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صندوق االستثمار  TANAيستثمر  200مليون درهم في فرع الفواكه الحمراء لشركة
 PALMAGRIالتابعة لمجموعة النخيل القابضة Palmeraie Holding
أقدمت تانا أفريكا كابتال ( ،)TANAالشركة االستثمارية القابضة الناتجة عن مشروع مشترك بين
المجموعة العائلية الجنوب إفريقية "ماري أوبنهايمروأخواتها" وشركة "تِماسيك هولدينج" من سنغافورة،
على استثمار  200مليون درهم في أحد فروع شركة .PALMAGRI
وتشكل  PALMAGRIالقطب الفالحي لمجموعة النخيل القابضة  Palmeraie Holdingالمغربية ،وحاملة
طموحات المجموعة في القطاع الفالحي .وتنشط  PALMAGRIفي مختلف جهات المملكة من خالل
ضيعات زراعية متخصصة في غرس أشجار الفواكه الحمراء والنخيل والورديات.
واقتنت  ،TANAعبر هذه الصفقة ،حصة أقلية في رأسمال فرع الفواكه الحمراء التابع لشركة
 ،PALMAGRIوتستهدف هذه المساهمة تسريع نشاط الفواكه الحمراء.
"من خالل هذه الشراكة مع  TANAستتمكن  PALMAGRIمن تعزيز مكانتها كفاعل مغربي من الصف
األول في هذا القطاع ،وستتمكن كذلك من استغالل أفضل إلمكانياتها الهائلة في تنمية سلسلة إنتاج الفواكه
الحمراء ومن تسريع تنفيذ استراتيجية نموها سواء في مجال اإلنتاج أم التوزيع" ،يقول السيد سعد برادة
السني ،رئيس مجموعة النخيل القابضةPalmeraie Holding.
للتذكير ،فإن النخيل القابضة ، Palmeraie Holdingوالمعروفة أيضا باسم النخيل للصناعات
والخدمات  ،Palmeraie Industries & Servicesوالتي يرأسها السيد سعد برادة السني ،تعد مجموعة كبيرة
متعددة األنشطة في المغرب وإفريقيا .وتشمل عملياتها قطاعات الصناعة والتوزيع والسيارات والتعليم
والمعادن والصناعات الزراعية.
وتولت "ديلويت" DELOITTEو"دنتون" Dentonsخالل هذه العملية مهمة االستشارة لصالح ،TANA
فيما تولت "ويست كابتال بارتنرز" مع "الصايغ والمنجرة" االستشارة لفائدة .PALMAGRI
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مالحظة للمحررين
حول تانا أفريكا كابتال
رأت تانا أفريكا كابتال النور في  2011كمشروع مشترك مناصفة بين مجموعة أوبنهايمر وأوالده مع
تماسيك هولدينج .ويجمع المساهمان المؤسسان طموح مشترك للمساهمة في خلق القيمة للقارة األفريقية
عبر عالقة رأسمالية ومساعدة استراتيجية .وإلى غاية اليوم استثمرت  TANAأزيد من  250مليون دوالر
عبر القارة اإلفريقية وأتمت في  2017عملية سحب تمويالت إضافية بقيمة  300مليون دوالر لدى
مساهميها التاريخيين.
شركة أوبنهايمر وأوالده
شركة أوبنهايمر وأوالده ( )E. Oppenheimer & Sonشركة استثمارية قابضة تابعة لعائلة أوبنهايمر،
وهي التي كانت وراء تأسيس المجموعة المنجمية الدولية اإلنجليزية األمريكية
( ،)www.angloamerican.comكما أنها تعد حتى سنة  2012المساهم المرجعي في مجموعة دوبيرز
(  ،)www.debeersgroup.comرائد األلماس في العالم .وتمتلك شركة أوبنهايمر وأوالده محفظة
استثمارات واسعة تضم مساهمات في مقاوالت تشتغل بإفريقيا وأوروبا وأميركا الشمالية وآسيا .كما
تمتلك مساهمات في مقاوالت جنوب إفريقية وذلك في إطار شراكات مع رجال أعمال وصناديق
استثمارية محلية
كما تمتلك أوبنهايمر وأوالده إضافة إلى ذلك مؤسستين متخصصتين على التوالي في االستثمار في
مشاريع البنيات التحتية بإفريقيا وفي أسهم الشركات اإلفريقية المدرجة في البورصة ،إلى جانب تانا أفريكا
كابتال التي تتولى حصريا االستثمار في الشركات الخاصة العاملة في إفريقيا.
تماسيك
يعود إنشاء تماسيك لعام  ،1974وهي شركة استثمارية قابضة في سنغافورة (.)www.temasek.com.sg
من خالل شبكتها التي تضم  11مكتبا عبر العالم ،تدير تماسيك محفظة استثمارية متنوعة تناهز قيمتها
 308مليار دوالر أمريكي ( 235مليار دوالر كندي) في  31مارس  ،2018وهي مركزة بشكل خاص في
سنغافورة وآسيا .وحققت تماسيك عائدا سنويا متوسطا على االستثمار بنسبة  15في المائة منذ إنشائها.
تشمل المحفظة االستثمارية لشركة تماسيك مجموعة واسعة من القطاعات ،خاصة الخدمات المالية والنقل
واللوجستيك والصناعة واالتصاالت واإلعالم والتكنولوجيا وعلوم الحياة والمنتجات االستهالكية والعقار
والطاقة والموارد الطبيعية.

