خبر صحفي

"مجموعة أبوظبي المالية" تطلق أول صندوق استثماري في
"سوق أبوظبي العالمي"

صندوق "جولديلوكس" يركز على الفرص االستثمارية المجزية ويمثل مرحلة جديدة من الريادة
ألعمال "مجموعة أبوظبي المالية" في المنطقة

أبوظبي ،اإلماااارال العربياااة المتحاااد  25 ،أكتوبر  :2016حقق ت ت

"مجموعت تتة أبوظبي المت تتاليت تتة"

("المجموعة") إنجا اًز جديداً في مست تتيرتصا لتصت تتب أول صت تتركة تطلق صت تتندو اً است تتتثمارياً من خالل
"سوق أبوظبي العالمي" ،ويحمل الصندوق الجديد اسم "جولديلوكس لالستثمار" ("جولديلوكس").

ويتبنى الصندوق الجديد ،الذي تديره "مجموعة أبوظبي المالية" برأسمال يبلغ  735ملي ت ت ت ت ت ت تتون در م
إماراتي ( 200مليون دوالر) ،نصجاً محدداً لالستتتثمار في الفرص غير المستتتةلة في أستواق منطقة
مجلس التعاون الخليجي ،حيث يس ت تتتصدن الص ت تتندوق األس ت تتص ت ت ت ت ت ت ت ت ت تم ذا

الجاذبية العالية من ناحية

العائدا /المخاطر وغير ا من الفرص التي تست تتتطي فيصا المجموعة لعب دور محفز لزيادة القيمة

لجمي المست ت ت ت تتا مين عبر تحست ت ت ت تتين أست ت ت ت تتاليب االدارة والحوكمة من بين االست ت ت ت تتتراتيجيا

األخرى.

والصتندوق مفتوح أمام المستتثمرين اإل ليميين والدوليين ،حيث يتي لصم استتراتيجية استتثمارية رائدة

تعرن بالتنصت تتيط اإليجابي لألعمال وذلك ألول مرة في المنطقة .وكان

التابعة للمجموعة د انتصج

صت تتركة "المتكاملة كابيتال"

فلستتفة استتتثمارية مصتتابصة العام الستتابق أثمر عن عائدا

تجاوز

نسبتصا  120بالمئة.
وتعليقاً على إطالق "جولديلوكس" ،ال جاسااا الصاادياي ،الرايت التنفياي والعلااو المنتد في
"مجموعة أبوظبي المالية"" :تفخر ’مجموعة أبوظبي المالية‘ بتست ت ت ت ت ت تتجيل إنجاز جديد من خالل

إطال صا أول صندوق استثماري في ’سوق أبوظبي العالمي‘ الذي يعتبر أحت ت ت ت ت ت ت تدث المراكز المالية

العالمية ،والذي بمزاياه يعتبر معلماً في طاع الخدما

المالية في إمارة أبوظبي .ويوفر’ست ت ت ت ت ت تتوق

دور أكثر
أبوظبي العالمي‘ منص ت ت تتة االنطالق المثلى لصذا الص ت ت تتندوق االس ت ت تتتثماري الحيوي ليلعب اً

فاعلية في تعزيز يمة األصول".

وأردن الصت ت تتديقي" :ست ت تتتواصت ت تتل ’مجموعة أبوظبي المالية‘ عبر صت ت تتندوق ’جولديلوكس‘ ست ت تتعيصا
الغتنام الفرص المتاحة في أستواق األستتصم بالصتتكل الذي يتي لصا تعزيز مستتار الصتتركا  ،وانعاش

استراتيجيا

أعمالصا ،وتحفيز ا لتحقيق المزيد من النجاح في المستقبل".

بدوره ،ال سااعاد أحمد الصاااي  ،رايت مجلت ادار "سااوق أبوظبي العالمي"" :يس ترنا أن نرحب
بت’مجموعة أبوظبي المالية‘ بيننا في عائلة ’سوق أبوظبي العالمي‘ ،ونصنئ السيد جاسم الصديقي
وفريق عمله على نجاحصم في إطالق صتتندوق "جولديلوكس المحدودة لالستتتثمار" .ولطالما صتكل

الصت ت تتركا

والجص ت ت ت ت ت ت ت ت ت تتا

المعنية المحلية إحدى الركائز المحورية الداعمة للمراكز المالية العالمية.

وباعتباره مرك اًز مالياً دولياً و يئة مست ت ت ت ت ت تتاولة عن تنظيم الخدما

المالية ،يلتزم ’ست ت ت ت ت ت تتوق أبوظبي

العالمي‘ بتوفير منظومة ارست ت ت ت ت ت تتخة واطار عمل تنظيمي موثوق بصدن است ت ت ت ت ت تتتقطاب الصت ت ت ت ت ت تتركا

والص ت ت ت تتناديق االس ت ت ت تتتثمارية الرائدة التي تض ت ت ت تتين حيويةً أكبر إلى س ت ت ت تتوق عملنا في أبوظبي ودولة

اإلما ار العربية المتحدة عموماً .وبصدن االرتقاء بخطط أبوظبي وطموحصا اال تص ت ت ت ت ت تتادي ،نتطل

الستكصان جمي الفرص المتاحة لدعم ماسساتنا المحلية كي تحتل مكانة رائدة محلياً وا ليميا في

الو

ذاته نرحب دوماً بالمزيد من الص ت ت تتركا

اإل ليمية والعالمية لترس ت ت تتي مراكز ا وطموحاتصا في

أبوظبي من خالل ’سوق أبوظبي العالمي‘".
ويتي "ست تتوق أبوظبي العالمي" لمديري الصت تتناديق  -العاملين داخل الست تتوق أو خارجصا – فرصت تتة
تأست ت تتيس صت ت تتناديق است ت تتتثمارية ض ت ت تمن نطاق ست ت تتلطته المالية باالست ت تتتفادة من الكيانا

تأستتيستتصا ومنصا الصتتركا

عموماً ،والمصتتاركا

المحدودة وصتتركا

م المحافظة في الو

عينه على المستويا

المتناسبة لحماية المستثمرين.

والصيكليا

التي يمكن

االئتمان بما في ذلك الصتناديق

المتوافقة م أحكام الصريعة اإلسالمية .وتةطي ذه الصناديق جمي فئا

المستثمرين

 -انتصى -

نبا عن "مجموعة أبوظبي المالية"
مجموعة أبوظبي المالية ي مجموعة صركا
طاعا

الخدما

متخصصة بإدارة االستثما ار

المالية والعقا ار والتكنولوجيا.

وتركز على تحقيق النمو والقيمة في

ومنذ تأسيسصا ،نجح

مجموعة أبوظبي المالية في تطوير ذاتصا وتحقيق عوائد مستمرة لعمالئصا ،باعتماد ا

استراتيجية استثمارية متبصرة تركز على الفرص في مجموعة متنوعة من القطاعا والمناطق الجةرافية .و د سا م
ذا النصج في تمكين المجموعة من التكين م تةي ار مناخ اال تصاد العالمي ومواكبة احتياجا
لمجموعة أبوظبي المالية اليوم أصوالً تح

المستثمرين.

اإلدارة بقيمة تفوق  4,7مليار دوالر أمريكي ،ولديصا أيضاً مكاتب في

اإلما ار

العربية المتحدة (أبوظبي ودبي) ،والمملكة المتحدة (لندن) ،وجمصورية الجبل األسود (بودغوريتصا) .و د

حظي

المجموعة بإصادة واسعة تقدي اًر لسجلصا الحافل بالنجاح ومنصجياتصا االستثمارّية المبتكرة .ويتوافر مزيد من

المعلوما

على الرابط التالي .www.adfg.ae

لمزيد من المعلومال ،يرجى التواصل مع:
تميم القنطار  /توم دراموند
أصداء بيرسون  -مارستيلر
دبي ،اإلما ار

العربية المتحدة

اتن97144507600 :
فاكس97144358040 :

البريد اإللكترونيtom.drummond@bm.com / Tameem.alkintar@bm.com :

