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بﻼكستون تعلن إنطﻼق شركة زارو لﻺستثمار و تنمية مشاريع الطاقة ﻓﻲ الشرق اﻷوسط وشمال أﻓريقيا
أعلنت اليوم ﺻناديق إستثمار بﻼكستون ) (Blackstoneعن عقد شراكة مﻊ فريق إدارة ذو خبرة بقيادة سامﺢ شنودة ،الرئيس السابق
لقطاع اﻹستثمارفﻲ البنية التﺣتية فﻲ مجموعة سﻲ دي سﻲ ) ،(CDCالمملوكة للﺣكومة البريطانية وتعمل فﻲ اﻷسواق الناشئة .سوف
تقوم شركة زارو) (Zarouالمملوكة بالكامل لبﻼكستون بتنمية وتمويل وبناء وإنشاء وتشغيل مشروعات الطاقة المختلﻔة فﻲ الشرق
اﻷوسط وشمال أفريقيا والمناطق المجاورة لها.
تهدف شركة زارو إلى اﻹستثمار فﻲ مشاريﻊ توليد الطاقة بإختﻼفها )طاقة متجددة أو ﺣرارية( باﻹﺿافة إلﻲ مشاريﻊ المياه والبنية التﺣتية
لمشاريﻊ البترول والغاز  .وسوف تستﻔيد زارو من الخبرات التﻲ تتمتﻊ بها بﻼكستون ،كمالك ومستثمر ذو خبرة فﻲ قطاع الطاقة فﻲ
اﻷسواق المتقدمة والناشئة ،إﺿافةً إلى خبرتها الواسعة فﻲ تنمية مشاريﻊ الطاقة عالميا ً.
يمتلك فريق زارو عﻼقات قوية فﻲ المنطقة وخبرة واسعة فﻲ اﻹستثمار وسجل أعمال ﺣافل فﻲ إنشاء وتشغيل مشاريﻊ الطاقة .خﻼل
مسيرته المهنية ،شارك السيد /سامﺢ شنودة فﻲ تنﻔيذ مشاريﻊ تﻔوق قيمتها  6مليارات دوﻻر أمريكﻲ فﻲ منطقة الشرق اﻷوسط و أفريقيا.
دورا أساسيا فﻲ عملية اﻹستﺣواذ على شركة جلوبليك ) Africa
وخﻼل عمله فﻲ مجموعة سﻲ دي سﻲ ،لعب السيد /سامﺢ شنودة ً
 (Globeleqوهﻲ أكبر شركة خاﺻة فﻲ أفريقيا تعمل فﻲ مجال مﺣطات توليد الطاقة .وقبل ذلك ،شغل السيد /شنودة منﺻب رئيس
قطاع ﺻناعات الغاز الطبيعﻲ فﻲ مجموعة أوراسكوم ،ﺣيث لعب دور رئيسﻲ فﻲ إنشاء مﺻانﻊ للبتروكيماويات فﻲ شمال أفريقيا .كما
ينﺿم مﻔطر رﺣمان  ،الرئيس السابق والمدير التنﻔيذي لشركة أيه إي اس اﻷردن) ،(Jordan AESلشغل منﺻب المدير التشغيلﻲ فﻲ
الشركة.
وصرح سامﺢ شنودة ،المدير التنفيذي لشركة زارو" :يسعدنا أن نعقد شراكة مﻊ بﻼكستون التﻲ تتمتﻊ بقدرات وخبرات متميزة .فلدينا
إستراتيجية موﺣدة وهدف مشترك فﻲ اﻻستثمار فﻲ قطاع الطاقة فﻲ منطقة الشرق اﻷوسط وشمال أفريقيا .ومن جانبنا ،نمتلك ما يكﻔﻲ
من اﻹمكانيات للمشاركة فﻲ جميﻊ مراﺣل اﻹستثمار ،وذلك بد ًءا من مراﺣل التخطيط وﺻوﻻً إلى مراﺣل اﻹنشاء فالتشغيل .وأنا على
يقين أننا فﻲ وﺿﻊ متميز لنكون شري ًكا قيما ً فﻲ قطاع الطاقة فﻲ المنطقة".
من ناحية أخرى ،أضاف مصطفى م .صديقﻲ ،المسؤول عن استثمارات بﻼكستون ﻓﻲ مجال الطاقة ﻓﻲ اوروبا والشرق اﻷوسط
"يسرنا أن نتشارك مﻊ هذا الﻔريق اﻻستثنائﻲ لدعم منطقة الشرق اﻷوسط وشمال أفريقيا فﻲ تلبية الطلب المتنامﻲ على مرافق
وأﻓريقيا:
ّ
الطاقة والمرافق الﺣيوية اﻷخرى .فﻔريق زارو يتمتﻊ بخبرة ممتازة ،ومعرفة جيدة للمنطقة ،فﺿﻼً عن أن لديه الرؤية المطلوبة لبناء
شركة رائدة فﻲ قطاع الطاقة فﻲ المنطقة".
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نبذة عن بﻼكستون
بﻼكستون إنيرجﻲ بارتنرز) (Blackstone Energy Partnersﺻندوق لمجموعة تابﻊ إستثمار بﻼكستون متخﺻص فﻲ اﻻستثمار
فﻲ مجال الطاقة ،ولديه سجل ﺣافل قائم على الخبرات التﻲ تمتلكها بﻼكستون فﻲ المجال وشراكاتها مﻊ فرق اﻹدارة اﻻستثنائية .هذا وقد
ق واسﻊ من قطاعات الطاقة.
استثمرت بﻼكستون ما يزيد على  15مليار دوﻻر عالميا ً فﻲ نطا ٍ
وتُعد بﻼكستون واﺣدة من شركات اﻻستثمار الرائدة عالميا ً .تسعى لخلق أثر اقتﺻادي إيجابﻲ وقيمة مﺿافة طويلة اﻷمد لمستثمريها،
وللشركات التﻲ تستثمر فيها ،وللمجتمعات التﻲ تعمل فيها .وتﺣقق ذلك بﻔﺿل فريق متميز ومﺻادر تمويل متنوعة تدعمالشركات فﻲ
تنﻔيذ خطط نموها .تدير إستثمار ﺻناديق بﻼكستون تقارب قيمتها  440مليار دوﻻر فﻲ منتجات استثمارية عالمية تركز على اﻹستثمار
المباشر والعقارات والديون واﻷﺻول العقارية والﺻناديق الﻔرعية .للمزيد من المعلومات ،يُرجى زيارة الموقﻊ اﻹلكترونﻲ
 .www.blackstone.comتابعوا بﻼكستون على تويتر @.Blackstone

نبذة عن شركة زارو
زارو شركة مملوكة بالكامل لبﻼكستون .أنشئت ﺣديثا لتنمية وتمويل وإنشاء وتشغيل مشاريﻊ فﻲ مجاﻻت الطاقة الﺣرارية والمتجددة،
البنية التﺣتية لمشاريﻊ النﻔط والغاز ،والمياه ،وغيرها من المشاريﻊ المختلﻔة فﻲ منطقة الشرق اﻷوسط وشمال أفريقيا والمناطق المجاورة.
شارك فريق إدارة شركة زارو فﻲ تطوير مشاريﻊ تﻔوق قيمتها على  6مليارات دوﻻر فﻲ مجاﻻت الطاقة الﺣرارية والطاقة المتجددة
وغيرها من المشاريﻊ المختلﻔة فﻲ منطقة الشرق اﻷوسط وشمال أفريقيا .ويتمتﻊ الﻔريق بما يزيد عن  55عا ًما من الخبرة فﻲ هذا
المجال.للمزيد من المعلومات ،يُرجى زيارة الموقﻊ اﻹلكترونﻲ .www.zarougroup.com
لجسر قديم بناه الﻔراعنة فﻲ مﺻر وكان يقﻊ على الﻔرع الشرقﻲ لنهر النيل ويربط ما بين أفريقيا وآسيا.
"زارو" هو اسم
ٍ

