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ابیتال" ة الواقعة إلى جنوب الصحراء الكبر " جلف  ق اتجاه الدول اإلفر تتوسع 
ة مع  ابیتال"من خالل شراكة حصر نغتي    "سیر

ا/فبرایر 29  -أبوظبي ( ابیتال"أعلنت  –) 2016  ش ات االستثمار "جلف  ، إحد أكبر وأنشط شر
ة البدیل في منطقة الشرق األوسط، الیوم أنها ستوسّ  اتجاه الدول اإلفرق ع أعمالها في مجال الدین الخاص 

، وذلك من خالل شراكة حصرة مع  ابیتال"الواقعة إلى جنوب الصحراء الكبر  Serengeti" سیرنغتي 
Capital ، اتب في أكرا ولندنز أعماله على القارّ بنك االستثمار الذ یرّ وهو متلك م ة والذ  . ة اإلفرق

ارتنرزجل"وقد أعلنت  ابیتال  ع لـ وهو قطاع أعمال ، "ف  ابیتال"الدین الخاص التا ، مؤخرًا عن "جلف 
سي الثاني،  رتیونیتیز فند "اإلغالق األول لصندوقه الرئ ردیت أو  II "Gulf Credit Opportunitiesجلف 

Fund II  مة ي 175ق ر أن الصندوق األول . ملیون دوالر أمیر ابیتال"للدین الخاص من یذ الذ  "جلف 
ي،  221عند حوالي  2013أغل في عام  الكاملأموالُ  ْت رَ مِ ثْ استُ قد ملیون دوالر أمیر   .ه 

ابیتال"وستقوم  م االستشارات حول فرص االستثمار في " سیرنغتي  من خالل هذه الشراكة الحصرة، بتقد
ة الواقعة إلى ج ، وذلك االئتمان وقروض المیزانین في البلدان اإلفرق للجیل الثاني من نوب الصحراء الكبر

ابیتال"صنادی  ة الصندوق األول لوالذ الستثمارات الدین الخاص " جلف  ع استراتیج الستثمار في سیت
ة غیر الدورة  ضًا القطاعات الدفاع اأ ا وتر   .في منطقة الشرق األوسط وشمال إفرق

س التنفیذ صرّ  رم الصلح، الرئ تور  ابیتال"في ح الد مرور " جلف  أعوام على  10التي تحتفل هذا العام 
سها مقوّ تتمتّ : "تأس ة  ة  ع المنطقة الواقعة إلى جنوب الصحراء اإلفرق موغراف ة ود ة اقتصاد مات أساس

ل الدین الخاص ًا تحوالً . ممتازة إضافة إلى طلب متزاید على تمو اة  سرعًا نحو الوهذه المنطقة تشهد حال ح
ة، وهذا التحّول  ة نموًا في العالمالمدین ة الكل أحد أسرع النتاجات المحل  تجاوزع أن ی، حیث من المتوقّ مدعوم 

ابیتال‘و. في السنوات الثالثة القادمة% 5 النمو السنو  ة  شرك دینامي راسخ في القارة’ سیرنغتي  اإلفرق
تّ  فهم عمی لو السم  اقطاع األعمال اإلفرقي و ة في إفرق م ساعدنا سجل أدائهو . بیئة التنظ ته س القو وش
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امل وتغطیته الشاملة للمنطقة الواقعة إلى جنوب الصحراء الكبر  التي ال تضاهى على االستفادة من 
ة ات اإلفرق ان   ."اإلم

مقوّ تتمتّ  ة  ة إیجابع المنطقة الواقعة إلى جنوب الصحراء الكبر اإلفرق موغراف من % 40ة علمًا أن مات د
ش في المدن  ما تسجّ  ،عاماً  16انها هم دون سن سّ  ل هذه المنطقة أعلى المعدالت في العالم لالنتقال للع
ش أكثر من حی ع ان هذه القارة% 50ث یتوقع أن  حلول عام  من س البلدان في  وتضمّ . 2030في المدن 

ًا  بر إذ یوجد بها المنطقة الواقعة إلى جنوب الصحراء الكبر حال ة  صل 52مراكز مدین  عدد مدینة 
ان ا، مما یجعلها متقارة مع إلى ملیون فرد أو أكثر ل منها س   .غرب أورو

ارتنرز"في العام قال ولید شرف، المدیر  ردیت  ع لـ " جلف  ابیتال"قسم الدین الخاص التا والذ " جلف 
ردیت "یدیر صندوقي  ابیتال  ورتیونیتیزجلف  ابیتالسیرنغ‘ إن تعیین: "االثنین "أو مستشارنا ’ تي 

ة إلى  ة الكبر ینسجم مع استراتیجیتنا الرام نا الحصر للمنطقة الواقعة إلى جنوب الصحراء اإلفرق وشر
ة التي نغطّ  نِ یْ تنا للدَ توسعة منّص  اتجاه أسواق ناشئة أخر إلى جانب المناط الحال منطقة یها في الخاص 

ا ا وتر ابیتال‘تمتع نحن نث بهذه الشراكة، حیث تو . الشرق األوسط وشمال إفرق عالقات ’ سیرنغتي 
ةاز یؤهلهفي موقع ممیّ  اما أنه ،واسعة وممتدة بیر إلى أعمالنا في القارة اإلفرق إن . إلضافة عم 

ا تفتقر  ات الصغیرة والمتوسطة في إفرق ل الالشر یز إلى فرص التمو ما وأن المصارف تمیل إلى التر  س
ات الكبر  ل المعتمد على األصول وعلى الشر ابیتال‘ومعًا مع . على التمو ننا أن نقدّ ’سیرنغتي  م م ، 

ب ات المتوسطة الحجم والتي تفتقر إلى أصول  ل مرنة ومطورة وفقاً للشر اجات الخاصة  یرة حلول تمو لالحت
بیر بها،  مة  ة ألعمالها وتساعدها على االستفادة من الفرص المتاحة في قطاعاتها في والتي ستضیف ق
ا ا، سنتوسّ و . إفرق البلدان في منطقة غرب إفرق ةدءًا  ة القارة اإلفرق ق عد في  ما    ."ع ف

الیتسي، الشرك التن س  دوره قال فرانس ابیتالسیرنغ"فیذ والمؤسس المشارك في و إننا سعداء " :" تي 
ة مع  ابیتال‘بدخولنا في هذه الشراكة االستراتیج ة والتي ’ جلف  ة واإلفرق ستستفید من خبراتنا العالم

ة ضة ومن قدراتنا االستشارة وخبراتنا االستثمارة في القارة اإلفرق ة هي . المستف على  دلیلوهذه االتفاق
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م ة في أداء ثابت وفقًا أل مهارات فرقنا وقدرته على تقد ةفضل المعاییر العالم إن . ل األسواق اإلفرق
ابیتالسیرنغ‘ ع أن تقدّ ’ تي  ابیتال‘م االستشارات إلى فر الدین الخاص في تستط وتساعده على ’ جلف 

ة الطلب المتنامي من العمالء والمستثمرن هناالتوسّ  ا وعلى تلب   ."ع في إفرق

ر تور  ابیتالسیرنغ‘ع إن شراكتنا م: "م الصلحاختتم الد عنا من منطقة الشرق األوسط وشمال وتوسّ ’ تي 
ح أحد  ة الكبر هي جزء من استراتیجیتنا الهادفة ألن نص ا نحو البلدان في جنوب الصحراء اإلفرق إفرق

ات في محفظتنا. أبرز مدراء االستثمار البدیل في األسواق الناشئة بیر من الشر االستثمارة تعمل  وعدد 
ا إلى منطقة الشرق  ، بدءاً الغربو  الشرق ین الیوم في المنطقة الواقعة ب ك وجنوب شرق آس ف اس ا ال من آس

ا ابیتالسیرنغی‘نحن نتطلع لشراكتنا مع  .األوسط وٕافرق اولتعزز استثماراتنا في ’ ي    ."إفرق

  

 –انتهى  -

ابیتال"نبذة عن   "جلف 
 

ابیتــال" ــة الخاصــة " جلــف  ة رائــدة فــي إدارة األصــول البدیلــة، حیــث تســتثمر فــي عــدة فئــات مــن األصــول مــن بینهــا الملك والــدین هــي شــر
ر العقــار الخـاص  ــًا أكثـر مــن. والتطــو ة حال ــار درهــم إمـاراتي  12.4 وتـدیر الشــر ــي 4(مل ــار دوالر أمیر  10مـن األصــول مــن خــالل ) مل

تمثــل هــدف . ارةصــنادی وأدوات اســتثم ابیتــال"و ــة المســتو " جلــف  مــة بواســطة خبراتهــا ومهاراتهــا العالم ــة رأس المــال وتعزــز الق فــي تنم
عها من أجل توفیر أداء ممتاز مستدام لكـل المعنیـین  ابیتـال"وتسـتثمر . أعمالهـاومن خالل أفضل الممارسات التي تت ، التـي تحتفـل "جلـف 

مرور  سها، أعوام ع 10هذا العام  قهال أموالها الخاصة إلى جانب أموال المستثمرن في لى تأس ابیتال"وقد فازت . صناد بجـوائز " جلف 
ــة مــن نظرائهــا ومــن الخبــراء فــي القطــاع، حیــث فــازت  ــة وعالم م ــة الخاصــة فــي منطقــة الشــرق األوســط"بجــائزة إقل ة للملك التــي " أفضــل شــر

ســت"مها مجلــة تقــدّ  ر میــدل إ ـــ  2015و 2014و 2013و 2012و 2011م لألعــوا" ــان ــة ل الجــائزة العالم ة "علــى التــوالي و أفضــل شــر
ة الخاصة ـا التـي تقـّدمها " للملك تي إنترناشـیونال"في منطقـة الشـرق األوسـط وشـمال إفرق فـت إكـو ـة لــ " برا م الجـائزة اإلقل أفضـل صـندوق "و

ات الصغیرة والمتوسـطة الحجـم فـي منطقـة الشـ ابیتـال"وتنشـط . 2015فـي عـام " رق األوسـطائتمان للشر ر " جلـف  ضـًا فـي مجـال التطـو أ
تها  ــانیز"، وهــي المشــروع المشــترك مــع "جلــف رلیتــد"العقــار مــن خــالل شــر وم ات الخاصــة العاملــة فــي "رلیتــد  ، وهــي إحــد أبــرز الشــر

ــة ــات المتحــدة األمیر ر العقــار فــي الوال ر العقــار فــي دولــة اإلمــارات وفــي " جلــف رلیتــد"وتهــتم . مجــال التطــو حــث عــن فــرص للتطــو ال
ة عمالقـة ن ة من أجـل إنشـاء مشـارع ضـخمة متعـددة االسـتخدامات ومشـارع سـ ة السعود ـذلك . المملكة العر ة  قسـمًا للـدین أطلقـت الشـر

ارتنرز"ى تحت مسمّ الخاص  ردیت  ل قروض المیزانی ، بهدف"جلف  ل االئتمان وتمو ات توفیر تمو ل لـد الشـر اجات التمو ة احت ن لتلب
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ــالســرعة النمــو و  ــل لصــفقات التمّل ــا كتــوفیر التمو ــا وتر ــل أنحــاء منطقــة الشــرق األوســط وشــمال إفرق ادراتهــا فــي مجــال و . فــي  فضــل م
ــة الخاصــة ومجــال  ر الملك اتــت لــدین الخــاصومجــال ا العقــار التطــو ابیتــال"،  ات إدارة األصــول البــدیل " جلــف  بــر شــر الیــوم إحــد 

  . شرق األوسطالفي منطقة وأكثرها تنوعًا 
  

ابیتال"عن  للحصول على المزد من المعلومات   . al.comwww.gulfcapit، یرجى زارة موقع "جلف 
 

ة عن  ا الن ابیتال"صادر عن بروج لالستشارات  ، هاتف ". جلف  ، برد +9714 3403005للحصول على المزد من المعلومات، یرجى االتصال بـ رنده مزاو
سا مخلوف، برد إلكتروني   Randa@boroujconsulting.com: إلكتروني  mayssa@boroujconsulting.com.أو بـ م

تر  عونا على تو   Borouj@تا

  


