
                                                                  

 

 صحفي خبر

 
 

 

مبادئ منظمة األمم المتحدة لالستثمار المسؤول كجزء من توقع اتفاقية "جلف كابيتال" 

حوكمة في كل عملياتها االستثمارية وإجراءات الجتماعية واالبيئية وال العناصرسعيها لدمج 

 التملك
 

ف كابيتال"، الشركة الرائدة في إدارة األصول البديلة في األسواق لأعلنت "ج –( 2020نوفمبر  3 –)دبي 

النامية، اليوم أنها قد انضمت رسمياً إلى شبكة المستثمرين العالميين التابعة لألمم المتحدة من أجل التعاون سوياً 

مت الشركة بتأكيد التزامها رسمياً باالستثمار لتطبيق مبادئ وأسس االستدامة في النظام المالي العالمي. وقد قا

 Principles of Responsibleالمسؤول عندما وقعت على مبادئ األمم المتحدة لالستثمار المسؤول )

Investment-PRI.)" 

 

ثار االستثمار على العوامل البيئية واالجتماعية وعوامل الحوكمة آعلى فهم  مبادئ االستثمار المسؤول""تعمل 

دمج هذه كما تعمل على  ،على مبادئها واوقع، والذين دعم شبكتها من المستثمرين من حول العالمإضافة إلى 

العناصر في القرارات المتعلقة باستثماراتهم وعمليات التملك التي ينفذونها. وقد طُورت تلك المبادئ من قِبل 

ة واالجتماعية وقضايا الحوكمة قد تؤثر على أداء القطاع المالي العالمي حيث تقوم على فكرة أن القضايا البيئي

هم اتإذا ما أرادوا اإليفاء بواجبعين االعتبار المحافظ االستثمارية وبالتالي يجب على المستثمرين أن يأخذوها في 

ومن خالل تطبيق هذه المبادئ، تساهم "جلف كابيتال" في عملية تطوير نظام مالي عالمي أكثر  .ةاالئتماني

 بينما تكون في الوقت نفسه قد حسنت من تأثير شركاتها التابعة على المجتمع والبيئة.   استدامة

 

ً متزايداً بالبيئة والعدالة االجتماعية والمسؤولية المؤسسية، فإن  هذا وفي الوقت الذي يشهد فيه العالم اهتماما

البيئية واالجتماعية وعناصر الحوكمة التزام "جلف كابيتال" بدمج العناصر على  ؤكدهذه المبادئ يعلى  توقيعال

 وعمليات االستثمار وقرارات التملك. التدقيق في كافة قراراتها المتعلقة بعمليات

 

 

 

 

‘ جلف كابيتال’في "جلف كابيتال": "تضع والمدير المشارك علق الدكتور كريم الصلح، الرئيس التنفيذي 

تها افي صميم قراراتها االستثمارية وعملياتها وإجراء االعتبارات البيئية واالجتماعية واعتبارات الحوكمة

ً التأكيد على المؤسسية. وتوقيعنا على  مبادئ االستثمار المسؤول المدعومة من األمم المتحدة يتيح لنا رسميا

ن تنا الداخلية يجب أاالتزامنا بمراعاة تلك المبادئ. باعتبارنا شركة تتمتع بانتشار عالمي، فإن سياساتنا وإجراء

تراعي تأثير قراراتنا االستثمارية على المجتمع ككل في وقت يتوجب فيه على شركات الخدمات المالية أن 

أهدافها مع األهداف األوسع للمجتمع. وعلى المدى البعيد، نحن نؤمن أن االستثمار المسؤول هو الطريقة  نسقت

المستدامة الوحيدة لتوليد عائدات ممتازة في حين نقوم في الوقت ذاته بتحسين تأثير شركاتنا على المجتمع وعلى 

 البيئة."

 



                                                                  

 

 صحفي خبر

 
في ‘ جلف كابيتال’: "إننا نرحب بـ ئ االستثمار المسؤول""مبادفي  ةالتنفيذي ةوصرحت فيونا رينولدز، الرئيس

ثمارية. نحن االست ابأهمية دمج عناصر االستدامة في قراراته كما نثني على وعيها‘ مبادئ االستثمار المسؤول’

 في األشهر القادمة." نتطلع للعمل معها

 

ستة، ستتخذ الشركة سلسلة من الخطوات الاالستثمار المسؤول كجزء من التزام "جلف كابيتال" بالتمسك بمبادئ 

داخل الشركة. وتشتمل تلك القواعد على تعزيز مبادئ االستثمار المسؤول لتطبيق قواعد  2020في عام 

كيفية دمج تلك القواعد حول استراتيجية الشركة في المجال البيئي واالجتماعي ومجال الحوكمة يلي ذلك دراسة 

محافظ "جلف كابيتال"، وذلك كجزء من سياستها النشطة والمسؤولة في مجال التابعة لفي عموم شبكة الشركات 

 التملك. 

 
 -انتهى-

 

 

 

 

 

 

 

 نبذة عن "جلف كابيتال" 

"جلف كابيتال" هي من الشركات الرائدة في إدارة األصول البديلة في منطقة الشرق األوسط حيث تستثمر في عدة فئات من 

مليار دوالر أميركي  2.5 من والدين الخاص والتطوير العقاري. وتدير الشركة حالياً أكثر األصول، بما في ذلك الملكية الخاصة

صناديق وأدوات استثمارية. ويتمثل هدف "جلف كابيتال" في تنمية رأس المال وتعزيز القيمة  7 وزعة على من األصول م

لتي تتبعها من أجل توفير أداء ممتاز مستدام لكل بواسطة خبراتها ومهاراتها العالمية المستوى ومن خالل أفضل الممارسات ا

 المعنيين بأعمالها. 

 

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