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المتنوعة"، أحد  "األصناف % من أسهم شركة100جلف كابيتال" تستحوذ على "
 أكبر موزعي األغذية والمشروبات في منطقة الخليج

 الشركة ستستفيد من نمو معدالت االستهالك في المملكة العربية السعودية
 

أعلنت "جلف كابيتال"، وهي إحدى أكبر وأنشط الشركات العاملة في مجال  –( 2016 َأّيار 3 –)أبوظبي 
 المتنوعة األصناف" شركةاالستثمار البديل في منطقة الشرق األوسط، اليوم أنها استحوذت على كامل أسهم 

غذية ،( أحد أكبر موزعي األ.Multibrands for Trading Co" )شركة "ملتي براندز للتجارة" المحدودة للتجارة
مليون دوالر أميركي.  100والمشروبات في المملكة العربية السعودية حيث يتجاوز حجم أعمالها السنوية الـ 

" أعمالها في قطاع األغذية والمشروبات الذي يعّد من أكبر وأسرع القطاعات المتنوعة األصناف" ركةوتزاول ش
مليار ريال  210مليار دوالر أميركي ) 56يًا غير النفطية نموًا في المملكة إذ يبلغ حجم هذا السوق حال

مليار ريال  311مليار دوالر أميركي ) 83سعودي(. وُيتوّقع أن يصل حجم قطاع األغذية والمشروبات إلى 
في المائة. هذا وقد أّسس رجل  6.5، ما ُيمّثل معدل نمو سنوي ُمرّكب يبلغ 2020سعودي( بحلول عام 

، 1982 عام الى ترجع األغذية مجال في واسعة خبرة يمتلك الذي ،الفوزان عودس فوزان السيداألعمال الكويتي 
 ويمتلك عدة شركات في عموم منطقة مجلس التعاون الخليجي. 2006" في عام المتنوعة األصناف" شركة

ى أعوام عل 10صّرح الدكتور كريم الصلح، الرئيس التنفيذي في "جلف كابيتال"، التي تحتفل هذا العام بمرور 
جلف ’، تواصل استراتيجية في المنطقة تأسيسها: "إن هذه الصفقة األخيرة، وهي األكبر من نوعها في قطاعها

ست الهادفة لالستثمار في القطاعات الدفاعية والقطاعات سريعة النمو في منطقة الخليج. وقد أسّ ‘ كابيتال
حتى اآلن محفظة من االستثمارات التي تعتبر دفاعية في االقتصاد فال تتأثر بدوراته، حيث ‘ جلف كابيتال’

استثمرت في قطاعات مرنة وسريعة النمو كمثل قطاع األغذية والمشروبات وقطاع الرعاية الصحية والتعليم 
وصلت إلى جديدة استطعنا أن نجمع أموااًل  والطاقة والمياه وقطاع البضائع االستهالكية سريعة البيع. وألننا

مليار دوالر أميركي على مدى السنتين الماضيتين في صناديقنا في مجال الملكية الخاصة والَدْين الخاص، 
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بقدر كبير من األموال ونبحث باستمرار عن صفقات تمّلك لشركات رائدة في السوق  2016فإننا ندخل عام 
هي مثال على ذلك وهي تمنحنا انكشافًا ‘ المتنوعة األصناف’ة شراء شركة تعمل في قطاعات دفاعية. وصفق

 ممّيزًا على سوق األغذية والمشروبات السعودي سريع النمو والذي يعتبر األكبر في منطقة الخليج."

اق وقال ريتشارد داالس، كبير المدراء العموميين في مجموعة الملكية الخاصة في "جلف كابيتال": "ما زال اختر 
هناك إمكانيات هائلة للنمو في مجال محالت أن قطاع األغذية والمشروبات في المملكة غير متكامل، إذ 

البقالة ومحالت التجزئة في مجال خدمات المأكوالت، وكذلك في قطاع الفنادق والمطاعم والمقاهي. وهذا 
من السائحين وارتفاع المستوى ز بفضل النمو السكاني وبفضل وصول أعداد أكبر االتجاه نحو النمو يتعزّ 

المعيشي واتجاه المستهلكين بدرجة أكبر نحو المأكوالت السريعة. وباعتبارها رائدة في قطاع األغذية 
انكشافاً مميزاً على إمكانيات النمو هذه كما تمّكننا من االستفادة ‘ المتنوعة األصناف’والمشروبات، تمنحنا شركة 

ومستثمروها بشكل ‘ جلف كابيتال’ي في المملكة العربية السعودية. هذا وتنظر من القطاع االستهالكي المتنام
 إيجابي لهذه الصفقة."

موّزعة على خمس  المستوى  رفيعةعالمة تجارية  50"، التي لديها أكثر من المتنوعة األصنافتمتلك شركة "
مجموعة من سالسل التجزئة  فئات رئيسية من المنتجات، محفظة متنوعة من المنتجات يتم توزيعها من خالل

 والفنادق والمقاهي والمخابز والمطاعم الحديثة والتقليدية.

أضاف عبدهللا شاهين، مدير عام في مجموعة الملكية الخاصة في "جلف كابيتال": "إن قطاع األغذية في 
 األصناف’وتعتبر  جدًا لالستثمار حيث يّتسم بإمكانيات كبيرة للنمو القوي. المملكة العربية السعودية مغر  

شركة جذابة تتمتع بمقومات أساسية صلبة وخطط توسع طموحة. ومن خالل العمل مع فريقها ‘ المتنوعة
من ظروف السوق المؤاتية لكي تنمي الشركة من خالل التنويع ‘ جلف كابيتال’اإلداري المتمّرس، ستستفيد 

، المنصة المثلى ‘المتنوعة األصناف’، مع شركة الجغرافي وتوسعة المنتجات وتطوير السوق المعني. لقد وجدنا
 لالستفادة من النمو العالي لسوق توزيع خدمات األغذية السعودي."



      خبر صحفي

 
 

دور المستشار المالي والمستشار الضريبي في  KPMGيذكر أنه كان قد أوكل إلى شركة "كي بي إم جي" 
وس درنجر إل إل بي" دور مستشار االندماج هذه الصفقة، بينما أوكل لـ "كنغ آند سبولدنغ" و"فريشفيلدز بركها

لشركة "جلف كابيتال". وقد تلّقت الجهة البائعة االستشارات من "إن بي  واالستحواذ والمستشار القانوني للتمويل
كيه كابيتال" و"هوغان لفلز" بينما وّفر بنك أبوظبي التجاري إعادة تمويل الدين وأوكل إلى "وساطة كابيتال" دور 

 الصفقة.ُمنظم 

 –انتهى  -

 نبذة عن "جلف كابيتال"

"جلف كابيتال" هي شـــــــركة رائدة في إدارة األصـــــــول البديلة، حيث تســـــــتثمر في عدة فئات من األصـــــــول من بينها الملكية الخاصـــــــة والدين 
 10األصــــــــول من خالل  مليار دوالر أميركي( من 4مليار درهم إماراتي ) 12.4الخاص والتطوير العقاري. وتدير الشــــــــركة حاليًا أكثر من 

صــــناديد وأدوات اســــتثمارية. ويتمثل هدف "جلف كابيتال" في تنمية رأس المال وتعزيز القيمة بواســــطة خبراتها ومهاراتها العالمية المســــتوى 
التي تحتفل  ومن خالل أفضــل الممارســات التي تتبعها من أجل توفير أداء ممتاز مســتدام لكل المعنيين بأعمالها. وتســتثمر "جلف كابيتال"،

وقد فازت "جلف كابيتال" بجوائز أعوام على تأسيسها، أموالها الخاصة إلى جانب أموال المستثمرين في كل صناديقها.  10هذا العام بمرور 
 إقليمية وعالمية من نظرائها ومن الخبراء في القطاع، حيث فازت بجائزة "أفضـــــل شـــــركة للملكية الخاصـــــة في منطقة الشـــــرق األوســـــط" التي

ـــــــــــــــ "أفضــل شــركة  2015و 2014و 2013و 2012و 2011تقّدمها مجلة "بانكر ميدل إيســت" لوعوام  على التوالي وبالجائزة العالمية لـ
ـــــــــــــ "أفضل صن دوق للملكية الخاصة" في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا التي تقّدمها "برايفت إكويتي إنترناشيونال" وبالجائزة اإلقليمية لـ

. وتنشــط "جلف كابيتال" أيضــًا في مجال التطوير 2015ت الصــغيرة والمتوســطة الحجم في منطقة الشــرق األوســط" في عام ائتمان للشــركا
العقاري من خالل شـــــركتها "جلف ريليتد"، وهي المشـــــروع المشـــــترك مع "ريليتد كومبانيز"، وهي إحدى أبرز الشـــــركات الخاصـــــة العاملة في 

وتهتم "جلف ريليتــد" بــالبحــث عن فرص للتطوير العقــاري في دولــة اإلمــارات وفي المتحــدة األميركيــة. مجــال التطوير العقــاري في الواليــات 
المملكة العربية الســعودية من أجل إنشــاء مشــاريع ضــخمة متعددة االســتخدامات ومشــاريع ســكنية عمالقة. أطلقت الشــركة كذلك قســمًا للدين 

ير تمويل االئتمان وتمويل قروض الميزانين لتلبية احتياجات التمويل لدى الشركات الخاص تحت مسّمى "جلف كريديت بارتنرز"، بهدف توف
بفضـــــل مبادراتها في مجال الســـــريعة النمو وتوفير التمويل لصـــــفقات التمّلك في كل أنحاء منطقة الشـــــرق األوســـــط وشـــــمال إفريقيا وتركيا. و 

وأكثرها ت "جلف كابيتال" اليوم إحدى كبرى شركات إدارة األصول البديل ، باتلدين الخاصومجال ا الملكية الخاصة ومجال التطوير العقاري 
 . شرق األوسطفي منطقة التنوعًا 

 
 


