
خبر صحفي

ملیون  850 تبرم اتفاقة تسهالت مصرفة متجددة �قمة" جلف �ابیتال"

درهم 

 مع بنك أبوظبي التجار& و%نك الخلیج األول 

التسه"الت الجدیدة ستساعد في تمو�ل نمو الشر�ة السر�ع في �ل أنحاء منطقة الخلیج

ي ، وهي إحد� أنش� الشر�ات العاملة ف"جلف �ابیتال"أعلنت  -) 2015فبرایر  4أبوظبي، (

ق/ة رائدة تحصل مجال إدارة األصول البدیلة في منطقة الخلیج وأكثرها تنوعًا، الیوم أنها أبرمت اتفا

برز ملیون درهم إماراتي من اثنین من أ 1850موجبها الشر�ة على تسه/الت مصرف/ة متجددة 1ق/مة 

بدئي و;نك البنوك في دولة اإلمارات العر;/ة المتحدة، وهما بنك أبوظبي التجار8 �منس7 رئ/سي م

ة أعوام، وستساعد هذه التسه/الت االئتمان/ة المتجددة على مد� ست. الخلیج األول �منس7 رئ/سي

ف نشاطاتها، في تمو@ل العدد المتنامي من االستثمارات التي تجر@ها الشر�ة في مختل" جلف �ابیتال"

ه االتفاق/ة 1عد وتأتي هذ. 1ما في ذلك الملك/ة الخاصة واالئتمان وقروض المیزانین والتطو@ر العقار8 

في مجال  فترة وجیزة جدًا من إعالن الشر�ة إغالقها الناجح لصندوقها الثالث واألكبر حتى اآلن

 750و/عتبر هذا الصندوق الذ8 جمع . GC Equity Partners IIIالملك/ة الخاصة، وهو صندوق 

الل ملیون دوالر أمیر�ي، أكبر صندوق للملك/ة الخاصة تم إطالقه في منطقة الشرق األوس� خ
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.السنوات الثالثة الماض/ة

هذه االتفاق/ة  إننا سعداء جدًا بتوق/ع": "جلف �ابیتال"عّل7 الد�تور �ر@م الصلح، الرئ/س التنفیذ8 في 

بتنم/ة شراكتنا  للتسه/الت االئتمان/ة مع بنك أبوظبي التجار8 و;نك الخلیج األول، �ما أننا مسرورون 

وهي تتمتع  2015تدخل عام ‘جلف �ابیتال’إن . مع �ل من هذین المصرفین الرائدین في المنطقة

تع�ف  1مالءة مال/ة �بیرة على مستو� المؤسسة و�ذلك على مستو� صناد/قها االستثمار@ة، وهي

حال/ًا على تقی/م عدة 

راء نحن نؤمن أن هناك فرصة فر@دة في الوقت الحاضر إلج. استثمارات وفرص نمو في المنطقة

."استثمارات مغر@ة بتكالیف معقولة في قطاعات عال/ة النمو في عموم منطقة الخلیج

احة لها تراجع وُتقّ/م 1استمرار خ/ارات التمو@ل المت‘جلف �ابیتال’إن : "وأضاف الد�تور �ر@م الصلح

لحال/ة التي وفي ظل البیئة ا. في أسواق المال اإلقل/م/ة، سواء �ان في مجال المدیون/ة أو األسهم

ن األفضل تتسم 1أسعار فائدة منخفضة وسیولة متزایدة لد� البنوك، �ان رأ8 الشر�ة أنه س/�ون م

ه التسه/الت وهذ. لها أن تمّول نموها عبر تسه/الت ائتمان/ة بدًال من الدخول إلى األسواق المال/ة

بتقل/ص ‘جلف �ابیتال’االئتمان/ة المتجددة، والتي تعتبر تسه/الت ضخمة بجم/ع المقای/س، تسمح لـ 

فئات األصول  تكالیف االقتراض لدیها و;تعز@ز ه/�لیتها المال/ة ومواصلة تمو@ل استثماراتها في �ل

ت االستثمار إننا محظوظون ألننا نتمتع 1مر�ز مالي قو8 حال/ًا و1أننا إحد� شر�ا. التي تعمل فیها

."اإلقل/م/ة األفضل تمو/ًال على مستو� المؤسسة ��ل ومن خالل صناد/قها االستثمار@ة

نك أبوظبي وقال السید �ولین فراسیر، نائب تنفیذ8 للرئ/س ورئ/س الخدمات المصرف/ة للشر�ات في ب

من خالل هذه التسه/الت الجدیدة ‘جلف �ابیتال’/سعدنا أن نواصل دعمنا لنمو أعمال : "التجار8 

إن اتفاق/ة . 2006منذ تأس/س الشر�ة في عام ‘جلف �ابیتال’التي ترّسخ شراكتنا القو/ة مع 

لة وهي تؤ�د التسه/الت االئتمان/ة المتجددة مصممة 1طر@قة ُمثَلى لتلبي احت/اجات الشر�ة من السیو 
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."في مسیرة تطورها المستمرة‘جلف �ابیتال’�ذلك على مد� التزامنا بدعم 

وصرح السید سا/مون بیني، نائب رئ/س تنفیذ8 أول ورئ/س الخدمات المصرف/ة للمجموعات 

جلف ’حة مع تعّزز هذه التسه/الت الجدیدة شراكتنا الناج: "واألعمال الدول/ة في بنك الخلیج األول

تقبل/ة ومع الشر�ات التا1عة لمحفظتها، ونحن ملتزمون بدعم الشر�ة لتنفیذ خططها المس‘�ابیتال

."للنمو

وأضاف ستیف بیر8، رئ/س أسواق الدیون والقروض المشتر�ة في إدارة الخدمات المصرف/ة 

ه/الت نحن سعداء لكوننا المنّس7 الرئ/سي للقرض لهذه التس: "للمجموعات في بنك الخلیج األول

شر�ة في ونحن نتطلع لالستمرار في توفیر حلول تمو@ل مرنة ومبتكرة لل‘جلف �ابیتال’الهامة لشر�ة 

."المستقبل

ا إننا نش�ر المصرفین على دعمهم": "جلف �ابیتال"وقال �ر@ستوفر فول، المدیر المالي في 

إحد� أفضل شر�ات ‘جلف �ابیتال’وتظل . المتواصل من خالل هذه التسه/الت الجدیدة والضخمة

على اإل/فاء  االستثمار تمو/ًال في المنطقة �ما أن خ� االئتمان المعزز هذا سیز@د من قدرة الشر�ة

."المنطقة 1التزاماتها االستثمار@ة على المد� المتوس� �ما س/مّ�نها من تنم/ة أعمالها في عموم

-انتهى ⦁

"جلف �ابیتال"نبذة عن 

ر في عدة فئات هي شر�ة رائدة في إدارة األصول البدیلة، حیث ترّ�ز على االستثمار في منطقة  الخلیج وتستثم" جلف �ابیتال"
مل1ار  3.3كثر من وتدیر الشر�ة حال1ًا أ.  من األصول من بینها الملك1ة الخاصة واالئتمان وقروض المیزانین والتطو-ر العقار+ 

تعز-ز في تنم1ة رأس المال و " جلف �ابیتال"و-تمثل هدف . صنادی7 وأدوات استثمار-ة 7دوالر أمیر�ي من األصول من خالل 
داء ممتاز مستدام الق1مة بواسطة خبراتها ومهاراتها العالم1ة المستو= ومن خالل أفضل الممارسات التي تت;عها من أجل توفیر أ

. أموالها الخاصة إلى جانب أموال المستثمر-ن في صناد1قها" جلف �ابیتال"وتستثمر . لكل المعنیین ;أعمالها
یة والنمو السریع لتملّك حصص استراتیجیة في شركات تتمیز بالربحیة العال" جلف كابیتال"تسعى ففي مجال الملك1ة الخاصة، 

لمالي في تلك في قطاعات مختارة وسریعة النمو في منطقة الخلیج ومن ثم إدخال تحسینات في مجال التشغیل والمجال ا
لخاصة في أفضل شركة للملكیة ا"بجائزة " جلف كابیتال"وقد فازت . الشركات من أجل تسریع وتعزیز ربحیتھا وحجمھا

. 2014و 2013و 2012و 2011لعام " بانكر میدل إیست"التي تقدمھا مجلة " منطقة الشرق األوسط

ریلیتد "مشترك مع ، وھي المشروع ال"جلف ریلیتد"أیضاً في مجال التطویر العقاري من خالل شركتھا " جلف كابیتال"وتنشط 
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وتهتم . األمیركیة ، وھي إحدى أبرز الشركات الخاصة العاملة في مجال التطویر العقاري في الوالیات المتحدة"كومبانیز
اء مشار-ع ;ال;حث عن فرص للتطو-ر العقار+ في دولة اإلمارات وفي المملكة العر1Cة السعود1ة من أجل إنش" جلف ر-لیتد"

. ضخمة متعددة االستخدامات ومشار-ع س�ن1ة عمالقة

ت التمو-ل ، بهدف تلب1ة احت1اجا"جلف �ر-دیت ;ارتنرز"أطلقت الشر�ة �ذلك لالئتمان ولتمو-ل قروض المیزانین تحت مسمى 
Iراتھا في مجال بفضل مبادو. لد= الشر�ات السر-عة النمو ولتوفیر التمو-ل لصفقات التملك في �ل أنحاء منطقة الشرق األوس

صول البدیل في الیوم إحد= �بر= شر�ات إدارة األ" جلف �ابیتال"ومجال االئتمان، ;اتت  الملكیة الخاصة والمجال العقاري
. www.gulfcapital.comللحصول على المز-د من المعلومات، یرجى ز-ارة موقع . منطقة الخلیج

نبذة عن بنك أبوظبي التجار� 

�ان عدد موظفي  2014د1سمبر  31وCتار-خ . �شر�ة مساهمة عامة في إمارة أبوظبي 1985تأسس بنك أبوظبي التجار+ عام 
عمیل من األفراد  580,000جنس1ة یخدمون قاعدة عمالء تحتو+ على أكثر من  65موظف 1مثلون  4000البنك یز-د على 

 4فرعًا و 50عمیل من الشر�ات والمشار-ع الصغیرة والمتوسطة من خالل ش;�ة فروع محل1ة تضم  49,000وما یتخطى 
یبلغ إجمالي أصول  2014د1سمبر  31و�ما بتار-خ . م�اتب دفع وفرعین في الهند وفرع في جیرسي وم�تب تمثیلي في لندن

. مل1ار درهم 204البنك 
متكاملة من 1عتبر بنك أبوظبي التجار+ أحد البنوك الرائدة في دولة اإلمارات وذلك من خالل تقد1مه لمجموعة متنوعة و 

لثروات واألعمال الخدمات المصرف1ة المتطورة واألنشطة المتمیزة في مجاالت عدیدة منها، الخدمات المصرف1ة لألفراد وٕادارة ا
صرف1ة والخدمات المصرف1ة الخاصة والخدمات المصرف1ة للشر�ات والخدمات المصرف1ة التجار-ة وٕادارة النقد واالستثمارات الم

لمشار-ع وٕادارة االستشار-ة للشر�ات وصرف العمالت األجنب1ة ومشتقات األوراق المال1ة وخدمات الصیرفة اإلسالم1ة وتمو-ل ا
.العقارات واالستثمارات اإلستراتیج1ة

) %1.19وجهة ح�وم1ة أخر=  %58.08مجلس أبوظبي لالستثمار(من رأسمال البنك  %59.3تمتلك ح�ومة أبوظبي
�انت الرسملة  2014د1سمبر  31وCتار-خ . وأسهم بنك أبوظبي التجار+ مدرجة و-تم تداولها في سوق أبوظبي لألوراق المال1ة

 .مل1ار درهم 37السوق1ة للبنك تبلغ 

نبذة عن بنك الخلیج األول

ك فیها من حیث حقوق 1عتبر بنك الخلیج األول المؤسسة المال1ة الرائدة في دولة اإلمارات العر1Cة المتحدة ومن بین أكبر البنو 
لة ، مما یجعله أحد أكبر البنوك المساهمة في دو 2014مل1ار درهم إماراتي بنها1ة د1سمبر  34.1ملك1ة مساهم1ه التي بلغت 

و-تخذ من عاصمة دولة اإلمارات العر1Cة  1979و-وفر بنك الخلیج األول، الذ+ تأسس في عام . اإلمارات العر1Cة المتحدة
�ة واسعة من المتحدة، أبوظبي، مقرًا رئ1س1ًا له، خدمات مال1ة واسعة النطاق لألفراد ومختلف قطاعات األعمال من خالل ش;

یل1ة في الهند، هونغ الفروع في دولة اإلمارات العر1Cة المتحدة، ;اإلضافة إلى فروعه الدول1ة في سنغافورة وقطر وم�ات;ه التمث
.�ونغ، سیول ولندن الى جانب المؤسسة المصرف1ة التا;عة له في لیب1ا

ا وعمالئها أما الیوم، ف1عتبر بنك الخلیج األول من المؤسسات العالم1ة المستو= الملتزمة بتحقی7 أفضل ق1مة لمساهمیه

4



الزدهار والنمو وموظفیها، حیث یر�ز على تقد1م الخدمات والمنتجات المصرف1ة التي تلبي احت1اجات العمالء، وتساهم في دعم ا
�بیر في الموارد  وانطالقًا من التزامه الدائم ;التمیز، یواصل بنك الخلیج األول االستثمار ;ش�ل. االقتصاد+ لدولة االمارات

أفضل "زتي وقد حصل بنك الخلیج األول على جائ. ال;شر-ة والتكنولوج1ة بهدف تقد1م خدمات مصرف1ة ;أعلى وأرقى المعاییر
یدل ا1ست ;ان�ر م"خالل حفل توز-ع جوائز مجلة " أفضل مؤسسة إلدارة الثروات"و" بنك في دولة اإلمارات العر1Cة المتحدة

". شر�ة عر1Cة 500أقو= "، �ما صنف �ثامن أقو= شر�ة في العالم العرCي، ضمن قائمة مجلة فورCس لـ "2014للقطاع المالي 
ي دول و قد صنف البنك �إحد= وجهات العمل المفضلة في دولة اإلمارات خالل حفل توز-ع جوائز أفضل عالمة تجار-ة ف

الخدمات المصرف1ة للشر�ات الصغیرة ";االضافة لحصده جائزة أفضل بنك عن فئة  2014مجلس التعاون الخلیجي لعام 
.2014" انترCرایز أجیلیتي"ضمن حفل جوائز " والمتوسطة

–انتهى  ⦁
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