًا في ‘ جلف كابيتال’كانت . من استثمارنا المالي األصلي 3.5xالثقيلة، مولدة عائدًا تجاوز 

، الموزع الرائد في قطاع الضيافة، "وجهة العالم"عندما اشترت حصة حاكمة في شركة مجال االستثمار 

الشركة المصرية وهي ، ‘الزجاج صناعةلشركة الشرق األوسط ’واستحواذها على حصة استراتيجية في 

بزخم قوي حيث نجحنا في جمع األموال وفي  2015وقد بدأ عام . الرائدة في تصنيع العبوات الزجاجية

  ."إننا نتطلع لعام نشط ومربح آخر .رس حاليًا إمكانية االستثمار فيهاالشركات التي ندمتزايد من العدد ال

، الحـــدث األبـــرز الـــذي تشـــهده "ســـي بـــي آي فاينانشـــال"التـــي تنظمهـــا " بـــانكر ميـــدل إيســـت"تعتبـــر جـــوائز 

م األفــراد والشــركات علــى أدائهــم المرمــوق فــي القطــاعين المصــرفي المنطقــة فــي القطــاع المــالي حيــث ُيكــرّ 

قــد جــاءت ترشــيحات هــذا العــام مــن كــل أرجــاء منطقــة مجلــس التعــاون الخليجــي، بمــا فــي ذلــك و . والمــالي

اإلمــارات العربيــة المتحــدة وقطــر والمملكــة العربيــة الســعودية وُعمــان والكويــت والبحــرين واألردن وفلســطين 

ئـــة عـــة تشــمل خــدمات التجز وتغطــي الجـــوائز خــدمات ماليــة متنوّ . مؤسســة 200ولبنــان ممثلــة أكثــر  مـــن 

والخـــدمات المؤسســـية وخـــدمات االســـتثمار واألعمـــال المصـــرفية لألفـــراد وٕادارة األصـــول وٕادارة الصــــناديق 

  . وشركات التمويل والخدمات االستشارية

  

  –انتهى  - 

 



 

 

مـع فريـق الملكيـة الخاصـة " جلف كابيتال"الدكتور كريم الصلح، الرئيس التنفيذي في : تعليق على الصورة

" أفضل شركة للملكية الخاصة في منطقة الشرق األوسط"، يتسلم جائزة "جلف كابيتال"وفريق االئتمان في 

خــالل الحفــل الســنوي لتوزيــع " أفضــل صــندوق ائتمــان موجــه للشــركة الصــغيرة والمتوســطة الحجــم"وجــائزة 

  .2015جوائز بانكر ميدل إيست المرموقة لعام 

  

  

 "جلف كابيتال"نبذة عن 

وتستثمر في عدة فئات  الشرق األوسطة في إدارة األصول البديلة، حيث ترّكز على االستثمار في منطقة  هي شركة رائد" جلف كابيتال"

مليار دوالر  3.5وتدير الشركة حاليًا أكثر من .  من األصول من بينها الملكية الخاصة واالئتمان وقروض الميزانين والتطوير العقاري

في تنمية رأس المال وتعزيز القيمة بواسطة " جلف كابيتال"ويتمثل هدف . ت استثماريةصناديق وأدوا 7أميركي من األصول من خالل 

. خبراتها ومهاراتها العالمية المستوى ومن خالل أفضل الممارسات التي تتبعها من أجل توفير أداء ممتاز مستدام لكل المعنيين بأعمالها

" جلف كابيتال"تسعى في مجال الملكية الخاصة، ف. لمستثمرين في صناديقهاأموالها الخاصة إلى جانب أموال ا" جلف كابيتال"وتستثمر 

وجمهورية  في منطقة الخليجوسريعة النمو ات مختارة قطاعفي  سريعفي شركات تتميز بالربحية العالية والنمو اللتمّلك حصص استراتيجية 

وقد . تلك الشركات من أجل تسريع وتعزيز ربحيتها وحجمها ومن ثم إدخال تحسينات في مجال التشغيل والمجال المالي فيمصر العربية 

 2011لعام " بانكر ميدل إيست"التي تقدمها مجلة " أفضل شركة للملكية الخاصة في منطقة الشرق األوسط"بجائزة " جلف كابيتال"فازت 

برايفت إكويتي "لة من مج 2014لعام " أفضل شركة للملكية الخاصة في الشرق األوسط"و 2015و 2014و 2013و 2012و

وتنشط  ." بانكر ميدل إيست"من  2015وأفضل صندوق ائتمان للشركات الصغيرة والمتوسطة في منطقة الشرق األوسط لعام  "إنترناشونال

إحدى ، وهي "ريليتد كومبانيز"، وهي المشروع المشترك مع "جلف ريليتد"أيضًا في مجال التطوير العقاري من خالل شركتها " جلف كابيتال"

بالبحث عن فرص للتطوير " جلف ريليتد"وتهتم . أبرز الشركات الخاصة العاملة في مجال التطوير العقاري في الواليات المتحدة األميركية

. العقاري في دولة اإلمارات وفي المملكة العربية السعودية من أجل إنشاء مشاريع ضخمة متعددة االستخدامات ومشاريع سكنية عمالقة

، بهدف تلبية احتياجات التمويل لدى "جلف كريديت بارتنرز"تحت مسمى الميزانين قروض تمويل لئتمان و لال قسماً لشركة كذلك أطلقت ا

بفضل مبادراتها في مجال الملكية الخاصة و . الشركات السريعة النمو ولتوفير التمويل لصفقات التملك في كل أنحاء منطقة الشرق األوسط

للحصول على . اليوم إحدى كبرى شركات إدارة األصول البديل في منطقة الخليج" جلف كابيتال"االئتمان، باتت  ومجال والمجال العقاري
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