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جنيه  مليارات 5وتيرة استثماراتها في مصر باستثمار أكثر من  تسرع"جلف كابيتال" 

 تعلن عن افتتاح مكتب جديد للشركة في مصرمصري في البالد حتى هذا التاريخ و

 

 مارات البديلةستثالشركات الرائدة في مجال االأعلنت "جلف كابيتال"، إحدى  -( 2022مارس  2: القاهرة/)أبوظبي

األسواق والمصري  فرص االستثمار في السوقباً في القاهرة لالستفادة من أنها افتتحت مكت اليوممو، واق النسأ في

غل ي كانت تشالت ميراي زكيالمستثمرة المخضرمة كل من إلى المكتب  قد أوكلت رئاسة. والنمو ةسريعفريقية اإل

ادي تثمار، وفأبوظبي لالس جهازفي وقبل ذلك  ،نااالستثمارات في مؤسسة الشيخ زايد آل نهي ةرئيسب سابقاً منص

 ."إس بي إي كابيتال بارتنرز"أتي من جورج الذي ي

من  ةيفريقاإل وتعزيز تواجدها في السوق المصري واألسواقتغطيتها لمصر وإفريقيا ة لتوسع"جلف كابيتال"  سعىت

ن في مصر اآلحتى تال" ابيف كلج"ت مر. وقد استثالجديد وتوظيف فريق استثمار متمرس لمكتبلافتتاحها خالل 

ا السوق البالغ وهي اآلن تعزز التزامها بهذ ،هااستثمارات في 6وأغلقت أكثر من مليارات جنيه مصري  5من أكثر 

 .في البالدتواجدها  وسعاألهمية وت

ن تيقمنطلاصاد في يصبح االقتصاد المصري ثاني أكبر اقتعن صندوق النقد الدولي، سوفقاً ألحدث تقرير صادر 

 يادة في إجماليز. وأشار التقرير إلى أن توقعات صندوق النقد الدولي تُبين 2022ام بية واإلفريقية خالل علعرا

. 2021/2022المائة خالل عام  يف 18.6معدل قياسي عند  إجمالي الناتج المحلي تصل إلىاإليرادات كنسبة من 

صري على مدى ي المائة لالقتصاد المف 5.6غ قوي يبلي سنو معدل نمومتوسط ل ويتوقع صندوق النقد الدولي تسجي

 صافي دتسنة الماضية.  وقد زا 25الـ  خاللاقتصادي الخمسة سنوات القادمة، وهو ما يعد أفضل معدل نمو 

في بالزيادة  عة، مدفو2022شهر يناير حتى مليار دوالر أميركي  41قم مذهل بلغ إلى ر مصرالدولية لحتياطات اال

 التحويالت المالية.ة السويس والنشاط السياحي والصادرات واالستثمارات األجنبية وقنا اتشاطن

 

 

 

كثر إحدى أمصر  تبقىصرح الدكتور كريم الصلح، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي في "جلف كابيتال": "

ت العالم. وقد استثمر ولن حملشركتنا ولمستثمرينا وجهة استثمار هامة بالنسبة ي وه ها نمواً عسرأو يةبذاج األسواق

، العقد الماضيخالل مليون دوالر أميركي( في مصر  300مليارات جنيه مصري ) 5أكثر من ‘ جلف كابيتال’

اويات والرعاية اشتملت على قطاع التكنولوجيا والبنى التحتية والتصنيع والبتروكيم وذلك في قطاعات متنوعة

كتب في القاهرة افتتاح م سيسمح لنا. قطاعي النفط والغازدمات وخ مالعيا الصحية وخدمات األالصحية والتكنولوج

مثل  القطاعات الواعدةمصري من تسريع وتيرة النمو الستثماراتنا في مصر، خاصة في وتعيين فريق استثمار 

ء اأن نبقى قريبين من شركاتنا التابعة لمحافظنا ومن شركالقطاع الرقمي والقطاع الصحي، وكذلك سيسمح لنا 

ريعة النمو كقطاع سفي القطاعات  يةالستثمارللفرص ا اصخ إننا متحمسون بشكلفي مصر بشكل عام. لنا عماأ
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ً مال سيما وأن مصر باتت نج ،التكنولوجيا والتكنولوجيا المالية والتجارة اإللكترونية والرعاية الصحية في  اً صاعد ا

حيث  ريقيان في قطاع التكنولوجيا في إفوأنشط الالعبيأهم مصر مؤخراً أحد لمي. فقد كانت قطاع التكنولوجيا العا

القارة  فيالشركات الناشئة  الموجهة إلىفي المائة من االستثمارات  28.3المصرية على حصلت الشركات 

  "1.فريقيةإلا

 ق ابي الس، مسؤولة فالشركة في مصر يد في "جلف كابيتال" ورئيسة مكتبر العام الجدميراي زكي، المديكانت 

، متعددة ات أصولسيا في فئمتحدة األميركية وأوروبا وإفريقيا وآال ياتفي الوالتدار ة ارات كبرى لمحفظاستثمن ع

ل خ زايد آة الشيظبي لالستثمار ومؤسسهاز أبوفي جسهم واألالجريء  مالالبما في ذلك الملكية الخاصة ورأس 

ً عشر متد لخمسة يويالً باعاً طميراي تمتلك  نهيان.  لشرقريقيا واجال االستثمارات المباشرة في إفم في عاما

 رتكزة علىة المغذياالستثمار في مجال االستدامة واأل، بما في ذلك في مصر كما لديها سجل أداء مميز في األوسط

 النباتات واألمن الغذائي.

ة مصرفيل الفي الملكية الخاصة واألعماممتدة يشغل منصب نائب الرئيس، خبرة ي رج، الذلدى فادي جو

  250مته الغة قيصندوق "إس بي إي كابيتال بارتنرز" اإلفريقي األول البفي بقاً عضواً االستثمارية حيث كان سا

 

 في فريق فاينانشالز" وعضواً "بلتون ى لد يفالمصر االستثمار فريقفي أميركي كما كان عضواً  مليون دوالر

حية ة الصيالتصنيع والرعاشتمل خبرته على مجال االستثمار العقاري األميركي لـ "أكسيونكس كابيتال".  وت

ي عموم ندماج فالملكية الخاصة وصفقات استحواذ واعلى عدة استثمارات في مجال واألدوية وقطاع النقل كما عمل 

 شمال إفريقيا.

عاية يا والرسريعة النمو كمثل قطاع التكنولوجتفادة من الفرص االستثمارية في القطاعات لالسسيسعى الفريق 

ظة ز محفستهالكي وقطاع االستدامة في االقتصاد المصري، وذلك لتعزيعمال والقطاع االالصحية وخدمات األ

 ةي شركال" فجلف كابيته "االستثمار األخير الذي أجرتعتبر ي"جلف كابيتال" الحالية من الشركات المتنوعة. و

لديها ون وصريأعمال م رواد"، التي أسسها ا، وفي شركة "فيزيتلدفعالتكنولوجيا المالية ل"جيديا"، موفر حلول 

طاعات ر في قتراتيجية "جلف كابيتال" الرامية لالستثماأمثلة عن اسمكاتب في كل من دبي والرياض والقاهرة، 

 المستقبل.

ا ع ماألوس ريقيةالمنطقة اإلفالشرق األوسط و ة"إن التزامنا طويل األمد بمصر وبمنطقأضاف الدكتور كريم الصلح: 

هم الذي سيس ، األمررادةكم كبير من الخبرات واإلمسلحين بالجديدين نصبيهما أتيان إلى ميزال قوياً. وميراي وفادي 

ات طاعقلك في ل التكنولوجيا وكذمجاوسط وإفريقيا في في تقوية موقعنا كمستثمر نشط رائد في منطقة الشرق األ

قاب أع في أتيإن افتتاح المكتب الجديد في مصر ي‘. جلف كابيتال’المستقبل. يسعدني أن أرحب بهما في فريق 

ق وار في أسالستثمابا‘ جلف كابيتال’راً لمكتبنا في سنغافورة في شهر ديسمبر الماضي وسيسمح ذلك لـ افتتاحنا مؤخ

 جنوب شرق آسيا." حتىفريقيا إالنمو الممتدة من شمال 

األوسط أنضم إلى أهم شركة للملكية الخاصة في منطقة الشرق واعي سروري أن من دلعلقت ميراي زكي: "إنه 

فريق رائع من المهنيين المتمرسين الذين لديهم خبرات عظيمة في مجال االستثمار وسجل أداء رائع في مجال  وإلى

تستثمر في شركات محلية رائدة في وهي ‘ جلف كابيتال’ شهدتمختلفة. لقد الملكية الخاصة في مناطق وقطاعات 
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وأنا متحمسة ألن أكون جزءاً من بالفعل. ية عالمكات سنة الماضية وتحولها إلى شر 15المنطقة على مدى الـ 

 نشاطاتها المستقبلية في مصر."

 

 

رص فسنواصل معاً اكتشاف  ‘.يتالجلف كاب’يسعدني أن أبدأ رحلتي الجديدة مع فريق : "جورج صرح فادي

ياً حال لتابعةاات شركلكية الخاصة لمستثمرينا من حول العالم كما سنعمل عن كثب مع الستثمار متميزة في مجال الما

 في مصر."محفظتنا ل

 

 نبذة عن "جلف كابيتال" 

اق األسوفي اً عشرة عام ةستبرة استثمارية تمتد ألكثر من خعي كبير وبجتماتتمع بوعي ارائدة في إدارة األصول البديلة شركة "جلف كابيتال" هي 

 ارية ممتازةطين وفرق إدوتتعاون الشركة مع رواد أعمال نشطوير العقاري.  والترأس مال النمو الملكية الخاصة وسيوية في مجال األالخليجية و

متلك تي أسواقها. رائدة ف أجل  مساعدتها على بناء شركات عالمية من  التشغيلية الستشارات االستراتيجية والخبراتالتزويدها برأس مال النمو و

وتدير ماراً. استث 36ا حيث أغلقت الشركة منذ تأسيسهاألسيوية الخليجية وسواق "جلف كابيتال" باعا طويال وسجال ناجحا في االستثمار في األ

تال" اهتمامها على تركز "جلف كابي وات استثمارية. صناديق وأد 7موزعة على من األصول مليار دوالر أميركي  2.5من الشركة حالياً أكثر 

الكي قطاع االستهمال واللرعاية الصحية وخدمات األعا والتكنولوجيا المالية واقطاعات قوية ومرنة تتطلع نحو المستقبل كمثل قطاع التكنولوجي

 ها. تاز لمساهميدام وممة عميقة وأفضل الممارسات لتوفير أداء مسترمة عالمية المستوى وخبواالستدامة. وهدف الشركة هو تحقيق القيمة مع حوك
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