
من  "27001آي إي سي /أيزو"  تحصل على شهادة" جلف كابيتال"
  مؤسسة المعايير البريطانية على نظامها إلدارة المعلومات األمنية

  

، وهي إحدى أكبر وأنشط مدراء األصول البديلة "جلف كابيتال"حصلت  -)  2016 يونيو 26  –أبوظبي (
من مؤسسة  )ISO/IEC 27001(" 27001 سي إي آي/أيزو" في منطقة الشرق األوسط، على شهادة

، أول مؤسسة وطنية للمعايير في العالم وأحد األعضاء المؤسسين للهيئة العالمية )BSI(المعايير البريطانية 
واللجنة الكهربائية ) ISO(وهذه الشهادة تصدر عن لجنة فنية مشتركة تابعة للهيئة العالمية للمعايير . للمعايير

  ).IEC(الفنية العالمية 

في جعل الشركات أكثر مرونة وأقدر استجابة للتهديدات في  2013" 27001 سي إي آي/أيزو"وتسهم شهادة 
كما يضمن السرية وسالمة  ،المعيار من احتماالت حدوث االختراقات مجال أمن المعلومات حيث يحدّ 

  .المعلومات ويضمن التبادل اآلمن للبيانات وتوفر المعلومات الهامة

التزامنا بتبني أفضل الممارسات  ’أيزو‘تُبيَن شهادة ": "جلف كابيتال"فر فول، الرئيس المالي في قال كريستو
عن  وسنواصل تعزيز قدراتنا التقنية ونبحث. نا بشكل أفضلءالعالمية في كل عملياتنا حتى نخدم عمال

توسعة قاعدة عمالئنا جديدة تتيح إطار عمل موثوق في حين نستفيد من حرية النمو واالبتكار و ابتكارات
لتسيير وهذه الشهادة هي خطوة هامة في سياق سعينا . ونحن واثقون من أن كل معلوماتنا السرية ستبقى سرية

  ."أعمالنا وتوفير الجودة والثقة واألمن والموثوقية في الوقت ذاته

لمدراء وكافة موظفي الشرق األوسط وإفريقيا، فريق كبار ا BSIوقد هنأ ثينز كوتز، المدير التنفيذي في 
أية ولكي تحصل . الرائدة هذا اإلنجاز هو بداية رحلة جديدة بالنسبة لهذه المؤسسة المالية: "الشركة قائالً 

، يجب أن تبرهن عن التزام متواصل ومنظم بتقييم مخاطر ’27001 سي إي آي/أيزو‘على شهادة شركة 
مان تطبيق خطة سليمة وقوية لالستجابة ألي أمن المعلومات وبإدارة المعلومات الحساسة وبضسالمة و

قد برهنت على أنها تزاول أعمالها بهذا المستوى وتفي " جلف كابيتال"ومن الواضح أن . تعطيل محتمل
  ."باحتياجات عمالئها

 –انتهى  -

  جلف كابيتال"نبذة عن 
األوسط حيث تستثمر في عدة فئyات مyن األصyول، بمyا هي من الشركات الرائدة في إدارة األصول البديلة في منطقة الشرق " جلف كابيتال"

مyن ) مليyار دوالر أميركyي 4(مليyار درهyم إمyاراتي  14,7وتدير الشركة حالياً .  في ذلك الملكية الخاصة والدَْين الخاص والتطوير العقاري
ل وتعزيyز القيمyة بواسyطة خبراتهyا فyي تنميyة رأس المyا" جلyف كابيتyال"ويتمثyل هyدف . صناديق وأدوات اسyتثمارية 10األصول من خالل 

وتسyتثمر . ومهاراتها العالمية المستوى ومن خالل أفضل الممارسات التي تتبعها مyن أجyل تyوفير أداء ممتyاز مسyتدام لكyل المعنيyين بأعمالهyا
مرين فyي صyناديقها فyي كyل أعوام على تأسيسها، أموالها الخاصة إلى جانب أموال المسyتث 10، التي تحتفل هذا العام بمرور "جلف كابيتال"

بجوائز إقليمية وعالمية مyن أقرانهyا فyي القطyاع ومyن خبyراء القطyاع حيyث فyازت " جلف كابيتال"وقد فازت . الصناديق التي تطلقها الشركة
 2013و 2012و 2011لألعyوام " بyانكر ميyدل إيسyت"التي تقدّمها مجلة " أفضل شركة للملكية الخاصة في منطقة الشرق األوسط"بجائزة 

في منطقyة الشyرق األوسyط وشyمال إفريقيyا التyي تقyدّمها " أفضل شركة للملكية الخاصة"على التوالي وبالجائزة العالمية لـ  2015و 2014و
أفضyل صyندوق ائتمyان للشyركات الصyغيرة والمتوسyطة الحجyم فyي منطقyة الشyرق "وبالجyائزة اإلقليميyة لyـ " برايفت إكyويتي إنترناشyيونال"

" بانكر ميyدل إيسyت"من  2016لعام " أفضل شركة لالستثمار البديل في منطقة الشرق األوسط"فضالً عن جائزة  2015عام  في" األوسط
 ً ريليتyyد "، وهyyي المشyyروع المشyyترك مyyع "جلyyف ريليتyyد"فyyي مجyyال التطyyوير العقyyاري مyyن خyyالل شyyركتها " جلyyف كابيتyyال"وتنشyyط . أيضyyا

" جلyف ريليتyد"وتهyتم . ة العاملة في مجال التطوير العقyاري فyي الواليyات المتحyدة األميركيyة، وهي إحدى أبرز الشركات الخاص"كومبانيز
بالبحث عن فرص للتطوير العقاري في دولة اإلمارات وفي المملكة العربية السعودية من أجل إنشاء مشاريع ضyخمة متعyددة االسyتخدامات 



، بهyدف تلبيyة احتياجyات التمويyل "جلف كريديت بyارتنرز"لخاص تحت مسمى أطلقت الشركة كذلك شركة للدين ا. ومشاريع سكنية عمالقة
وشyمال إفريقيyا والمنطقyة الواقعyة إلyى . لدى الشركات السريعة النمو ولتوفير التمويل لصفقات التملك فyي كyل أنحyاء منطقyة الشyرق األوسyط

مجyال الملكيyة الخاصyة والمجyال العقyاري ومجyال االئتمyان، وبفضyل مبادراتهyا فyي . جنوب الصحراء اإلفريقية الكبرى باإلضافة إلى تركيyا
 . اليوم إحدى كبرى شركات إدارة األصول البديلة في منطقة الشرق األوسط" جلف كابيتال"باتت 

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

  BSIنبذة عن 

BSI )ى ) مؤسسة المعايير البريطانيةyات إلyل الممارسyايير أفضyل معyهي شركة معايير األعمال التي تُسلَح الشركات بالحلول الالزمة لتحوي
وال زالت ). ISO(و مؤسس لهيئة المعايير العالمية حيث كانت أول مؤسسة وطنية للمعايير وعض 1901في عام  BSIأسست . عادة لالمتياز

المؤسسة بعد مرور أكثyر مyن قyرن علyى تأسيسyها، تواصyل تسyهيل التحسyينات فyي مجyال األعمyال فyي كyل أنحyاء العyالم مyن خyالل مسyاعدة 
في تطyوير  BSIعالمية والتي أسهمت عمالئها على تحسين األداء وإدارة المخاطر وتحقيق النمو المستدام بواسطة تبني معايير نظم اإلدارة ال

كما يمتد نفوذ المؤسسة عبر قطاعات متعددة بما  ™BSI Kitemarkبعالمات االمتياز التي تصدرها بما في ذلك عالمة  BSIتشتهر . أكثرها
يتخذ المكتب . اع التجزئةفي ذلك قطاع الطيران واإلنشاءات والطاقة والهندسة والقطاع المالي والرعاية الصحية وتكنولوجيا المعلومات قط

وتعyد . الشرق األوسط وإفريقيا من دبي مقراً له كما لدى المؤسسة أفرع في كل من أبوظبي وقطر وجنyوب إفريقيyا BSIالرئيسي اإلقليمي لـ 
BSI  المبلداً، مؤسسة تسهم معاييرها في التحفيز على االمتياز في كل أنحاء الع 182عميل في  80,000التي لديها أكثر من. 

  


