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جلف "التا�عة لمحفظةشر�ات ال، إحد� "لزجاجصناعة االشرق األوس� ل"شر�ة 

المصر-ة �جزء من  "الزجاج ةعاصنمصر ل"من شر�ة % 100ك ، تتملّ "�ابیتال

  استراتیجیتها لتعز-ز انتشارها في قطاع األغذ0ة والمشرو�ات المصر/ السر-ع النمو

وترسیخ مر&زها &أكبر  ز#ادة إنتاجهالزجاج على لصناعة اك تساعد الشرق األوس� صفقة التملّ 
 شر&ة لتصن-ع العبوات الزجاج-ة لقطاع األغذ-ة والمشرو,ات في مصر

  

، إحد> أكبر وأنش� شر&ات االستثمار البدیل في "جلف &ابیتال"أعلنت  –)2016فبرایر  16 –أبوظبي (

الشرق األوس� "الستثمار#ة، وهي شر&ة محفظتها االتا,عة لمنطقة الشرق األوس�، الیوم أن إحد> الشر&ات 

المتخصصة ") MGM("الزجاج  لصناعةمن شر&ة مصر % 100كت ، قد تملّ ")MEG(" "لزجاجصناعة ال

ُمصّنع وتسهم هذه الصفقة في نشوء أكبر . في تصن-ع وتسو#J العبوات الزجاج-ة لقطاع األغذ-ة والمشرو,ات

&ما تؤسس قاعدة صل,ة لتحقیJ  عرS-ة،منطقة الال-ة ل-س في مصر فحسب بل أ-ضًا في جللعبوات الزجا

الشر&ة موردًا معتمدًا  دّ عَ وتُ . ع عبر الحدود في المنطقة وحول العالمالمز#د من النمو، ,ما في ذلك التوسّ 

آخر#ن للمشرو,ات یین رئ-سلعبوات بی,سي ونستله ومنتجین  اً معتمد اً لعبوات &و&اكوال حول العالم و&ذلك مورد

  .المحلي واإلقل-مي على المستو#ین

إلى تأس-س أكبر ُمصّنع للعبوات " MGM"شر&ة " MEG"ك بها هذا وستؤدZ هذه الصفقة األخیرة التي تتملّ 

، حیث &انت قبل هذه الصفقة ثاني أكبر ُمصّنع للعبوات الزجاج-ة" MGM"الزجاج-ة في مصر علمًا أن 

طن سنو-ًا وتنتج عبوات زجاج-ة شفافة  141,000ثالثة أفران ,سعة إنتاج-ة إجمال-ة تصل إلى &انت تشّغل 

وستمتلك المجموعة . وعبوات ,اللون األصفر واألخضر لتلب-ة احت-اجات األسواق المحل-ة وأسواق التصدیر

األغذ-ة شر&ات > &بر طن سنو-ًا لخدمة  378,000ستة أفران ,سعة إنتاج-ة &ل-ة تصل إلى ,عد هذه الصفقة 

  .والمشرو,ات المحل-ة والعالم-ة
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’ لزجاجصناعة اشر&ة الشرق األوس� ل‘إن": "جلف &ابیتال"التنفیذZ في  قال الد&تور &ر#م الصلح، الرئ-س

تؤسس لنفسها على نحو سر#ع موقعًا &أكبر ُمصّنع عرSي للعبوات الزجاج-ة من خالل النمو العضوZ و&ذلك 

تمنح الشر&تین  ’الزجاج ةعاصنمصر ل‘شر&ة ك خیرة لتملّ وهذه الصفقة األ. كمن خالل صفقات التملّ 

. بتعز#ز حصتها من الصادرات ’لزجاجصناعة االشرق األوس� ل‘شر&ة مجتمعتین سعة ضخمة وتسمح لـ 

ینسجم مع  ’الزجاج صناعةمصر ل‘وشر&ة ’ لزجاجصناعة االشرق األوس� ل‘شر&ة واستثمارنا في 

زة وتنمیتها لتص,ح شر&ات رائدة على الساحتین استراتیجیتنا الرام-ة للدخول في شراكات مع شر&ات محل-ة ممیّ 

وهي تسمح لنا أ-ضًا بإجراء استثمار استراتیجي غیر م,اشر في السوق االستهالكي . اإلقل-م-ة والعالم-ة

  ."المصرZ السر#ع النمو

ر فوائد ومزا-ا في مجال التشغیل وفرصًا في ستوفّ "لزجاجصناعة اق األوس� لالشر "شر&ة ك یذ&ر أن صفقة تملّ 

محل-ًا سیؤدZ إلى &فاءات تشغیل-ة وفرصًا في مجال عمل-ات الزجاج  فدمج. مجال اإلنتاج لد> الشر&تین

ثر وتوفر ن الشر&ة األكبر حجمًا من إدارة سعتها اإلنتاج-ة ,فعال-ة أكومع توفر ستة أفران، ستتم&ّ . المشتر#ات

شر&ة ك ل&ما وستت-ح صفقة التملّ . نة لعمالئهامرونة أفضل وأوقات استجا,ة أسرع فضًال عن خدمة محسّ 

نها من توسعة قاعدة صادراتها ,اتجاه &بر> األمر الذZ -م&ّ إنتاج سعة ’ لزجاجصناعة االشرق األوس� ل‘

  .أسواق جدیدة

ك األخیرة هذه، مع صفقة التملّ : ""لزجاجصناعة ااألوس� لالشرق "شر&ة مجلسإدارةقال عبدالجلیل ,شر، رئ-س

ة قاعدة قو-ّ ،ولدیها الُمصّنع الرائد للعبوات الزجاج-ة في مصر ’لزجاجصناعة االشرق األوس� ل‘ستص,ح 

. األغذ-ة والمشرو,ات المرتكز على الصادرات إلى عمالئنا التقلیدیین في قطاع هاعلى تسر#ع نموّ تساعدها 

أ-ضًا قاعدة عمالء قو-ة في أسواقنا المستهدفة و من خالل هذه الصفقة ’الزجاج ناعةصمصر لشر&ة ‘تقّدم 

Zإننا واثقون جدًا . مجموعة مغر#ة من المنتجات وسعة إنتاج مرنة &ما أنها ستضیف عمقًا إلى فر#قنا الق-اد

  ."’لزجاجصناعة اوس� لشر&ة الشرق األ‘أعمال ر ق-مة &بیرة لكل المعنیین ,ك هذه ستوفّ من أن صفقة التملّ 

، وهي المجموعة الرائدة في مجال التغلیف المتنوع، في عام "لزجاجصناعة االشرق األوس� ل"شر&ة أسست 

وقد نمت الشر&ة لتص,ح أكبر ُمصّنع للزجاج في مصر حیث بدأت ,فرن واحد وسعة إنتاج تبلغ . 1979
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ران فطاعت أن تنمو إلى شر&ة تمتلك ستة أك الشر&ات استسنو-ًا ومن خالل برنامج قوZ لتملّ  117,000

موردًا معتمدًا "لزجاجصناعة االشرق األوس� ل"شر&ة وتعد . طن سنو-اً  378,000وسعة إنتاج-ة قدرها 

&ما أنها في موقع یؤهلها لتنم-ة صادراتها في األسواق  ،للشر&ات العالم-ة مثل &و&اكوال وSی,سي ونستله

  .المعززة وتنوع منتجاتهاسعتها اإلقل-م-ة والعالم-ة ,فضل 

صناعة شر&ة الشرق األوس� ل‘إن ": "جلف &ابیتال"لملك-ة الخاصة في أضاف طارق منیب، المدیر في قسم ا

تتمتع ,میزة &بیرة من حیث التكلفة مقارنة بنظرائها حول العالم، وذلك ,فضل قاعدة تكال-فها األقل  ’ لزجاجا

. لذZ -عطیها قدرات تنافس-ة في مجال الصادرات مع هوامش مرSحةوتوفر المواد الخام المحل-ة لها األمر ا

أن ’ لزجاجصناعة اشر&ة الشرق األوس� ل‘وتنوZ . وعل-ه فإن مصر تعتبر سوقًا مغر#ًا للتصدیر حول العالم

فاءات أكبر في مجال الطاقة ال,شر#ة بتر&یزها على تقد-م م,ادرات تدر#ب وتطو#ر لكل العاملین في &تقدم 

  ."امصانعه

إتش "على الخدمات االستشار#ة من مصرف " جلف &ابیتال"و"لزجاجصناعة االشرق األوس� ل"شر&ة حصلت 

  .للمحاماة في مصر" معتوق ,سیوني"االستثمارZ وشر&ة " سي س&یور#تیز آند إنفستمنت

 - انتهى - 

 "جلف �ابیتال"نبذة عن 

 

والــدین هــي شــر&ة رائــدة فــي إدارة األصــول البدیلــة، حیــث تســتثمر فــي عــدة فئــات مــن األصــول مــن بینهــا الملك-ــة الخاصــة " جلــف &ابیتــال"
 10مـن األصـول مـن خـالل ) مل-ـار دوالر أمیر&ـي 4(مل-ـار درهـم إمـاراتي  12.4 وتـدیر الشـر&ة حال-ـًا أكثـر مـن. والتطو#ر العقارZ الخاص 

فـي تنم-ـة رأس المـال وتعز#ـز الق-مـة بواسـطة خبراتهـا ومهاراتهـا العالم-ـة المسـتو> " جلـف &ابیتـال"و#تمثـل هـدف . ار#ةصنادیJ وأدوات استثم
، التـي تحتفـل "جلـف &ابیتـال"وتسـتثمر . ,أعمالهـاومن خالل أفضل الممارسات التي تت,عها من أجل توفیر أداء ممتاز مستدام لكل المعنیـین 

بجوائز " جلف &ابیتال"وقد فازت . صناد-قها&ل أموالها الخاصة إلى جانب أموال المستثمر#ن في لى تأس-سها، أعوام ع 10هذا العام ,مرور 
التـي " أفضـل شـر&ة للملك-ـة الخاصـة فـي منطقـة الشـرق األوسـ�"بجـائزة إقل-م-ة وعالم-ة مـن نظرائهـا ومـن الخبـراء فـي القطـاع، حیـث فـازت 

أفضــل شــر&ة "علــى التــوالي و,الجــائزة العالم-ــة لـــ  2015و 2014و 2013و 2012و 2011م لألعــوا" ,ــان&ر میــدل إ-ســت"مها مجلــة تقــدّ 
أفضـل صـندوق "و,الجـائزة اإلقل-م-ـة لــ " برا-فـت إكـو#تي إنترناشـیونال"في منطقة الشرق األوس� وشـمال إفر#ق-ـا التـي تقـّدمها " للملك-ة الخاصة

أ-ضـًا فـي مجـال التطـو#ر " جلـف &ابیتـال"وتنشـ� . 2015فـي عـام " رق األوسـ�ائتمان للشر&ات الصغیرة والمتوسطة الحجم في منطقـة الشـ
، وهــي إحــد> أبــرز الشــر&ات الخاصــة العاملــة فــي "ر#لیتــد &وم,ــانیز"، وهــي المشــروع المشــترك مــع "جلــف ر#لیتــد"العقــارZ مــن خــالل شــر&تها 

,ال,حــث عــن فــرص للتطــو#ر العقــارZ فــي دولــة اإلمــارات وفــي " جلــف ر#لیتــد"وتهــتم . مجـال التطــو#ر العقــارZ فــي الوال-ــات المتحــدة األمیر&-ــة
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قسـمًا للـدین أطلقـت الشـر&ة &ـذلك . المملكة العرS-ة السعود-ة من أجل إنشاء مشـار#ع ضـخمة متعـددة االسـتخدامات ومشـار#ع سـ&ن-ة عمالقـة
ن لتلب-ة احت-اجات التمو#ل لد> الشـر&ات توفیر تمو#ل االئتمان وتمو#ل قروض المیزانی ، بهدف"جلف &ر#دیت ,ارتنرز"ى تحت مسمّ الخاص 

ــالســر#عة النمــو و  ,فضــل م,ادراتهــا فــي مجــال و . فــي &ــل أنحــاء منطقــة الشــرق األوســ� وشــمال إفر#ق-ــا وتر&-ــا كتــوفیر التمو#ــل لصــفقات التمّل
ــدین الخــاصومجــال ا العقــارZ التطــو#ر الملك-ــة الخاصــة ومجــال  إدارة األصــول البــدیل الیــوم إحــد> &بــر> شــر&ات " جلــف &ابیتــال"، ,اتــت ل

  . شرق األوس�الفي منطقة وأكثرها تنوعًا 
  

  . www.gulfcapital.com، یرجى ز#ارة موقع "جلف &ابیتال"عن  للحصول على المز#د من المعلومات
  

، بر#د +9714 3403005للحصول على المز#د من المعلومات، یرجى االتصال بـ رنده مزاوZ، هاتف ". جلف &ابیتال"صادر عن بروج لالستشارات ,الن-ا,ة عن 
 mayssa@boroujconsulting.com.أو بـ م-سا مخلوف، بر#د إلكتروني   Randa@boroujconsulting.com: إلكتروني

  Borouj@تا,عونا على تو#تر 

 

 


