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 لخاصللدين اتستثمر في صندوق "جلف كابيتال" الثاني "مؤسسة التمويل الدولية" 
مليون دوالر أميركي لتوفير رأس مال النمو في عموم منطقة  250المقدر بـ 

فريقيا  الشرق األوسط وتركيا وا 
 

 يأعلنت "جلف كابيتال"، وهي إحدى أكبر وأنشط مدراء األصول البديلة ف –( 2016 يونيو 6 –دبي /)أبوظبي
منطقة الشرق األوسط، اليوم أن "مؤسسة التمويل الدولية" التابعة لمجموعة البنك الدولي )"إنترناشيونال فاينانشال 

 92)مليون دوالر أميركي  25استثمرت  ( قد”International Financial Corporation-“IFCكوربوريشن" 
"مؤسسة . يذكر أن "II"جلف كريدت أوبورتشونيتيز فند  ن الخاصي  للد  في ثاني صناديقها  (إماراتي درهم مليون

هي عضوة في البنك الدولي وهي تعتبر أكبر مؤسسة عالمية تنموية والتي تهتم حصرياً بالقطاع التمويل الدولية" 
حيث يستهدف  2016إجراء اإلغالق األول للصندوق في شهر يناير  مية. وقد تم  الخاص في الدول النا

. وقد مليون درهم( عند اإلغالق األخير بحلول نهاية العام 925مليون دوالر أميركي ) 250الصندوق جمع 
ل" افاقت االلتزامات في هذا الصندوق الجديد تلك التي استثمرت في الصندوق األول، مما يجعل "جلف كابيت

ل للدي ن الخاص في منطقة الشرق األوسط، والذي يشكل بحد ذاته إنجازًا كبيرًا للشركة.  أكبر ممو 

في معرض تعليقه على هذا االستثمار قال الدكتور كريم الصلح، الرئيس التنفيذي في "جلف كابيتال": "تستمر 
 ناافظمحلوشركاتنا التابعة  االستثماريةفي كونها شريكًا قي مًا في عموم منصتنا ‘ مؤسسة التمويل الدولية’

مثابة برهان هو ب للدين الخاصفي صندوقنا الثاني ‘ مؤسسة التمويل الدولية’. وهذا االستثمار من االستثمارية
ة سيساعدنا على توفير رأس المال إلى الشركات الصغيرة والمتوسطو ‘  جلف كابيتال’في المؤسسة قوي على ثقة 

دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم على  حريصة‘ جلف كابيتال’أنحاء المنطقة. و الحجم الواعدة في كل
فريقيا أل الوظائف." يذكر  خلقنها تاريخيًا تعد القوة المحفزة على النمو االقتصادي و في منطقة الشرق األوسط وا 
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ي وه "جلف كابيتال""مؤسسة التمويل الدولية" كانت قد استثمرت في أول صندوق للدي ن الخاص لشركة أن 
 .االستثمارية "جلف كابيتال" افظح  م  مستثمر مشارك في عدد من الشركات التابعة ل  

( لتوفير حلول Gulf Credit Opportunities Fund II" )IIيسعى صندوق "جلف كريديت أوبورتيونيتيز فند 
ا والمنطقة ط وشمال إفريقيا وتركيشركات في منطقة الشرق األوسللمة وفقًا لالحتياجات الخاصة التمويل المصم  

إلى جنوب الصحراء الكبرى في القارة اإلفريقية. وستستثمر "جلف كريديت بارتنرز"، وهي مدير صناديق  الواقعة
 200مليون دوالر أميركي و 10التابعة لـ "جلف كابيتال"، في شركات ُتول د إيرادات تتراوح ما بين  ن الخاصي  الد  

فاعية د القطاعات االستهالكية وهي تعدتستهدف و نمو تتمتع بالمليون دوالر أميركي وتعمل في قطاعات 
مثل قطاع الرعاية الصحية والتعليم والطاقة والمياه واألغذية والمشروبات والبضائع سريعة البيع بطبيعتها 

يد في األداء ج سة وسجل  إدارية متمر   اً . وتستثمر "جلف كابيتال" في شركات تمتلك فرقمشابهة وقطاعات أخرى
 زالمالي حيث تساعد تلك الشركات على تحقيق نمو أكبر من خالل إدخال التحسينات التشغيلية في حين تعز  

 ممارساتها في مجال الحوكمة المؤسسية.

في المشاريع  رالملكية الخاصة واالستثما، الرئيس العالمي في "تليكوم ميديا تكنولوجي"، في قسم يهتاقال أتول م
نتطلع  نحنو  ‘جلف كابيتال’ن الخاص في ي  التزامنا الثاني مع قسم الد  هو : "هذا "مؤسسة التمويل الدولية"لدى 

لى االستثمارات المشتركة التي ي  من خالل صندوق الد  ‘ جلف كابيتال’لشراكتنا مع  ن الخاص الثاني هذا وا 
لصغيرة والمتوسطة الحجم. إن الشركات الصغيرة والمتوسطة سنجريها لكي نقدم رأس المال المطلوب للشركات ا

الحجم هي محرك النمو وتوليد الوظائف في كل المنطقة ومن الضروري جدًا أن تحصل على المستوى الكافي 
 من التمويل وعلى الدعم لكي تصبح شركات إقليمية كبرى."

اعدنا شراكتنا "جلف كابيتال": ستس بارتنرز" لدىوميين في "جلف كريديت وصرح وليد شريف، كبير المدراء العم
على تعزيز موقعنا كموفر رئيسي لرأس المال في المنطقة كما ستساعدنا ‘ مؤسسة التمويل الدولية’المتنامية مع 

والذي توجد حاجة ماسة إليه، إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم الناجحة في توفير التمويل الطويل األمد 
الشرق األوسط وشمال إفريقيا وتركيا والمنطقة الواقعة إلى جنوب الصحراء الكبرى في إفريقيا. هناك في منطقة 

مليار دوالر أميركي( حيث تبلغ حصة الشركات الصغيرة  250فجوة تمويل حادة في مناطقنا )تُقدر بأكثر من 
في مناطقنا المستهدفة ال . فالشركات الصغيرة والمتوسطة %10والمتوسطة من اإلقراض المصرفي أقل من 



 
 
 
 

 
 

 خبر صحفي

دتها على تنفيذ خطط لمساع تعزيز القيمةيتوفر لها تمويل كاف للنمو من المستثمرين التقليديين وهي تحتاج إلى 
أعمالها. ويأتي إطالق صندوقنا الثاني للدين الخاص في الوقت المناسب ألنه من الممكن أن يشكل بدياًل قابل 

كل  كون شريك تمويل هام بالنسبة للشركات الواعدة فيكما يمكن أن ي يديةللتطبيق للمصادر المصرفية التقل
 المنطقة."

 

 –انتهى  -

 نبذة عن "جلف كابيتال"
الملكية  ك"جلف كابيتال" هي من الشركات الرائدة في إدارة األصول البديلة في منطقة الشرق األوسط حيث تستثمر في عدة فئات من األصول، بما في ذل

صناديق  10من األصول من خالل  (أميركي دوالر مليار 4) إماراتي درهم مليار 14,7ن الخاص والتطوير العقاري.  وتدير الشركة حاليًا ي  الخاصة والد  
لممارسات أفضل ا لوأدوات استثمارية. ويتمثل هدف "جلف كابيتال" في تنمية رأس المال وتعزيز القيمة بواسطة خبراتها ومهاراتها العالمية المستوى ومن خال

أعوام على تأسيسها،  10التي تتبعها من أجل توفير أداء ممتاز مستدام لكل المعنيين بأعمالها. وتستثمر "جلف كابيتال"، التي تحتفل هذا العام بمرور 
مية وعالمية من " بجوائز إقليوقد فازت "جلف كابيتالأموالها الخاصة إلى جانب أموال المستثمرين في صناديقها في كل الصناديق التي تطلقها الشركة. 

ميدل إيست"  مجلة "بانكر تقد مها التيأقرانها في القطاع ومن خبراء القطاع حيث فازت بجائزة "أفضل شركة للملكية الخاصة في منطقة الشرق األوسط" 
خاصة" في منطقة الشرق األوسط وشمال على التوالي وبالجائزة العالمية لـ "أفضل شركة للملكية ال 2015و 2014و 2013و 2012و 2011 لألعوام

منطقة الشرق األوسط"  يإفريقيا التي تقد مها "برايفت إكويتي إنترناشيونال" وبالجائزة اإلقليمية لـ "أفضل صندوق ائتمان للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم ف
وتنشط "جلف . أيضاً  من "بانكر ميدل إيست" 2016ط" لعام فضاًل عن جائزة "أفضل شركة لالستثمار البديل في منطقة الشرق األوس 2015في عام 

لخاصة ا كابيتال" في مجال التطوير العقاري من خالل شركتها "جلف ريليتد"، وهي المشروع المشترك مع "ريليتد كومبانيز"، وهي إحدى أبرز الشركات
كة لف ريليتد" بالبحث عن فرص للتطوير العقاري في دولة اإلمارات وفي المملالعاملة في مجال التطوير العقاري في الواليات المتحدة األميركية. وتهتم "ج

 ىالعربية السعودية من أجل إنشاء مشاريع ضخمة متعددة االستخدامات ومشاريع سكنية عمالقة. أطلقت الشركة كذلك شركة للدين الخاص تحت مسم
سط. ات السريعة النمو ولتوفير التمويل لصفقات التملك في كل أنحاء منطقة الشرق األو "جلف كريديت بارتنرز"، بهدف تلبية احتياجات التمويل لدى الشرك

 لعقاريبفضل مبادراتها في مجال الملكية الخاصة والمجال اجنوب الصحراء اإلفريقية الكبرى باإلضافة إلى تركيا. و  وشمال إفريقيا والمنطقة الواقعة إلى
  شرق األوسط.في منطقة ال ةومجال االئتمان، باتت "جلف كابيتال" اليوم إحدى كبرى شركات إدارة األصول البديل

 . ital.comwww.gulfcap، يرجى زيارة موقع عن "جلف كابيتال" للحصول على المزيد من المعلومات
  

 "الدولية التمويل مؤسسة"نبذة عن 

عضوة في مجموعة البنك الدولي وهي أكبر مؤسسة تنموية عالمية تهتم بالقطاع الخاص في األسواق الناشئة. ومن خالل هي  "الدولية التمويل مؤسسة"
 هناك حاجة ماسة لها. وقد ارتفعت تمن أجل خلق الفرص أينما كانشركة حول العالم، نحن نستخدم أموالنا وخبراتنا ونفوذنا  2,000تعاوننا مع أكثر من 

http://www.gulfcapital.com/
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لنساعد بذلك القطاع الخاص على لعب مليار دوالر أميركي  18إلى ما يقرب من  2015استثماراتنا طويلة األجل في الدول النامية خالل العام المالي 
بزيارة  اجاه الرخاء المشترك. للحصول على المزيد من المعلومات، تفضلو دور أساسي في الجهود العالمية للقضاء على الفقر المدقع والدفع بات

www.ifc.org/TURKEY 
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