
 

 

 و"جلف كابيتال"توفّرانرأس مااللنمو لشركة رائدة  كابيتال بارتنرز"ه"إن بي كي
 فيقطاعصناعةاأللبسة الجاهزة في األردن

 توسيع مرافق اإلنتاج وزيادة إمكانية"Classic Fashion Apparel Industry"شركة االستثمار سيتيحل
ً  مليون قطعة 60 على لما يزيد هاصادرات  من األلبسة الجاهزة سنويا

 

 عن دخولها في أّول شراكة  كابيتال بارتنرز،ه أعلنت إن بي كي:2018 أبريل3دبي، اإلمارات العربية المتحدة، 
 Classic Fashion Apparelاستراتيجية مع شركة "جلف كابيتال"،وذلك لالستثمار فيشركة"

Industryويعمل لديها  من حيث عدد الوظائف األردنخاصة في اتالشركالكبر "المحدودة، وهي واحدة من أ
" االنتقال إلى Classic Fashion Apparel Industry"شركةلستثمار االوسيتيح  موظف. 24,000أكثر من 

 المرحلة التالية من النمو وتوسيع مرافق اإلنتاج.

، نمّواً ملحوظاً 2003في عام "،منذتأسيسها Classic Fashion Apparel Industry"حقّقت شركة 
 450السنوية ها حجم مبيعاتقطاع صناعة األلبسة الجاهزة، حيثيتجاوز في بارزاً وأصبحت اآلن العباً عالمياً 

در أنعالقات طويلة األمد مع عمالقة التجزئة العالميين مثل وول مارت، و.وتتمتّع الشركة بمليون دوالر أمريكي
، وهي تعتبر أحد أكبر الداعمين لالقتصاد ي سي بيني، وهانز وجابارمور، وأديداس، وأمريكان إيجل، وجآ

ً من األلبسة الجاهزة مليون قطعة 60 ما يزيد علىتنتج األردني، حيث    إجمالي٪ من27، ما يمثل  سنويا
.  األردنمن األلبسة الجاهزةصادرات

شركة االستثمارات ،  كابيتال بارتنرزهقال ياسر مصطفى، مدير عام أول في شركة إن بي كيوبهذه المناسبة، 
مرنة للشركات متوسطة الحجم في منطقة الشرق رأس مال نمو تقدّم المشورة بشأن توفير حلول البديلة التي 

 نمو ال تمتلكمسيرة شركة عبر أول استثمار لنا في األردن يسّرنا اإلعالن عن: "األوسط وشمال إفريقيا وتركيا
 أكسبها ثقة بعض أشهر العالمات التجارية ما التميز وإنما أظهرتالتزاماً عميقاً بمواصلةمثيرة لإلعجاب فحسب، 

 من الطراز وحدة إنتاجية ببناء ، عالية للشركة،والذينيتمتعونبحرفية التنفيذيلقد نجحأعضاء الفريقفي العالم. 
 Classic ‘شركةانتقال دعم ’بهدف جلف كابيتال جداًلهذه الشراكة مع‘العالمي، ونحن متحمسون

FashionApparel Industryإلى المرحلة التالية من النمّو والتوّسع ’." 

إحدى أكبر وأنشط  ورئيس إدارة الدين الخاص في شركة ‘جلف كابيتال’، مدير عام أولبدوره قال وليد شريف، 
المكانة الراسخة والوضع القوي بالنسبة هذا االستثمار : "يُبرزمدراء األصول البديلة في منطقة الشرق األوسط

التي تتمتع بها شركة قوة مما الشك فيه أن مكامنالفريقيا. إرأس المال المرن في منطقة الشرق األوسط وشمال ل
‘Classic Fashion Apparel Industry‘ جلف ’ - مدعومة بسجّل األداء الحافل بالنجاحات لكل من

  - في العديد من القطاعات في الشركات الرائدةمجال االستثمار في ’ كابيتال بارتنرزهإن بي كيكابيتال’ و‘
 ". للمستثمرين الراسخبإيجاد فرص وعائدات ممتازة التزامناتعكس

 Classic Fashion Apparel، رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب لشركة "سانال كومارمن جهته قال 
Industry ماكينة لتصنيع األلبسة، 130 موظف و300 عاماً بكادر وظيفي قوامه 15": "أطلقنا عملياتنا قبل 

 مليون دوالر فقط. أفخر اليوم بإمتالكنا لقوة عاملة متمرسة تقوم 2وكنا نحقق عوائد سنوية ال تتجاوز الــ 
 هإن بي كي ماكينة لتصنيع األلبسة.ومن خالل الشراكة التي تجمعنا مع المستثمرين اإلقليميين ‘10,000بتشغيل 

 ".جلف كابيتال’، فإن شركتنا مؤهلةلدخول المرحلة الُمقبلة من مسيرة النمو طويلة األجل’ و‘كابيتال بارتنرز



 

 

 Classicيذكر أن "إثمار إنفيست"عملت كمستشار مالي ومدير لصفقة االستثمار في شركة "
FashionApparel Industry." 

 هصندوقإن بي كي هذهرابع استثمار يتّم تنفيذهعبر "Classic Fashion Apparel Industry"وتمثّل صفقة
 أمريكي، ليصل بذلك حجم  مليون دوالر160 بقيمة  الذيجمع استثماراتكابيتال بارتنرز ميزانين الثاني

شركة إن فيه.وقامتالمستثمرة% من إجمالي األموال 50االستثمارات التي نفذت عبر هذا الصندوق إلى أكثر من 
بتقديم مشورة بشأن استثمارات بقيمة ،التي تتخذ من مركز دبي المالي العالمي مقراً لها،  كابيتال بارتنرزهبي كي

 استثماراً على نطاق عدة قطاعات، وتخارجت 30 مشورة تتعلق بإيجاد ، وقدمتتجاوزت المليار دوالر أمريكي
الستثمارات البديلة في  في مجاالشركةالتي تنفذها  المربحة التخارجعمليات ، أكبر عدد من  استثمار منها17من 

المنطقة على مدى العقد الماضي. 

 كابيتال" واالستثمار جلف "الدين الخاص التابعة لشركةهذا االستثمار الثالث عشر بالنسبة لصناديق كما يعتبر 
األموال إجمالي ٪ من 50يقرب من حيث تّم استثمار ما ، II"جلف كريدت اوبورتشونيتيز الخامس لصندوق 

 .في القطاعات الدفاعية في منطقة الشرق األوسط وإفريقياالمودعة فيه 

 -انتهى-

 كابيتال بارتنرز هنبذة عن شركة إن بي كي

 كابيتال بارتنرز هي ذراع االستثمارات البديلة لشركة الوطني لالستثمار ش.م.ك.م (”أن بي كيه كابيتال"). هشركة إن بي كي
 ه شركة إن بي كيقدموت. تتمتع بإمكانات نمو كبيرة في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا التي لشركاتاوتستهدف الشركة 

 نصةصناديق استثمارية في الملكية الخاصة واالئتمان الخاص، باإلضافة إلى المفي الوقت الحالي المشورة الى كابيتال بارتنرز 
 كابيتال ه، نفذت شركة إن بي كي2007 كابيتال في عام هالعقارية التي ُطرحت مؤخًرا. ومنذ طرح أول صندوق لشركة إن بي كي

 استثمار. تعتبر الشركة رائدة في تقديم المشورة بشأن 17 من  بنجاح عدة قطاعات، وتخارجتفياستثماراً 30بارتنرز بنجاح 
عملية تمويل ميزانين منذ طرح أول 12استثمار االئتمان الخاص وعمليات ادارتها والتخارج منها في المنطقة، وقامت بإنجاز 

 دبي مقًرا لها، كما  مركز دبي المالي العالمي - كابيتال بارتنرز منه. تتخذ شركة إن بي كي2009صندوق تمويل ميزانين في عام 
 حضور في مدينة الكويت والمنامة وأسطنبول.   األم، ان بي كيه كابيتال،أن للشركة

 www.nbkcpartners.comللمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع االلكتروني: 

 نبذة عن "جلف كابيتال"

"جلف كابيتال" هي من الشركات الرائدة في إدارة األصول البديلة في منطقة الشرق األوسط حيث تستثمر في عدة فئات من األصول، بما في 
 مليار دوالر أميركي) من األصول من 4 مليار درهم(14.7ذلك الملكية الخاصة والدين الخاص والتطوير العقاري.  وتدير الشركة حالياً أكثر 

 صناديق وأدوات استثمارية. ويتمثل هدف "جلف كابيتال" في تنمية رأس المال وتعزيز القيمة بواسطة خبراتها ومهاراتها العالمية 10خالل 
المستوى ومن خالل أفضل الممارسات التي تتبعها من أجل توفير أداء ممتاز مستدام لكل المعنيين بأعمالها.وتستثمر "جلف كابيتال" أموالها 

. وقد حازت "جلف كابيتال" على التكريم من نظرائها الخاصة إلى جانب أموال المستثمرين في صناديقها في كل الصناديق التي تطلقها الشركة
ومن الخبراء من المنطقة ومن حول العالم حيث فازت بجائزة "أفضل شركة للملكية الخاصة في منطقة الشرق األوسط" المقدمة من مجلة 

. كما فازت الشركة بجائزة "أفضل شركة للملكية الخاصة" في منطقة 2015 و2014 و2013 و2012 و2011"بانكر ميدل إيست" لعام 
الشرق األوسط وشمال إفريقيا المقدمة من "برايفت إكويتي إنترناشيونال" وكذلك بجائزة "أفضل صندوق ائتماني للشركات الصغيرة 

 وجائزة "أفضل شركة إلدارة األصول البديلة في منطقة الشرق األوسط" في عام 2015والمتوسطة الحجم" في منطقة الشرق األوسط لعام 
. وتنشط "جلف كابيتال" أيضاً في مجال التطوير العقاري من خالل شركتها "جلف ريليتد"، وهي المشروع المشترك مع 2017 و2016

وتهتم "جلف "ريليتد كومبانيز"، وهي إحدى أبرز الشركات الخاصة العاملة في مجال التطوير العقاري في الواليات المتحدة األميركية. 
ريليتد" بالبحث عن فرص للتطوير العقاري في دولة اإلمارات وفي المملكة العربية السعودية من أجل إنشاء مشاريع ضخمة متعددة 

االستخدامات ومشاريع سكنية عمالقة. أطلقت الشركة كذلك شركة للدين الخاصتحت مسمى "جلف كريديت بارتنرز"، والتي تقدم خدمات 
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االئتمان وتمويل قروض الميزانين لتلبية احتياجات التمويل لدى الشركات السريعة النمو ولتوفير التمويل لصفقات التملك في كل أنحاء منطقة 
، باتت "جلف دين الخاص ومجال البفضل مبادراتها في مجال الملكية الخاصة والمجال العقاريالشرق األوسط ومنطقة إفريقيا وتركيا.  و

 شرق األوسط. في منطقة الةكابيتال" اليوم إحدى كبرى شركات إدارة األصول البديل

.  www.gulfcapital.com يرجى زيارة موقع  عن "جلف كابيتال"،للحصول على المزيد من المعلومات
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