
م وتمكین ومؤسسة اإلمارات لدع" جلف كابیتال"شراكة بین 
الشباب في دولة اإلمارات

 ، إحد� أبرز"جلف �ابیتال"جّددت  – )2015فبرایر  24أبوظبي، دولة اإلمارات العر��ة المتحدة، (

، وهي تمؤسسة اإلماراوأنش� شر�ات االستثمار البدیل في منطقة الشرق األوس�، شراكتها مع 

ولة اإلمارات المؤسسة الوطن-ة الرائدة في مجال االستثمار االجتماعي في تنم-ة وتم�ین الش+اب في د

م عدد من العر=-ة المتحدة، وذلك من خالل اتفاق-ة شراكة استراتیج-ة تم التوصل إلیها +غرض دع

الم+ادرة في  البرامج الرام-ة إلى تنم-ة وتم�ین الش+اب اإلماراتي من خالل التعل-م والتشج-ع على

.إنشاء المشارBع وت+ادل الخبرات والمعارف

سة اإلمارات، وقد قام +التوق-ع على اتفاق-ة الشراكة �ل من �لیر وود�رافت، الرئ-س التنفیذD لمؤس

ال ، +حضور �+ار المسؤولین من �"جلف �ابیتال"والد�تور �رBم الصلح، الرئ-س التنفیذD في 

.المؤسستین

ات، تعتمد في وتعتبر مؤسسة اإلمارات م+ادرة وطن-ة متكاملة لالستثمار في طاقات الش+اب في اإلمار 

دائم في ح-اة استراتیج-ة عملها على مفهوم االستثمار االجتماعي القائم على تحقیI تأثیر إیجابي و 

یر ولتحقیI ذلك، تد .الش+اب، وذلك من خالل تبني برامج وطن-ة مستدامة وذات تأثیر واسع

عي، و=رنامج هي برنامج تكاتف للتطوع االجتما(المؤسسة ستة برامج اجتماع-ة رئ-س-ة وطوBلة األمد 

، و=رنامج الثقافة "ساند" –، والبرنامج الوطني التطوعي لالستجا+ة في حاالت الطوارL "�فاءات"

"). ني�-ا"، +اإلضافة إلى برنامج "+العلوم نف�ر"، و=رنامج "اصرف صح" –واإلدارة المال-ة الشخص-ة 

الدمج  وترتكز المؤسسة على ثالثة محاور رئ-س-ة تمّثل مجاالت اهتمام المؤسسة الرئ-س-ة، وهي

ي إحداث وقد نجحت من خالل هذه البرامج ف. االجتماعي والمشار�ة المجتمع-ة والق-ادة والتم�ین
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همات إیجاب-ة تأثیر إیجابي ومستدام في ح-اة اآلالف من الش+اب اإلماراتي، وتم�ینهم من تقد-م مسا

. لمجتمعهم اإلمارات

‘جلف �ابیتال’تواصل : "وتعل-قًا على توق-ع اتفاق-ة الشراكة، صرح الد�تور �رBم الصلح قائالً 

لش+اب في تعاونها مع مؤسسة اإلمارات في إطالق الم+ادرات المفیدة والتي ُترّ�ز على تم�ین جیل ا

جهد الذD تبذله وال. المنطقة، وتستند إلى ثالثة مقّومات أساس-ة هي التدرBب والتعل-م وروح الم+ادرة

 فخورة +مشار�تها في مثل‘جلف �ابیتال’إن . المؤسسة قد أسهم +قدر �بیر في تحقیI هذه األهداف

." هذا المسعى البّناء والمفید

القطاع  ُتمثل شراكاتنا مع مؤسسات: " وأضافت الرئ-س التنفیذD لمؤسسة اإلمارات �لیر وود�رافت

ین الش+اب في الخاص أحد العوامل الرئ-س-ة في دعم مختلف برامجنا وم+ادراتنا الهادفة لتنم-ة وتم�

فادة من ، واالست"جلف �ابیتال"ونسعى دومًا لبناء شراكات جدیدة مع مؤسسات رائدة مثل . الدولة

لتي تعتمد خبرات مختلف شر�ائنا +ما یخدم األهداف المنشودة للمؤسسة، وُ-عزز استراتیج-ة عملنا ا

لش+اب على مفهوم االستثمار االجتماعي الرامي إلى إحداث تأثیر اجتماعي ومستدام في ح-اة ا

".اإلماراتي

لمؤسسة تستط-ع ا: "وأضاف مهّنا المهیرD، الرئ-س التنفیذD للعمل-ات في مؤسسة اإلمارات، قائالً 

 ‘جلف �ابیتال’ونحن فخورون ألن . تحقیI رؤ-اها وأهدافها من خالل مثل هذه الشراكات البناءة

هو شرBك شرBك قوD تمیز +التزامه المستمر على مد� السنوات الماض-ة في دعم برامج المؤسسة، و 

لش+اب في أساسي وBدرك تمامًا رؤ-ة المؤسسة ومهمتها الرئ-س-ة التي تسعى إلى تحق-قها في ح-اة ا

." جم-ع أنحاء الدولة

ات على دعمها المتواصل لمؤسسة اإلمارات خالل حفل تكرBم المؤسس" جلف �ابیتال"تّم تكرBم 

ن، وزBر المانحة التي أقامتها المؤسسة برعا-ة �رBمة من سمو الشیخ عبدهللا بن زاید آل نه-ا
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ي الشیخ الخارج-ة، ورئ-س مجلس إدارة مؤسسة اإلمارات، وعقدت نها-ة العام الماضي +حضور معال

+ار سلطان بن طحنون آل نه-ان، عضو مجلس إدارة مؤسسة اإلمارات المنتدب، وجمع غفیر من �

.  التنفیذیین والعاملین في مؤسسات إقل-م-ة وعالم-ة من القطاعین الح�ومي والخاص

دف تعزBز مع هیئات ح�وم-ة ومؤسسات النفع العام مثل مؤسسة اإلمارات، به" جلف �ابیتال"تتعاون 

" ف �ابیتالجل"وتعتبر . قدرة الشر�ة على المساهمة اإلیجاب-ة والتأثیر اإلیجابي في ح-اة الش+اب

لطوBل +أن الحو�مة المؤسس-ة واستدامة األعمال من العوامل األساس-ة لتحقیI هدفها على المد� ا

.تكون الرائدة في قطاع إدارة األصول البدیلة في المنطقة

-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 

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
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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 مؤسسة اإلمارات 

ب القائد (م(ادرة من الفر�& أول سمو الشیخ محمد بن زاید آل نه�ان، ولي عهد أبوظبي، نائ 2005أبر�ل  12أطلقت مؤسسة اإلمارات في 
. األعلى للقوات المسلحة، و�تولى رئاسة مجلس إدارتها سمو الشیخ عبدهللا بن زاید آل نه�ان، وز�ر الخارج�ة

استراتیج�ة عملها  ، أعید إطالق المؤسسة (اعت(ارها م(ادرة وطن�ة متكاملة لالستثمار في طاقات الش(اب في اإلمارات تعتمد في2012في عام 
امة وذات تأثیر على مفهوم االستثمار اإلجتماعي القائم على تحقی& تأثیر إیجابي ودائم في ح�اة الش(اب من خالل تبني برامج وطن�ة مستد

.واسع

تنم�ة  وتعمل المؤسسة على تطبی& ذلك من خالل ثالثة محاور عمل أساس�ة هي الق�ادة والتمAین، وذلك من خالل مساعدة الش(اب على
جه الش(اب، مهاراتهم وقدراتهم، (ما یؤهلهم للدخول في سوق العمل، والدمج اإلجتماعي، وذلك من خالل التعرف على التحد�ات التي توا
المدن�ة، من  (اإلضافة إلى تعز�ز الشراكة المجتمع�ة، التي تقوم على تشج�ع الش(اب على التطوع Aأسلوب ح�اة، وتحفیزهم على المشارAة

.خالل عدد من البرامج التي تساعدهم على فهم ق�مة المشارAة المجتمع�ة

یجاد الفرص ولتحقی& هذه األهداف، تعمل المؤسسة على تحدید وفهم التحد�ات التي تواجه الش(اب في دولة اإلمارات، جن(ًا إلى جنب مع إ
جتماع�ة الملحة (ما حیث تعمل مؤسسة اإلمارات على تطو�ر وٕایجاد مشار�ع مستدامة تقدم الحلول للقضا�ا اإل. المالئمة لتنم�ة الش(اب أنفسهم

.ینمي من مهاراتهم وقدراتهم وثقتهم (أنفسهم، وقدرتهم على تولي أدوار ومسؤول�ات ق�اد�ة
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