
 
 
 
 
 
 
 

 صحفي خبر

  في استثماري صندوقأول تطلق "مجموعة أبوظبي المالية" 

 "سوق أبوظبي العالمي"

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

"مجموعتتتتة أبوظبي المتتتتاليتتتتة"  حققتتتت : 2016أكتوبر  25وظبي، اإلماااارال العربياااة المتحاااد ، أب
 ن خالل م إنجازًا جديدًا في مستتتتتيرتصا لتصتتتتتب  أول صتتتتتركة تطلق صتتتتتندو ًا استتتتتتثمارياً  )"المجموعة"(

 ."(س)"جولديلوكلالستثمار"  س"جولديلوك الجديد اسم ، ويحمل الصندوق"سوق أبوظبي العالمي"

مليتتتتتتتتتتتتتتتون در م  735برأسمال يبلغ  "الذي تديره "مجموعة أبوظبي الماليةالجديد، يتبنى الصندوق و 
نطقة م في أستتواقالفرص غير المستتتةلة الستتتثمار في ًا محددًا لنصجمليون دوالر(،  200إماراتي )

 ةناحي منالعالية  ذا  الجاذبيةم تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاألستتتتتصيستتتتتتصدن الصتتتتتندوق حيث مجلس التعاون الخليجي، 
 القيمة ادةزيل محفز دور لعب المجموعة فيصا تستتتتتتطي  التي الفرص من وغير ا المخاطر/العائدا 

 .ىاألخر  االستتتتتتتتتتتتراتيجيا بين  من والحوكمة االدارة ستتتتتتتتتتتاليبأ تحستتتتتتتتتتتين عبر المستتتتتتتتتتتا مين جمي ل
ثمارية رائدة ، حيث يتي  لصم استتراتيجية استتوالدوليين اإل ليميين المستتثمرين أمام مفتوح والصتندوق

ابيتال" "المتكاملة كصتتتتركة وكان  ألول مرة في المنطقة.  وذلك لألعمالالتنصتتتتيط اإليجابي ب تعرن
  تجاوز  عائدا  عن أثمر  الستتابق العام د انتصج  فلستتفة استتتثمارية مصتتابصة التابعة للمجموعة 

 بالمئة. 120 نسبتصا

جاسااا الصاادياي، الرايت التنفياي والعلااو المنتد  في "،  ال س"جولديلوكوتعليقًا على إطالق 
إنجاز جديد من خالل  بتستتتتتتتتتتتتتتجيل‘ مجموعة أبوظبي المالية’: "تفخر "مجموعة أبوظبي المالية"

ة دث المراكز الماليتتتتتتتتتتتتتتتتأح تبرالذي يع‘ سوق أبوظبي العالمي’ فياستثماري  صندوقأول  صاإطال 
ستتتتتتتتتتتتتتوق ’رويوف. أبوظبي إمارة طاع الخدما  المالية في  تبر معلمًا فييع مزاياهب، والذي العالمية

أكثر  اً عب دور ليل حيويالق االستتتتتتتتثماري الصتتتتتتتندو  لصذامنصتتتتتتتة االنطالق المثلى  ‘يأبوظبي العالم
 ".صولاأل يمة تعزيز ي فاعلية ف



 
 
 
 
 
 
 

 ستتتتتتعيصا‘ سجولديلوك’صتتتتتتندوق عبر ‘ مجموعة أبوظبي المالية’وأردن الصتتتتتتديقي: "ستتتتتتتواصتتتتتتل 
نعاش  مستتار الصتتركا ، تعزيزبالصتتكل الذي يتي  لصا  األستتصمأستتواق المتاحة في فرص الالغتنام  وا 

 مزيد من النجاح في المستقبل". ال ز ا لتحقيقيحفتو  ،أعمالصا استراتيجيا 

 "يستترنا أن نرحب ":العالمي أبوظبي سااوق" أحمد الصاااي ، رايت مجلت ادار  سااعاد   البدوره، 
لصديقي السيد جاسم ا ، ونصنئ‘يسوق أبوظبي العالم’في عائلة بيننا ‘ لماليةمجموعة أبوظبي ا’بت

كل  . ولطالما صتت"جولديلوكس المحدودة لالستتتثمار" صتتندوقوفريق عمله على نجاحصم في إطالق 
إحدى الركائز المحورية الداعمة للمراكز المالية العالمية.  ةالمحلي والجصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا  المعنية الصتتتتتتركا 
بوظبي أ ستتتتتتتتتتتتتتوق’لتزم ي، ماليةال مستتتتتتتتتتتتتتاولة عن تنظيم الخدما ة ماليًا دوليًا و يئ مركزاً  وباعتباره
طار عمل تنظيمي موثوق‘ العالمي بصدن استتتتتتتتتتتتتتتقطاب الصتتتتتتتتتتتتتتركا   بتوفير منظومة راستتتتتتتتتتتتتتخة وا 

 إلى ستتتتتتتتتوق عملنا في أبوظبي ودولة حيويًة أكبرن التي تضتتتتتتتتتي الرائدة والصتتتتتتتتتناديق االستتتتتتتتتتثمارية
تطل  ناالرتقاء بخطط أبوظبي وطموحصا اال تصتتتتتتتتتتتتتادي،  وبصدن اإلمارا  العربية المتحدة عمومًا.

في  ياحتل مكانة رائدة محليًا وا  ليمتكي جمي  الفرص المتاحة لدعم ماسساتنا المحلية الستكصان 
اتصا في وطموحمراكز ا من الصتتتتتتتركا  اإل ليمية والعالمية لترستتتتتتتي   المزيدنرحب دومًا بالو   ذاته 

 ‘".سوق أبوظبي العالمي’أبوظبي من خالل 

رصتتتتة ف –صا أو خارج داخل الستتتتوقالعاملين  - مديري الصتتتتناديقلتي  "ستتتتوق أبوظبي العالمي" يو 
مكن يالكيانا  التي  باالستتتتتتتتفادة من ستتتتتتتلطته المالية نطاقن مضتتتتتتت استتتتتتتتثمارية تأستتتتتتتيس صتتتتتتتناديق

ناديق الصتتبما في ذلك  االئتمان وصتتركا  تأستتيستتصا ومنصا الصتتركا  عمومًا، والمصتتاركا  المحدودة
مستثمرين جمي  فئا  ال ذه الصناديق  وتةطي .المتوافقة م  أحكام الصريعة اإلسالميةوالصيكليا  

 حماية المستثمرين.المتناسبة ل على المستويا  عينهم  المحافظة في الو   
 -انتصى  -

 "نبا  عن "مجموعة أبوظبي المالية

وتركز على تحقيق النمو والقيمة في  صركا  متخصصة بإدارة االستثمارا مجموعة أبوظبي المالية  ي مجموعة 
  طاعا  الخدما  المالية والعقارا  والتكنولوجيا.



 
 
 
 
 
 
 

تماد ا اعبومنذ تأسيسصا، نجح  مجموعة أبوظبي المالية في تطوير ذاتصا وتحقيق عوائد مستمرة لعمالئصا، 
استراتيجية استثمارية متبصرة تركز على الفرص في مجموعة متنوعة من القطاعا  والمناطق الجةرافية. و د سا م 

 .ثمرينلمستااحتياجا   ومواكبة العالمي ذا النصج في تمكين المجموعة من التكين م  تةيرا  مناخ اال تصاد 

مليار دوالر أمريكي، ولديصا أيضًا مكاتب في  4,7بقيمة تفوق  إلدارةا تح لمجموعة أبوظبي المالية اليوم أصواًل 
اإلمارا  العربية المتحدة )أبوظبي ودبي(، والمملكة المتحدة )لندن(، وجمصورية الجبل األسود )بودغوريتصا(. و د 

وافر مزيد من تحظي  المجموعة بإصادة واسعة تقديرًا لسجلصا الحافل بالنجاح ومنصجياتصا االستثمارّية المبتكرة. وي
 .www.adfg.aeالمعلوما  على الرابط التالي 

 

 لمزيد من المعلومال، يرجى التواصل مع:
 توم دراموند / تميم القنطار
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 97144507600 اتن: 
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