
 
 
 
 
 

 

 تنظيم هيئةإلدارة األصول من  شامل"جلف كابيتال" تنال ترخيص 
وتؤسس مقرها العالمي في سوق   الخدمات المالية في أبوظبي

 أبوظبي العالمي 
 

التي    –(  2023  مارس  8)أبوظبي،   الخاصة  الملكية  أكبر وأنشط  شركات  أعلنت "جلف كابيتال"، إحدى 
حصلت على جنوب وجنوب شرق آسيا، اليوم أنها    صواًل إلىتستثمر في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي و 

 هيئة تنظيم الخدمات المالية التابعة لسوق أبوظبي العالمي.ترخيص للخدمات المالية من 

وسيمكن هذا الترخيص الجديد "جلف كابيتال" من إدارة األصول والصناديق وكذلك ممارسة نشاطات أخرى  
سوق أبوظبي العالمي. يذكر أن "جلف كابيتال"، التي انطلقت من  أو من  إدارة األصول في    خاضعة لتنظيمات 
مقرها  حيث يقع  وسنغافورة    والقاهرةأبوظبي ودبي والرياض  ، لديها حاليًا مكاتب في  2006أبوظبي في عام  

مؤخراً   ،العالمي افتتح  و   ، الذي  العالمي.  أبوظبي  كابيتال"  تمتلك  في سوق  و "جلف  في    ةناجحخبرة عريضة 
استثمار رأس المال الخاص إلنشاء شركات رائدة عالمية انطالقًا من منطقة دول مجلس التعاون الخليجي وهي  

االقتصادي ممر  المنطقة التي تشكل النمو الهائل الحاصل في عموم  الستفادة من الل اآلن في موقع ممتاز يؤهلها  
 .هاشرقآسيا إلى   غرب الحيوي من  

بهذه المناسبة صرح سعادة حارب الدرمكي، رئيس مجلس إدارة "جلف كابيتال": "نحن ملتزمون بتوسعة تواجدنا  
امل إلدارة  شا على ترخيص  وحصولنمرموق.  ال  في سوق أبوظبي العالمي  بتعزيز مقرنا العالميو في أبوظبي  

األصول من هيئة تنظيم الخدمات المالية سيساعدنا على تلبية الطلب المتزايد من المستثمرين لتقديم نشاطات  
مركز مالي عالمي المستوى ورفيع السمعة.  يطبقها   شفافةقوية و تنظيمات مالية  ألطر  إلدارة األصول خاضعة  

 صحفي خبر

 



وتظل ’جلف كابيتال‘ حريصة على اعتماد أعلى المعايير في عملياتنا إلدارة األصول والذي ينعكس أيضًا في 
 أفضل الممارسات العالمية التي يطبقها سوق أبوظبي العالمي في معاييره وأنظمته." 

يعة المستوى حيث يربط الشرق بالغرب على نحو استراتيجي  رفيتيح سوق أبوظبي العالمي بيئة مالية متطورة و 
 كما يواصل تعزيز وترسيخ موقعه بين المراكز المالية العالمية الكبرى.

الزعابي، رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي: "نهنئ ’جلف كابيتال‘ على نيلها  جاسم  علق سعادة أحمد  
مالية ونرحب بفريق الشركة في عائلة سوق أبوظبي العالمي.  ترخيص إدارة األصول من هيئة تنظيم الخدمات ال

ستساعد بيئتنا التنظيمية عالمية المستوى ’جلف كابيتال‘ على تعزيز موقعها كشركة رائدة في قطاعها تعمل  
 في بيئة موثوقة ومنظمة." 

الترخيص الجديد  كما صرح الدكتور كريم الصلح ، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي في "جلف كابيتال": "إن
تثبيت األسس المتينة    الذي حصلنا عليه من هيئة تنظيم الخدمات المالية هو الخطوة التالية في  إلدارة األصول

عملياتها وتوسعة  محليًا  للشركة  نشاطاتها  لممارسة  المرونة  كابيتال‘  ’جلف  لـ  يتيح  وهو  وإلدارة صناديقها  . 
. وانطالقًا هاوشرقآسيا  عد بيئة مالية ممتازة تتيح التواصل بين غرب  بوظبي العالمي والذي يأالمستقبلية من سوق  

الجديد هنا، سنواصل عملياتنا   العالمي    في سنستمر  و   المستوى   ية عاليةتنظيمالتي تخضع ألطر  من مقرنا 
الأسواق  النمو في  االستفادة من   أ   المزدهر.االقتصادي  ممر  هذا  العالمي  ن  نعتقد  أبوظبي  هو أفضل  سوق 

مع استمرارنا في استقطاب مستثمرين عالميين  ،  لمرحلة التالية من نمو "جلف كابيتال"إلى انطالق  إلل  منصة
وإقليميين لصناديقنا ومع تدعيمنا لموقع "جلف كابيتال" باعتبارها شركة الملكية الخاصة الرائدة التي تستثمر في  

نوب شرق آسيا التي تشكل الممر االستثماري األسرع نموًا في العالم في الوقت منطقة الخليج ومنطقة جنوب وج
 "الراهن.

استثمارًا حتى هذا التاريخ.   38مليار دوالر أميركي وقد أغلقت    2.4إدارة أصول بقيمة    "جلف كابيتال"  تتولى
المالية سريعة النمو مثل التكنولو   قويةوتركز الشركة اهتمامها على االستثمار في قطاعات   جيا والتكنولوجيا 

ثالثة والرعاية الصحية وخدمات األعمال والقطاع االستهالكي وقطاع االستدامة. وقد افتتحت الشركة مؤخرًا  
 شرق آسيا. -لقاهرة وسنغافورة لالستفادة من النمو المتعاظم في ممر غرب أبوظبي وا من في كل مكاتب 

 

 - انتهى   -



 نبذة عن "جلف كابيتال"  
"جلف كابيتال" هي شركة رائدة في إدارة األصول البديلة تتمع بوعي اجتماعي كبير وبخبرة استثمارية تمتد ألكثر من ستة عشرة عامًا في  

ة مع رواد أعمال األسواق الخليجية وحتى جنوب وجنوب شرق آسيا، التي تعتبر من أسرع المناطق نموًا في مجال االستثمار.  وتتعاون الشرك
  نشطين وفرق إدارية ممتازة لتزويدها برأس مال النمو واالستشارات االستراتيجية والخبرات التشغيلية  من أجل  مساعدتها على بناء شركات

أغلقت الشركة    عالمية رائدة في أسواقها. تمتلك "جلف كابيتال" باعا طويال وسجال ناجحا في االستثمار في األسواق الخليجية واألسيوية حيث 
صناديق وأدوات استثمارية.     7مليار دوالر أميركي من األصول موزعة على    2.4استثمارًا. وتدير الشركة حاليًا أكثر من    38منذ تأسيسها  

اية الصحية  تركز "جلف كابيتال" اهتمامها على قطاعات قوية ومرنة تتطلع نحو المستقبل كمثل قطاع التكنولوجيا والتكنولوجيا المالية والرع
وأفضل   عميقة  وخبرة  المستوى  عالمية  حوكمة  مع  القيمة  تحقيق  هو  الشركة  وهدف  واالستدامة.  االستهالكي  والقطاع  األعمال  وخدمات 

 الممارسات لتوفير أداء مستدام وممتاز لمساهميها.  
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