
خبر صحفي
ر شر�ة ، أكب"شر�ة �ر�ون القا�ضة"تستثمر في " جلف �ابیتال"

النف)  قا�ضة متخصصة في عمل$ات التكر"ر والتسو"! في قطاع

راتها في والغاز في جمهور"ة مصر العر�$ة بهدف ز"ادة استثما

االقتصاد االمصر3 السر"ع النمو

المز�د  االستثمار یدعم النمو االقتصاد� المصر� والصادرات الوطن�ة و�وفر

من فرص العمل في ال�الد 

، إحد� أكبر وأنش� شر�ات "جلف �ابیتال"وّقعت �ل من  – )2015مایو  25 –أبوظبي (
، أكبر شر�ة قا+ضة "شر�ة �ر,ون القا+ضة"االستثمار البدیل في منطقة الشرق األوس�، و

ر0ع الصناع1ة للبترو�1ماو1ات في جمهور0ة مصر العر,1ة، الیوم اتفاق1ة تمو0ل لدعم ثالثة من المشا
لسو1س في في منطقة العین السخنة في منطقة قناة ا" شر�ة �ر,ون القا+ضة"العمالقة التي تنفذها 

ئتمان الذ; وقد قّدم صندوق اال. مصر بهدف ز0ادة استثماراتها في االقتصاد االمصر; السر0ع النمو
، تسه1الت االئتمان "Iجي سي �ر0دیت أو,ورتیونیتیز فند "، وهو صندوق "جلف �ابیتال"تدیره 

، من )ملیون دوالر أمیر�ي 25(ملیون درهم  92المتجددة الممتدة لخمس سنوات والتي تبلغ ق1متها 
1ماو1ات، في مجال البترو�" شر�ة �ر,ون القا+ضة"أجل تمو0ل النمو والتوسع في ثالثة من مشار0ع 

ر شر�ة التحر0"و" شر�ة الشرقیون للبترو�1ماو1ات "و" الشر�ة المصر0ة للهیدرو�ر,ون : "وهي

". للبترو�1ماو1ات

1سي في التي 1قع مقّرها الرئ" جلف �ابیتال"صّرح الد�تور �ر0م الصلح، الرئ1س التنفیذ; لشر�ة 
ر0صون إننا نتطّلع +حماس إلى إم�ان1ات النمو التي یوّفرها االقتصاد المصر; ونحن ح: "أبوظبي

شهر  فالرسالة التي أطلقتها مصر خالل مؤتمر االستثمار الذ; عقد في. على االستثمار هناك
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ر مارس في شرم الشیخ والذ; �نا من المشار�ین ف1ه، �انت واضحة وواعدة، ومفادها أن مص

حر0صة على تحقیK خطة نمو طموحة وتلتزم +المضي بها وهي حر0صة أ1ضًا على جذب رؤوس 
إننا بوجه . هااألموال واالستثمارات األجنب1ة و�ذلك على دعم هذه االستثمارات وخلK بیئة مؤات1ة ل

 التي تعّد من رواد التنم1ة الصناع1ة‘شر�ة �ر,ون القا+ضة’الخصوص سعداء جدًا بتعاوننا مع 

أن توفر تلك الحدیثة في مصر والتي یتوقع أن تعزز مشار0عها إجمالي صادرات ال+الد بنس+ة �بیرة و 
. لتجارةفرصة عمل م+اشرة وغیر م+اشرة وتحفز التنم1ة الصناع1ة وتدفK ا 70,000المشار0ع حوالي 

 تحّوًال إیجاب1ًا في قطاع البترو�1ماو1ات المصر; ‘شر�ة �ر,ون القا+ضة’من المتوّقع أن تحدث 

أجل تحقیK هذه  ونحن سعداء بتعاوننا مع فر0قها اإلدار; الذ; یتمّتع برؤ1ا مستقبل1ة ثاق+ة، وذلك من
ا جذ+ًا نحن نؤ�د أن مصر الیوم تمّثل إحد� أفضل األسواق لالستثمار وأكثره. األهداف الطموحة

."دحر0صة على ز0ادة استثماراتها الم+اشرة في ال+ال‘جلف �ابیتال’في منطقة الشرق األوس� و

لتشغیل1ة لتطو0ر المشار0ع والعمل1ات ا" جلف �ابیتال"التمو0ل من " شر�ة �ر,ون القا+ضة"ستستخدم 
ال+الغة ") MGAN("، لمصنع نترات األمونیوم من فئة التعدین "الشر�ة المصر0ة للهیدرو�ر,ون "في 

ولیبرو,یلین لمصنع إنتاج الب" شر�ة الشرقیون للبترو�1ماو1ات "ملیون دوالر أمیر�ي وفي  550ق1مته 
")PP (" ولفینات لوحدة برج تكسیر النفثا، ومجمع إنتاج األ" شر�ة التحر0ر للبترو�1ماو1ات"وفي

.مل1ار دوالر أمیر�ي 7.4ووحدات المشتقات المصاح+ة، وال+الغة ق1متها 

ا محظوظون إنن": "شر�ة �ر,ون القا+ضة"قال +اسل ال+از، رئ1س مجلس اإلدارة والرئ1س التنفیذ; في 
والتي  ، والتي تشار�نا نفس النظرة واألف�ار والرؤ� حول مستقبل مصر‘جلف �ابیتال’+شراكتنا مع 

یلة عماد أ; ُتعتبر الصناعات الثق. أكدت على تحقیK التزامها من خالل استثمارات �بیرة في ال+الد
سبK له اقتصاد وال شّك أن ح�ومتنا تتفّهم ذلك وتقّدم الدعم للقطاع الصناعي المصر; +ش�ل لم 1

إننا . مصر; وقد لمس شر�اؤنا المالیون ذلك وهذا أّكد، بل زاد، ثقتهم +مستقبل االقتصاد ال. مثیل
1ة ثورة ونحن ر,ما نشهد اآلن بدا. نعتقد +أن القطاع الصناعي في مصر یوفر فرصًا هائلة للنمو

صناع1ة حق1ق1ة مدعومة +استثمارات �بر� في مجال الصناعات األساس1ة والتي سوف تفضي 
توز0عها في  بدورها إلى تشج1ع الصناعات التكمیل1ة والمنتجات النهائ1ة المصنعة محل1ًا والتي یتم

سو1ًا مع  نحن نتطّلع إلى العمل. السوق المحلي الذ; 1عتبر سوقًا ضخمًا، �ما یتم تصدیرها عالم1اً 
."من خالل هذا المشروع الممیز لتنم1ة أعمالنا‘جلف �ابیتال’
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هدات وقد �انت هذه الثقة +السوق المصر; واضحة خالل مؤتمر شرم الشیخ وانع�ست من خالل تع

 1138متها رجال أعمال خلیجیین ومصر0ین وعالمیین وّقعوا خالله على استثمارات في ال+الد تفوق ق

ن الدعم الذ; مل1ار دوالر أمر�0ي، +اإلضافة إلى التزامات +مز0د من المشار0ع واالستثمارات، عدا ع
ضافة إلى ُعمان أعلنته ح�ومات دولة اإلمارات العر,1ة المتحدة والمملكة العر,1ة السعود1ة والكو0ت إ

ضاعف النمو وتتوقع الح�ومة المصر0ة أن یت. البنك الدولي والذ; 1قدر بدوره +مل1ارات الدوالرات
%.2.1مرتفعًا من معدله السابK والذ; بلغ % 4إلى أعلى من  2015االقتصاد; في ال+الد في 

جلف "وق ، التي تدیر صند"�ابیتال �ر0دیت +ارتنرز"قال ولید شر0ف، المدیر العام ورئ1س إدارة 
 أن المستثمر0ن ما زالت ‘شر�ة �ر,ون القا+ضة’تؤّ�د هذه الصفقة مع ": "�Iر0دیت أو,ورتیونیتیز فند 

دار0ة الموهو+ة تجذبهم العناصر األساس1ة في المشار0ع الناجحة والواعدة والتي تتمثل في الكوادر اإل
شر�ة ’وقد أثبت فرK0 . والمتمرسة والمشار0ع التي یتّم ه�1لتها +ش�ل صح1ح وقطاع قو; وحیو; 

,یئات خبرته العم1قة في تنفیذ المشار0ع الصناع1ة الكبر� في ظروف اقتصاد1ة و ‘�ر,ون القا+ضة
الذ; وفرته إننا سعداء على األخص +االستثمار في قطاع البترو�1ماو1ات و . جغراف1ة وس1اس1ة معقدة

تقد نحن نع. وسعداء �ذلك بتحقیK شراكة مع فرK0 عمل عالمي المستو� ‘شر�ة �ر,ون القا+ضة’لنا 
جم1ع اإلم�ان1ات لتص+ح من أبرز الالعبین في قطاع ‘شر�ة �ر,ون القا+ضة’أن لد�

شر�ة �ر,ون ’1مّ�ن ‘جلف �ابیتال’والتمو0ل الذ; تقدمه . البترو�1ماو1ات على الصعید العالمي
مو0ل من االستمرار في تطو0ر مشار0عها وتولید الق1مة لمساهمیها دون الحاجة إلى ت‘القا+ضة

."خارجي من خالل ال+حث عن مساهمین جدد

–انتهى  ⦁

"جلف �ابیتال"نبذة عن 

تستثمر في هي شر�ة رائدة في إدارة األصول البدیلة، حیث ترّ�ز على االستثمار في منطقة  الشرق األوس� و " جلف �ابیتال"
ة حال1ًا أكثر من وتدیر الشر�.  عدة فئات من األصول من بینها الملك1ة الخاصة واالئتمان وقروض المیزانین والتطو,ر العقار* 

س في تنم1ة رأ" جلف �ابیتال"و,تمثل هدف . صنادی8 وأدوات استثمار,ة 7مل1ار دوالر أمیر�ي من األصول من خالل  3.5

ن أجل توفیر أداء المال وتعز,ز الق1مة بواسطة خبراتها ومهاراتها العالم1ة المستو= ومن خالل أفضل الممارسات التي تت;عها م
ففي . ي صناد1قهاأموالها الخاصة إلى جانب أموال المستثمر,ن ف" جلف �ابیتال"وتستثمر . ممتاز مستدام لكل المعنیین ;أعمالها

النمو السریع في لتملّك حصص استراتیجیة في شركات تتمیز بالربحیة العالیة و" جلف كابیتال"تسعى مجال الملك1ة الخاصة، 

ل التشغیل والمجال قطاعات مختارة وسریعة النمو في منطقة الخلیج وجمھوریة مصر العربیة ومن ثم إدخال تحسینات في مجا
شركة للملكیة  أفضل"بجائزة " جلف كابیتال"وقد فازت . المالي في تلك الشركات من أجل تسریع وتعزیز ربحیتھا وحجمھا

أفضل "و 2014و 2013و 2012و 2011لعام " بانكر میدل إیست"التي تقدمھا مجلة " الخاصة في منطقة الشرق األوسط
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أیضاً " الجلف كابیت"وتنشط ". برایفت إكویتي إنترناشونال"من مجلة  2014لعام " شركة للملكیة الخاصة في الشرق األوسط
، وھي إحدى أبرز "ریلیتد كومبانیز"، وھي المشروع المشترك مع "جلف ریلیتد"في مجال التطویر العقاري من خالل شركتھا 

;ال;حث عن فرص " تدجلف ر,لی"وتهتم . الشركات الخاصة العاملة في مجال التطویر العقاري في الوالیات المتحدة األمیركیة
تخدامات ومشار,ع للتطو,ر العقار* في دولة اإلمارات وفي المملكة العر1Dة السعود1ة من أجل إنشاء مشار,ع ضخمة متعددة االس

هدف تلب1ة ، ب"جلف �ر,دیت ;ارتنرز"أطلقت الشر�ة �ذلك قسمًا لالئتمان ولتمو,ل قروض المیزانین تحت مسمى . س�ن1ة عمالقة
بفضل و. ألوس�احت1اجات التمو,ل لد= الشر�ات السر,عة النمو ولتوفیر التمو,ل لصفقات التملك في �ل أنحاء منطقة الشرق ا

بر= شر�ات إدارة الیوم إحد= �" جلف �ابیتال"ومجال االئتمان، ;اتت  مبادراتھا في مجال الملكیة الخاصة والمجال العقاري
. www.gulfcapital.comللحصول على المز,د من المعلومات، یرجى ز,ارة موقع . األصول البدیل في منطقة الخلیج

"شر�ة �ر�ون القا�ضة"نبذة عن 

ار في ھي شركة بتروكیماویات خاصة یقع مقرھا في مصر وتأسست بھدف االستثم" شركة كربون القابضة المحدودة"
لكیمیائي وقطاع وعلى وجھ الخصوص في القطاع ا(مشاریع طویلة المدى في مجال التكریر وصناعات مشتقات النفط والغاز 

 تروكیماویات المتكاملة،من أجل أن تصبح الشركة أحد المالّك والممولین الرائدین لمصانع الب) البتروكیماویات السریعي النمو

لقیمة وتسعى الشركة لتطویر وشراء مجموعة متنوعة من األصول ذات ا. مع تركیز خاص على جمھوریة مصر العربیة
ات من أجل تعظیم المضافة في الشرق األوسط وشمال إفریقیا، والتي تغطي جمیع المناحي المتعلقة بصناعة البتروكیماوی

من االستفادة من  في مركز متمیز یؤھلھا" شركة كربون القابضة"وتضع الخبرات المتراكمة لفریق العمل في . وفورات الحجم
لمساھمین في التطورات الحاصلة على الساحة العالمیة ومن فرص االستحواذ التي توفر قیمة مضافة فریدة من نوعھا ل

قة استراتیجیات مجموعة رئیسیة قادت بنجاح في أعمالھا الساب" شركة كربون القابضة"ومن ضمن فریق العمل في . المشروع
فریق یمتلك خبرة في النمو وااالندماج واالستحواذ في أكبر شركات البتروكیماویات العالمیة، والبعض اآلخر من أعضاء ال

لیة یث الخبرات التقنیة أو الماسواء من ح(تقییم الجدوى ألكبر المشاریع العالمیة التي تَم تنفیذھا في السنوات األربعین الماضیة 
 یمیة والدولیة ووكاالتفي تأمین تمویل ائتماني من المصارف المحلیة واإلقل" شركة كربون القابضة"وقد نجحت ). أو التنفیذیة

تثمرین االئتمان المتخصصة في عملیات التصدیر باإلضافة إلى التمویل من خالل حصص مساھمة في الشركة من مس
.       استراتیجیین وإقلیمیین

، +9714 3403005للحصول على المز&د من المعلومات، یرجى االتصال بـ رنده مزاو�، هاتف ". جلف �ابیتال"صادر عن بروج لالستشارات �الن�ا�ة عن 

.mayssa@boroujconsulting.comأو بـ م�سا مخلوف، بر&د إلكتروني    Randa@boroujconsulting.com: بر&د إلكتروني

Borouj@تا�عونا على تو&تر 
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