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، المتحدة العربية اإلمارات في والمشروبات لألغذية صندوق أول تطلق كابيتال المال

 4102فبراير  4 دبي

الصندوق ليس موجهًا للطرح العام بل هو موجه إلى الطرح الخاص لمجموعة من المستثمرين 
 المؤهلين الذين تتوافر فيهم مجموعة من الشروط المحددة بمذكرة الطرح الخاص للصندوق.

 

 والمشروبات ألغذيةالمال ل صندوقأن تعلن عن إطالق يسر المال كابيتال 
تحقيق نمو رأسمالي على المدى المتوسط إلى الطويل إلتاحة والذي يهدف إلى 

الفرصة أمام المستثمرين للوصول إلى نطاق واسع من فرص االستثمار في 
في منطقة  مجاالت الملكية الخاصة المتاحة في قطاع االغذية والمشروبات 

 .الشرق األوسط وشمال إفريقيا وتركيا

 
جاءت فكرة إنشاء الصندوق نتيجة للدراسات المكثفة ومعلومات السوق التي 
جمعها فريق المال كابيتال في قطاع األغذية والمشروبات بالمنطقة والتطورات 

 الكبيرة على مدار السنوات القليلة الماضية.

 
"سجلنا الحافل  كابيتال المال شركةب ألصولا إدارة رئيسوصرح طارق قاقيش، 

في مجال إدارة األصول يبدو جليًا من خالل األداء المتميز للمنتجات التي قمنا 
 االستثمار نهج لنا يسمح""، وأضاف السيد قاقيش: 6002بطرحها من عام 

هم معايير  تلبي التيو  لعمالئنا المتاحة الفرص تحديدالشامل الذي نتبعه ب
وكدليل على قناعاتنا نقوم وباستثمار رأس مال الشركة في جميع  ة،اإلستثماري

 صناديقنا المنشاءة ".

 

يمثل ارتفاع عدد السكان والدخل القابل للصرف تحديدًا في منطقة الخليج فرصة 
 والمستثمرين التوسع في الراغبة الشركات من متزايداً  اهتماماً  نشهد واعدة، حيث

، لذا عزمنا على والمشروباتاألغذية  قطاع في االستثمار في يرغبون الذين
االستفادة من الفرص القيمة المتاحة في هذا القطاع وتقديم أفكار جذابة 

 لعمالئنا.

 

قال فراس حوريه، مدير الملكية الخاصة في ادارة االصول: "نحن متحمسون 
جدًا وفخورن بأن نقدم منتج رائد من حيث الشكل والمضمون، حيث سيكون 

يستثمر في  صندوق أول ويعدمخصص لقطاع األغذية والمشروبات، صندوق 
الملكية الخاصة تم الموافقة على إنشاؤه من قبل هيئة األوراق المالية والسلع 

 من المزيد لطرح نخططبدولة اإلمارات العربية المتحدة، وأضاف السيد حوريه: "
 "المستقبل في المماثلة الصناديق

 

درهم إماراتي لكل وحدة، وسيكون  000ات الصندوق يبلغ السعر المبدئي لوحد
 فترةدرهم. تمتد  600,000هناك حد أدنى لالكتتاب في الصندوق يبلغ 

 6002يناير 60لألغذية والمشروبات من  المال شركةصندوق ل األولي االكتتاب
 .6002فبراير  62حتى 

Al Mal Capital launches the first Food and Beverage 

Fund in the UAE 

Dubai 4 Feb 2014 

 
The fund private placement is offered to a group of qualified investors 

who meet a set of conditions specified in the fund’s private placement 

memorandum. 

 

Al Mal Capital is pleased to announce the launch of Al Mal 

F&B Fund, which aims to achieve significant capital 

appreciation in the medium and long term in order to provide 

an opportunity for investors to gain access to a wide range of 

private equity investment opportunities within the food and 

beverage sector in the Middle East, North Africa and Turkey. 

  

The idea of creating the Fund came as a result of Al Mal 

Capital’s intensive studies and market intelligence in the 

region’s F&B sector and its vibrant developments over the past 

few years.  

 

“Our Asset Management track record has been evident in the 

outstanding performance of the products that we have 

introduced,” said Tariq Qaqish, Head of Asset Management of 

Al Mal Capital. “Our top down investing approach allows us to 

determine opportunities for our clients that meet their 

investment criteria. As proof of our conviction, we seed our 

Funds and invest our own capital” added Mr. Qaqish. 

 

A combination of rising population and disposable income 

specifically in the Gulf region present a compelling 

opportunity. We are experiencing increased interest from 

businesses wishing to expand, and investors who desire to 

invest in the F&B sector. It is our intent to capitalize on the 

sector’s attractive opportunities and present our clients 

appealing ideas.  

 

“We are very excited and proud to offer a pioneering product in 

terms of segment and structure, whereby the fund will be fully 

dedicated to the F&B sector, and is the very first private equity 

fund to be approved by UAE’s Securities and Commodities 

Authority,” said Firas Hurieh, Private Equity Fund Manager at 

Al Mal Capital. “We are planning to roll-out more of similar 

funds in future” added Mr. Hurieh. 

 

The initial price of units of the fund will be set at AED100 per 

unit, and there will be a minimum initial subscription to the 

fund of AED250,000. The initial subscription period for the Al 

Mal F&B Fund will extend from 25 January until 26 February 

2014. 

 



February 4, 2014 [AL MAL CAPITAL – PRESS RELEASE)] 

 

 

 
 معلومات حول شركة المال كابيتال

 دبي، في ومقرها ة األغراض،متعدد استثمار ةشرك هي كابيتال المال شركةإن 
 لدولة المركزي المصرف قبل من ومنظمة مرخصة المتحدة العربية اإلمارات
 والخدمات المنتجات من واسعة مجموعة الشركة تقدم .المتحدة العربية اإلمارات

 المصرفية، االستثمارات تشمل واألفراد، والبنوك للمؤسسات االستثمارية
 .األصول دارةوا   والوساطة

 

 021200000فريق إدارة األصول:  :تصل علىا المعلومات من لمزيد

 Assetmanagement@almalcapital.comالبريد االلكتروني: 

 

About Al Mal Capital: 

Al Mal Capital is a diversified, multi-line Investment Company 

headquartered in Dubai, UAE and licensed and regulated by the 

Central Bank of the United Arab Emirates.   

 

The Company offers a wide range of investment products and 

services for institutions, banks and wealthy individuals, 

encompassing Investment Banking, Brokerage and Asset 

Management.  

 

For More Information Contact: Asset Management team at 

043601111 or send us an email to 

Assetmanagement@almalcapital.com 
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