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تتعاونان للسنة الخامسة على التوالي  "جلف كابيتال" ومؤسسة اإلمارات
 لدعم وتمكين الشباب في دولة اإلمارات

قة منطدت "جلف كابيتال"، إحدى أبرز وأنشط مدراء األصول البديلة في جد   –( 2016 إبريل  24 -)أبوظبي 
على التوالي من أجل دعم برامج متنوعة  مؤسسة اإلمارات، وذلك للسنة الخامسةالشرق األوسط، شراكتها مع 

تساعد على تنمية وتمكين شباب دولة اإلمارات. يذكر أن "مؤسسة اإلمارات" هي المؤسسة الوطنية في دولة 
لى ع كات بين القطاعين الحكومي والخاص بغرض تمكين الشباباست لتحفيز وتعزيز الشر اإلمارات التي أس  

 .تحقيق ما يسعون إليه

، تواصل "جلف كابيتال" تعاونها مع مؤسسة اإلمارات في مجاالت 2011هذا ومنذ أن بدأت الشراكة في عام 
 موقع التدريب التابع لمؤسسة اإلماراتهامة تساعد على تطوير وتنمية قدرات الشباب. وتشمل هذه البرامج 

تاحة الفرص إ القوية والفعالة في لته "جلف كابيتال". وتسهم هذه المنصة على اإلنترنت والذي أطلقته ومو  
العمل  ع أصحابفرص التدريب المتاحة في القطاع الخاص. ويصل الموقالتعرف على اإلماراتية بللمواهب 

 ات.لتدريب في الشركالموهوبين الذين يبحثون عن فرص ل ف الشباب المواطنينالمن القطاع الخاص بآ

د شراكتها مع جد  أن ت‘ جلف كابيتال’ "جلف كابيتال": "يسر   ح الدكتور كريم الصلح، الرئيس التنفيذي فيصر  
ع وندعم رؤيا المؤسسة والتي تنسجم مع رؤيتنا. وكل برامجنا للمسؤولية المجتمعية فنحن نشج  مؤسسة اإلمارات. 

ز على تمكين جيل المستقبل وتزويده بالمهارات والمعرفة المناسبة التي ستساعده على اكتساب قدرات في ُترك  
مهاراته من بتوظيف خبراته و ‘ جلف كابيتال’ريادة األعمال وبناء مستقبل أفضل له ولمن حوله. يلتزم فريق 

ليم للمسؤولية المجتمعية، وهي التع على المقومات الثالثة لبرنامج الشركة اعتمادا  أجل تدريب جيل الشباب 
 ."وريادة األعمال وروح المبادرةوالتدريب 

 ادفي مؤسسة اإلمارات: "مع انتقال دولتنا نحو اقتص للعمليات التنفيذي رئيسال المهيري، عبيد مهن ا وأضاف
من  لتحويل فرص توظيف اإلماراتيينمؤهلين، أصبح هناك حاجة متزايدة شباب يرتكز على المعرفة بقيادة 

يمكننا  ،‘بيتالجلف كا’القطاع الحكومي إلى القطاع الخاص. ومن خالل الشراكات مثل تلك التي تربطنا بـ 
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تحديدا  ملي العالتدريب الخاص ببوابة موقع التساعدهم على الدخول إلى سوق العمل. و  شباب بفرصتزويد ال
ف على الفرص المتاحة في القطاع جين من الشباب اإلماراتي على التعر  يخر  هامة تساعد الل منصة يشك  

ستساعدهم  وفهم على مجاالت وآفاق عمل جديدة ستعر  الخاص والتي تناسب طموحاتهم المهنية. وبرامج التدريب 
 م المهني."وللتقد   الة لريادة األعمالة ضرورية وفع  م  على اكتساب قدرات ها

اختتم الدكتور كريم الصلح قائال : "يلعب القطاع الخاص دورا  هاما  في تحسين فرص التوظيف بالنسبة للشباب 
تاحة هدف إليعتبر  منصة تالذي أطلقناه مع مؤسسة اإلمارات وني موقع التدريب اإللكتر كما أن  ،اإلماراتي

اص تجربة العمل في القطاع الخ التمكن من لتواصل مع الشركات الخاصة من أجلالفرصة للشباب اإلماراتي ل
يج إلى سوق العمل خر   15,000. ومع دخول أكثر من فكير في العمل لدى تلك الشركاتوتشجيعه على الت

اراتي الذي الشباب اإلممن المزيد للتواصل وتشجيع بمثابة أداة هذه المنصة اإللكترونية صبح في كل عام، ت
ما نجح ك‘ جلف كابيتال’يفكر في قبول وظيفة في القطاع الخاص. ومن خالل استخدام هذا الموقع، نجحت 

والذين بهم، وتدريراتيين العديد من الشباب اإلمااستقدام في  ،شركاء آخرين لمؤسسة اإلمارات من القطاع الخاص
 ."المهني نأمل أن ينضموا إلى إحدى الشركات الخاصة بعد إتمام فترات تدريبهم

إن الهدف من تعاون "جلف كابيتال" مع المؤسسات والهيئات الحكومية والمؤسسات غير الحكومية، مثل مؤسسة 
بأن كابيتال"  "جلفوتؤمن مستداما .  إيجابيا   أن تساهم الشركة إيجابيا  في المجتمع وتحدث تغييرا  اإلمارات، هو 

الحوكمة المؤسسية واستدامة األعمال من العوامل األساسية لتحقيق هدفها على المدى الطويل بأن تكون الرائدة 
 في قطاع إدارة األصول البديلة في المنطقة.

 -انتهى-

 "نبذة عن جلف كابيتال"
دارة األصول البديلة في منطقة الشرق األوسط حيث تستثمر في عدة فئات من األصول، بما في ذلك الملكية "جلف كابيتال" هي من الشركات الرائدة في إ

مليارات دوالر أميركي( من األصول من خالل  4مليار درهم ) 12.4الخاصة واالئتمان والدين الخاص والتطوير العقاري.  وتدير الشركة حاليا  أكثر من 
ة. ويتمثل هدف "جلف كابيتال" في تنمية رأس المال وتعزيز القيمة بواسطة خبراتها ومهاراتها العالمية المستوى ومن خالل صناديق وأدوات استثماري 10

أعوام  10مرور بأفضل الممارسات التي تتبعها من أجل توفير أداء ممتاز مستدام لكل المعنيين بأعمالها. وتستثمر "جلف كابيتال"، التي تحتفل هذا العام 
قد فازت و تأسيسها، أموالها الخاصة إلى جانب أموال المستثمرين في صناديقها في كل الصناديق التي تطلقها الشركة. ففي مجال الملكية الخاصة، على 
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 2013و 2012و 2011"جلف كابيتال" بجائزة "أفضل شركة للملكية الخاصة في منطقة الشرق األوسط" المقدمة من مجلة "بانكر ميدل إيست" لعام 
. كما فازت الشركة بجائزة "أفضل شركة للملكية الخاصة" في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا المقدمة من "برايفت إكويتي 2015و 2014و

ل" . وتنشط "جلف كابيتا2015إنترناشيونال" وكذلك بجائزة "أفضل صندوق ائتماني للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم" في منطقة الشرق األوسط لعام 
عاملة في لفي مجال التطوير العقاري من خالل شركتها "جلف ريليتد"، وهي المشروع المشترك مع "ريليتد كومبانيز"، وهي إحدى أبرز الشركات الخاصة ا

ي المملكة العربية وفوتهتم "جلف ريليتد" بالبحث عن فرص للتطوير العقاري في دولة اإلمارات مجال التطوير العقاري في الواليات المتحدة األميركية. 
السعودية من أجل إنشاء مشاريع ضخمة متعددة االستخدامات ومشاريع سكنية عمالقة. أطلقت الشركة كذلك شركة للدين الخاص تحت مسمى "جلف 

طقة الشرق األوسط. وشمال من كريديت بارتنرز"، بهدف تلبية احتياجات التمويل لدى الشركات السريعة النمو ولتوفير التمويل لصفقات التملك في كل أنحاء
مجال و  بفضل مبادراتها في مجال الملكية الخاصة والمجال العقاريإفريقيا والمنطقة الواقعة إلى جنوب الصحراء اإلفريقية الكبرى باإلضافة إلى تركيا. و 

  األوسط.شرق في منطقة ال ةاالئتمان، باتت "جلف كابيتال" اليوم إحدى كبرى شركات إدارة األصول البديل

 نبذة عن مؤسسة اإلمارات 

كمبادرة لسمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات المسلحة.  2005أسست مؤسسة اإلمارات في إبريل من عام 
 ويرأس سمو الشيخ عبدهللا بن زايد آل نهيان، وزير التجارة الخارجية، مجلس إدارة المؤسسة.

، أعيد إطالق المؤسسة تحت مسمى مؤسسة اإلمارات لتنمية الشباب، وذلك كمبادرة وطنية متكاملة تسعى لالستثمار في شباب دولة 2012م في عا
ة ئم في حياااإلمارات. تعتمد المؤسسة استراتيجية تقوم على النفع االجتماعي من أجل تطوير برامج لعموم البالد والتي تهدف إلحداث تغيير إيجابي ود

ولتحقيق ذلك، ينصب عمل المؤسسة في ثالثة مجاالت رئيسية: المشاركة المجتمعية والريادة والتمكين. وتسعى مؤسسة اإلمارات لتثقيف  الشباب اإلماراتي.
دامة للقضايا االجتماعية توتوعية الناس والمجتمع حول بعض التحديات التي يواجهها الشباب اإلماراتي بينما تقوم المؤسسة أيضا  باكتشاف وتطوير حلول مس

 والتي تساعد على تحفيز الشباب اإلماراتي على التطوع والمشاركة في المجتمع والعطاء للمجتمع.

من أجل تطوير طرق مستدامة لمساعدة الشباب في دولة اإلمارات الخاص الشراكات بين القطاعين حكومي و التعاون تعمل مؤسسة اإلمارات على تعزيز 
ل المؤسسةالفعالة والنشطة في تنمية البالد. و على المساهمة   القطاع الخاص.شركات و أبوظبي حكومة عن طريق المساهمات المالية من  ُتمو 

 

 


