خبر صحفي
"جلف كابيتال" تسرع وتيرة استثماراتها في مصر باستثمار أكثر من  5مليارات جنيه
مصري في البالد حتى هذا التاريخ و تعلن عن افتتاح مكتب جديد للشركة في مصر
(أبوظبي/القاهرة 2 :مارس  - )2022أعلنت "جلف كابيتال" ،إحدى الشركات الرائدة في مجال االستثمارات البديلة
في أسواق النمو ،اليوم أنها افتتحت مكتبا ً في القاهرة لالستفادة من فرص االستثمار في السوق المصري واألسواق
اإلفريقية سريعة النمو .وقد أوكلت رئاسة المكتب إلى كل من المستثمرة المخضرمة ميراي زكي التي كانت تشغل
سابقا ً منصب رئيسة االستثمارات في مؤسسة الشيخ زايد آل نهيان ،وقبل ذلك في جهاز أبوظبي لالستثمار ،وفادي
جورج الذي يأتي من "إس بي إي كابيتال بارتنرز".
تسعى "جلف كابيتال" لتوسعة تغطيتها لمصر وإفريقيا وتعزيز تواجدها في السوق المصري واألسواق اإلفريقية من
خالل افتتاحها للمكتب الجديد وتوظيف فريق استثمار متمرس .وقد استثمرت "جلف كابيتال" حتى اآلن في مصر
أكثر من  5مليارات جنيه مصري وأغلقت أكثر من  6استثمارات فيها ،وهي اآلن تعزز التزامها بهذا السوق البالغ
األهمية وتوسع تواجدها في البالد.
وفقا ً ألحدث تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي ،س يصبح االقتصاد المصري ثاني أكبر اقتصاد في المنطقتين
العربية واإلفريقية خالل عام  .2022وأشار التقرير إلى أن توقعات صندوق النقد الدولي تُبين زيادة في إجمالي
اإليرادات كنسبة من إجمالي الناتج المحلي تصل إلى معدل قياسي عند  18.6في المائة خالل عام .2022/2021
ويتوقع صندوق النقد الدولي تسجيل متوسط معدل نمو سنوي قوي يبلغ  5.6في المائة لالقتصاد المصري على مدى
الخمسة سنوات القادمة ،وهو ما يعد أفضل معدل نمو اقتصادي خالل الـ  25سنة الماضية .وقد زادت صافي
االحتياطات الدولية لمصر إلى رقم مذهل بلغ  41مليار دوالر أميركي حتى شهر يناير  ،2022مدفوعة بالزيادة في
نشاطات قنا ة السويس والنشاط السياحي والصادرات واالستثمارات األجنبية والتحويالت المالية.

صرح الدكتور كريم الصلح ،الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي في "جلف كابيتال"" :تبقى مصر إحدى أكثر
األسواق جاذبية وأسرعها نموا ً وهي وجهة استثمار هامة بالنسبة لشركتنا ولمستثمرينا من حول العالم .وقد استثمرت
’جلف كابيتال‘ أكثر من  5مليارات جنيه مصري ( 300مليون دوالر أميركي) في مصر خالل العقد الماضي،
وذلك في قطاعات متنوعة اشتملت على قطاع التكنولوجيا والبنى التحتية والتصنيع والبتروكيماويات والرعاية
الصحية والتكنولوجيا الصحية وخدمات األعمال وخدمات قطاعي النفط والغاز .سيسمح لنا افتتاح مكتب في القاهرة
وتعيين فريق استثمار مصري من تسريع وتيرة النمو الستثماراتنا في مصر ،خاصة في القطاعات الواعدة مثل
القطاع الرقمي والقطاع الصحي ،وكذلك سيسمح لنا أن نبقى قريبين من شركاتنا التابعة لمحافظنا ومن شركاء
أعمالنا في مصر بشكل عام .إننا متحمسون بشكل خاص للفرص االستثمارية في القطاعات سريعة النمو كقطاع
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التكنولوجيا والتكنولوجيا المالية والتجارة اإللكترونية والرعاية الصحية ،ال سيما وأن مصر باتت نجما ً صاعدا ً في
قطاع التكنولوجيا العالمي .فقد كانت مصر مؤخرا ً أحد أهم وأنشط الالعبين في قطاع التكنولوجيا في إفريقيا حيث
حصلت الشركات المصرية على  28.3في المائة من االستثمارات الموجهة إلى الشركات الناشئة في القارة
اإلفريقية"1.
كانت ميراي زكي ،المدير العام الجد يد في "جلف كابيتال" ورئيسة مكتب الشركة في مصر ،مسؤولة في السابق
عن استثمارات كبرى لمحفظة تدار في الواليات المتحدة األميركية وأوروبا وإفريقيا وآسيا في فئات أصول متعددة،
بما في ذلك الملكية الخاصة ورأس المال الجريء واألسهم في جهاز أبوظبي لالستثمار ومؤسسة الشيخ زايد آل
نهيان .تمتلك ميراي باعا ً طويالً يمتد لخمسة عشر عاما ً في مجال االستثمارات المباشرة في إفريقيا والشرق
األوسط ،بما في ذلك في مصر كما لديها سجل أداء مميز في االستثمار في مجال االستدامة واألغذية المرتكزة على
النباتات واألمن الغذائي.
لدى فادي جورج ،الذي يشغل منصب نائب الرئيس ،خبرة ممتدة في الملكية الخاصة واألعمال المصرفية
االستثمارية حيث كان سابقا ً عضوا ً في صندوق "إس بي إي كابيتال بارتنرز" اإلفريقي األول البالغة قيمته 250
مليون دوالر أميركي كما كان عضوا ً في فريق االستثمار المصرفي لدى "بلتون فاينانشالز" وعضوا ً في فريق
االستثمار العقاري األميركي لـ "أكسيونكس كابيتال" .وتشتمل خبرته على مجال التصنيع والرعاية الصحية
واألدوية وقطاع النقل كما عمل على عدة استثمارات في مجال الملكية الخاصة وصفقات استحواذ واندماج في عموم
شمال إفريقيا.
سيسعى الفريق لالس تفادة من الفرص االستثمارية في القطاعات سريعة النمو كمثل قطاع التكنولوجيا والرعاية
الصحية وخدمات األعمال والقطاع اال ستهالكي وقطاع االستدامة في االقتصاد المصري ،وذلك لتعزيز محفظة
"جلف كابيتال" الحالية من الشركات المتنوعة .ويعتبر االستثمار األخير الذي أجرته "جلف كابيتال" في شركة
"جيديا" ،موفر حلول التكنولوجيا المالية للدفع ،وفي شركة "فيزيتا" ،التي أسسها رواد أعمال مصريون ولديها
مكاتب في كل من دبي والرياض والقاهرة ،أمثلة عن اس تراتيجية "جلف كابيتال" الرامية لالستثمار في قطاعات
المستقبل.
أضاف الدكتور كريم الصلح" :إن التزامنا طويل األمد بمصر وبمنطقة الشرق األوسط والمنطقة اإلفريقية األوسع ما
زال قوياً .وميراي وفادي يأتيان إلى منصبيهما الجديدين مسلحين بكم كبير من الخبرات واإلرادة ،األمر الذي سيسهم
في تقوية موقعنا كمستثمر نشط رائد في منطقة الشرق األوسط وإفريقيا في مجال التكنولوجيا وكذلك في قطاعات
المستقبل .يسعدني أن أرحب بهما في فريق ’جلف كابيتال‘ .إن افتتاح المكتب الجديد في مصر يأتي في أعقاب
افتتاحنا مؤخرا ً لمكتبنا في سنغافورة في شهر ديسمبر الماضي وسيسمح ذلك لـ ’جلف كابيتال‘ باالستثمار في أسواق
النمو الممتدة من شمال إفريقيا حتى جنوب شرق آسيا".
علقت ميراي زكي" :إنه لمن دواعي سروري أن أنضم إلى أهم شركة للملكية الخاصة في منطقة الشرق األوسط
وإلى فريق رائع من المهنيين المتمرسين الذين لديهم خبرات عظيمة في مجال االستثمار وسجل أداء رائع في مجال
الملكية الخاصة في مناطق وقطاعات مختلفة .لقد شهدت ’جلف كابيتال‘ وهي تستثمر في شركات محلية رائدة في
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المنطقة على مدى الـ  15سنة الماضية وتحولها إلى شركات عالمية بالفعل .وأنا متحمسة ألن أكون جزءا ً من
نشاطاتها المستقبلية في مصر".

صرح فادي جورج " :يسعدني أن أبدأ رحلتي الجديدة مع فريق ’جلف كابيتال‘ .سنواصل معا ً اكتشاف فرص
استثمار متميزة في مجال الم لكية الخاصة لمستثمرينا من حول العالم كما سنعمل عن كثب مع الشركات التابعة حاليا ً
لمحفظتنا في مصر".
نبذة عن "جلف كابيتال"
"جلف كابيتال" هي شركة رائدة في إدارة األصول البديلة تتمع بوعي اجتماعي كبير وبخبرة استثمارية تمتد ألكثر من ستة عشرة عاما ً في األسواق
الخليجية واألسيوية في مجال الملكية الخاصة ورأس مال النمو والتطوير العقاري .وتتعاون الشركة مع رواد أعمال نشطين وفرق إدارية ممتازة
لتزويدها برأس مال النمو واالستشارات االستراتيجية والخبرات التشغيلية من أجل مساعدتها على بناء شركات عالمية رائدة في أسواقها .تمتلك
"جلف كابيتال" باعا طويال وسجال ناجحا في االستثمار في األسواق الخليجية واألسيوية حيث أغلقت الشركة منذ تأسيسها  36استثماراً .وتدير
الشركة حاليا ً أكثر من  2.5مليار دوالر أميركي من األصول موزعة على  7صناديق وأدوات استثمارية .تركز "جلف كابيتال" اهتمامها على
قطاعات قوية ومرنة تتطلع نحو المستقبل كمثل قطاع التكنولوجيا والتكنولوجيا المالية والرعاية الصحية وخدمات األعمال والقطاع االستهالكي
واالستدامة .وهدف الشركة هو تحقيق القيمة مع حوكمة عالمية المستوى وخبرة عميقة وأفضل الممارسات لتوفير أداء مستدام وممتاز لمساهميها.
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