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في منطقة " أفضل شر�ة لالستثمار البدیل"تفوز بجائزة " جلف �ابیتال"

  للقطاع المالي" -ان�ر میدل إ+ست"الشرق األوس' خالل حفل توز$ع جوائز 

  

التي تعتبر إحد" أكبر وأنش� مدراء األصول البدیلة " جلف �ابیتال"فازت  –) 2016مایو  15 –أبوظبي (

في منطقة الشرق األوس� التي " أفضل شر�ة لالستثمار البدیل"في منطقة الشرق األوس�، یوم أمس بجائزة 

وقد حضر الحفل المرموق �5ار الشخص4ات من هذا القطاع إضافة إلى خبراء ". 5ان�ر میدل إ4ست"تقّدمها 

صرفیین ومالیین من العالم العر?ي، 5ما في ذلك دول مجلس التعاون الخلیجي وشمال إفر=ق4ا ومن حول م

  .العالم

ور=تشارد داالس، �بیر المدراء " جلف �ابیتال"وقد تسّلم الجائزة �ل من �ر=س فول، الرئ4س المالي األول لد" 

المدیر التنفیذC في مجموعة الدین الخاص التنفیذیین في مجموعة الملك4ة الخاصة للشر�ة، وفداء حداد، 

  .التا5عة للشر�ة، 5اإلضافة إلى أعضاء في فر=D العمل في الشر�ة

لقد نمت أعمالنا على مر السنین حتى بتنا : "في معرض تعل4قه على هذا التكر=م، صّرح الد�تور �ر=م الصلح

�في الوقت الذC نحتفل ف4ه 5مرور و . من أكبر وأنش� شر�ات االستثمار البدیل في منطقة الشرق األوس

بوا5ة للمستثمر=ن من المنطقة ومن حول العالم الراغبین ’ جلف �ابیتال‘عشرة أعوام على تأس4سنا، أص5حت 

�بزخم �بیر في �ل فئات األصول البدیلة  2016إننا ندخل عام . في االستثمار في منطقة الشرق األوس

  ."نحن نتطلع إلى عام مثمر آخر. فرص استثمار=ة ممیزةإضافة إلى تمو=ل ممتاز جاهدین في اكتشاف 

ومع . نحن فخورون جدًا 5فوزنا بهذه الجائزة و?تكر=منا �أهم شر�ة لالستثمار البدیل في المنطقة: "وتا5ع قائالً 

فإن هذه الجائزة هي برهان على النمو ’ جلف �ابیتال‘احتفالنا هذا العام 5مرور عشرة أعوام على تأس4س 

تدیر حال4ًا أكثر ’ جلف �ابیتال‘إن . ألعمالنا في مجال إدارة األصول وعلى قوة وتنّوع تلك األعمالالسر=ع 

وتستثمر . صنادیD وأدوات استثمار=ة 10موّزعة على ) مل4ارات دوالر أمیر�ي 4(مل4ار درهم  14.7من 
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وقد نشطت . =ر العقارC الشر�ة في ثالث فئات أصول بدیلة، أهمها الملك4ة الخاصة والدین الخاص والتطو 

ونتوقع أن . على مد" العام الماضي في �ل أعمالها في مجال االستثمار واالستحواذ والنمو’ جلف �ابیتال‘

مثمرًا بنفس القدر حیث أننا نعتبر واحدة من أفضل الشر�ات االستثمار=ة رسملًة في  �42016ون عام 

  ."مار الفر=دة المتاحة في ظل البیئة الحال4ةالمنطقة، مّما 4مّ�ننا من االستفادة من فرص االستث

في مجال الملك4ة الخاصة خالل العام المنصرم حیث أغلقت سلسلة من االستثمارات " جلف �ابیتال"نشطت 

وقد استحوذت الشر�ة في . وصفقات االستحواذ الجدیدة التي قامت بها الشر�ات التا5عة لمحفظتها االستثمار=ة

، وهي إحد" أكبر موزعي األغذ4ة "األصناف المتنوعة للتجارة"من شر�ة % 100األسبوع الماضي على 

و?هذه الصفقة في قطاع األغذ4ة والمشرو5ات، والتي تعتبر األكبر . والمشرو5ات في المملكة العر?4ة السعود4ة

لقطاعات استراتیجیتها الهادفة لالستثمار في ا" جلف �ابیتال"من نوعها في هذا القطاع في المنطقة، تواصل 

حتى اآلن محفظة من " جلف �ابیتال"وقد أّسست . الدفاع4ة السر=عة النمو في �ل أنحاء منطقة الخلیج

االستثمارات الدفاع4ة في قطاعات مرنة وسر=عة النمو �مثل قطاع األغذ4ة والمشرو5ات وقطاع الرعا4ة 

  . عة الب4عالصح4ة والتعل4م والض4افة والطاقة والم4اه وال5ضائع االستهالك4ة سر=

�ما 4ظهر جل4ًا من  �2015ما وشهد قسم الدین الخاص التا5ع للشر�ة أ4ضًا فترة من النشاb الكبیر في عام 

. ، إحد" أكبر مشار=ع البترو�4ماو4ات الصناع4ة في مصر"�ار?ون هولدنغز"صفقة االستثمار الهامة في 

تزاید الموفر المفضل لرأس مال النمو إلى و5ش�ل م’ جلف �ابیتال‘لقد أضحت : "عّلD الد�تور �ر=م الصلح

ومع إطالق ثاني . الشر�ات النام4ة ولتأمین التمو=ل لصفقات االستحواذ إلى شر�ات االستثمار اإلقل4م4ة

نشاطاتها في هذا القطاع علمًا أننا نتوقع أن نعلن عن عدد من ’ جلف �ابیتال‘صناد4قنا للدین الخاص، تز=د 

  ."میزانین الجدیدة في المستقبل القر=بصفقات االئتمان وقروض ال

ذا "من خالل مشروع مشترك مع " جلف �ابیتال"، قسم التطو=ر العقارC التا5ع لـ "جلف ر=لیتد"هذا وقد حّققت 

ملیون  5626حصولها على تمو=ل 5ق4مة  2015، أ4ضًا إنجازا تار=خ4ًا هامًا في شهر سبتمبر "ر=لیتد �وم5انیز

المتنوع االستخدام والتي تقدر تكلفته 5مل4ار دوالر " المار=ه سنترال"التطو=رC الكبیر  دوالر أمیر�ي لمشروعها

س�ني �جزء من /�ذلك عن تصم4م لبرجین أحدهما س�ني واآلخر فندقي" جلف ر=لیتد"وقد �شفت . أمیر�ي
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م �بر" في بتطو=ر مشار=ع س�ن4ة ومشار=ع متنوعة االستخدا" جلف ر=لیتد"وتهتم . مشروع المار=ه سنترال

  .منطقة دول مجلس التعاون الخلیجي

  

  –انتهى  - 

 "جلف �ابیتال"نبذة عن 

هــي شــر�ة رائــدة فــي إدارة األصــول البدیلــة، حیــث تســتثمر فــي عــدة فئــات مــن األصــول مــن بینهــا الملك4ــة الخاصــة والــدین " جلــف �ابیتــال"
 C10مـن األصـول مـن خـالل ) مل4ـار دوالر أمیر�ـي 4(مل4ـار درهـم إمـاراتي  14,7 وتدیر الشر�ة حال4ًا أكثر مـن . الخاص والتطو=ر العقار 
فـي تنم4ـة رأس المـال وتعز=ـز الق4مـة بواسـطة خبراتهـا ومهاراتهـا العالم4ـة المسـتو" " جلـف �ابیتـال"و=تمثـل هـدف . صنادیD وأدوات استثمار=ة

، التـي تحتفـل "جلـف �ابیتـال"وتسـتثمر . لكل المعنیـین 5أعمالهـاومن خالل أفضل الممارسات التي تت5عها من أجل توفیر أداء ممتاز مستدام 
بجوائز " جلف �ابیتال"وقد فازت . أعوام على تأس4سها، أموالها الخاصة إلى جانب أموال المستثمر=ن في �ل صناد4قها 10هذا العام 5مرور 

التـي " �ة للملك4ـة الخاصـة فـي منطقـة الشـرق األوسـ�أفضـل شـر "إقل4م4ة وعالم4ة مـن نظرائهـا ومـن الخبـراء فـي القطـاع، حیـث فـازت بجـائزة 
أفضــل شــر�ة "علــى التــوالي و5الجــائزة العالم4ــة لـــ  2015و 2014و 2013و 2012و 2011لألعــوام " 5ــان�ر میــدل إ4ســت"تقــّدمها مجلــة 

أفضـل صـندوق "لجـائزة اإلقل4م4ـة لــ و5ا" برا4فـت إكـو=تي إنترناشـیونال"في منطقة الشرق األوس� وشـمال إفر=ق4ـا التـي تقـّدمها " للملك4ة الخاصة
�أ4ضـًا فـي مجـال التطـو=ر " جلـف �ابیتـال"وتنشـ� . 2015فـي عـام " ائتمان للشر�ات الصغیرة والمتوسطة الحجم في منطقـة الشـرق األوسـ

العاملــة فــي  ، وهــي إحــد" أبــرز الشــر�ات الخاصــة"ر=لیتــد �وم5ــانیز"، وهــي المشــروع المشــترك مــع "جلــف ر=لیتــد"العقــارC مــن خــالل شــر�تها 
5ال5حــث عــن فــرص للتطــو=ر العقــارC فــي دولــة اإلمــارات وفــي " جلــف ر=لیتــد"وتهــتم . مجـال التطــو=ر العقــارC فــي الوال4ــات المتحــدة األمیر�4ــة

أطلقـت الشـر�ة �ـذلك قسـمًا للـدین . المملكة العر?4ة السعود4ة من أجل إنشاء مشـار=ع ضـخمة متعـددة االسـتخدامات ومشـار=ع سـ�ن4ة عمالقـة
، بهدف توفیر تمو=ل االئتمان وتمو=ل قروض المیزانین لتلب4ة احت4اجات التمو=ل لد" الشـر�ات "جلف �ر=دیت 5ارتنرز"لخاص تحت مسّمى ا

5فضــل م5ادراتهــا فــي مجــال و . الســر=عة النمــو وتــوفیر التمو=ــل لصــفقات التمّلــك فــي �ــل أنحــاء منطقــة الشــرق األوســ� وشــمال إفر=ق4ــا وتر�4ــا
ــدین الخــاصومجــال ا ومجــال التطــو=ر العقــارC  الملك4ــة الخاصــة الیــوم إحــد" �بــر" شــر�ات إدارة األصــول البــدیل " جلــف �ابیتــال"، 5اتــت ل

  . شرق األوس�في منطقة الوأكثرها تنوعًا 
  

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


