طالل علي الزين رئيسا تنفيذيا لشركة ADCORP

 تأسيس أول مؤسسة مالية إسالمية في سوق أبوظبي العالميأبوظبي 20 -نوفمبر  :2016أعلنت اليوم كل من مجموعة أبوظبي المالية ومجموعة جي إف إتش المالية عن تعيين
السيد طالل علي الزين لشغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة ADCORPالتي تم تأسيسها مؤخرا كأول مؤسسة مالية
إسالمية في سوق أبوظبي العالمي.
تأسست  ADCORPكمؤسسة مالية إسالمية برأسمال مصرح به بقيمة  100مليون دوالر أمريكي ،حيث ستزاول
أنشطتها بموجب أنظمة وقوانين هيئة تنظيم الخدمات المالية ،و تعد كل من مجموعة أبوظبي المالية ومجموعة جي إف
إتش المالية المساهمان الرئيسيان.
السيد طالل علي الزين يعتبر واحدا من الرؤساء التنفيذيين األكفاء في إدارة األصول بالمنطقة ،حيث سبق له العمل
كرئيس تنفيذي لشركة باين بريدج إنفستمنتس ميدل إيست ،كما عمل أيضا كرئيس تنفيذي لشركة ممتلكات القابضة بمملكة
البحرين .مما يذكر أيضا أن السيد طالل علي الزين عمل لمدة  18عاما لدى شركة إنفستكورب كعضو منتدب ورئيس
مشارك لتوظيف االستثمار  ،كما تقلد عددا من المناصب في بنك تشيس مانهاتن ،جنيف حيث عمل في أدارة توظيف
األستثمارات وقطاع البنوك األستثمارية  ،باإلضافة الى قسم تمويل المؤسسات –سيتي بنك البحرين.
وبهذه المناسبة ،صرح السيد جاسم الصديقي ،الرئيس التنفيذي لمجموعة أبوظبي المالية بقوله":نحن فخورين باإلعالن
عن تأسيس ، ADCORPومن خالل العمل مع مجموعة جي إف إتش المالية نعتزم إنشاء مؤسسة مالية جديدة رائدة
يمكنها تحقيق أقصى معدالت النمو المستدام في مجالي االستثمار والتمويل اإلسالمي على المستوى العالمي .نحن سعداء
على وجه الخصوص بتعيين السيد طالل علي الزين في هذا المنصب الهام ،حيث أنه يمتلك رؤية واضحة وخبرة طويلة،
ونحن على ثقة بأن ذلك سيكون له أثر كبيرفي جعل ADCORPمؤسسة مالية إسالمية ترقى للمستوى العالمي".
وأضاف السيد هشام الريس ،الرئيس التنفيذي لمجموعة جي إف إتش المالية بقوله":مع تدشين شركة أدكورب ،فإننا نفخر
باإلعالن عن استثمارنا في شركة متميزة أخرى متخصصة في قطاع الصيرفة اإلسالمية ،والتي جاءت كثمرة لرؤية

مشتركة بين مجموعة جي إف إتش المالية ومجموعة أبوظبي المالية إلنشاء مؤسسة يمكن أن تقدم الجديد في مجال
االستثمار".
كما صرح السيد طالل علي الزين الرئيس التنفيذي لشركة  ADCORPبقوله":إنني سعيد بقيادة هذه الشركة الجديدة
بدعم ومساندة من مجموعة أبوظبي المالية ومجموعة جي إف إتش المالية ،المؤسستين الماليتين المعروفتين .سوف تركز
أنشطة  ADCORPعلى التمويل المؤسسي ،إدارة الثروات واألصول مع التزامها بتصميم وتوفير منتجات وخدمات
متميزة ومصممة خصيصا للمؤسسات والعمالء من ذوي المالءة العالية .نحن سعداء بمزاولة عملياتنا في سوق أبوظبي
العالمي الذي يوفر لنا موقعا استراتيجيا ً وبيئة رقابية قوية".
وأضاف":على المستوى الجغرافي ،ستصبح  ADCORPشريك األعمال األمثل للعمالء في المنطقة من خالل توفير
خبرة متخصصة في منتجات مصرفية مبتكرة".

-

انتهى -

نبذة عن "مجموعة أبوظبي المالية"
تركز مجموعة أبوظبي المالية من خالل الشركات التابعة لها على تحقيق النمو والقيمة في قطاعات الخدمات المالية والعقارات والتكنولوجيا.
ومنذ تأسيسها ،نجحت مجموعة أبوظبي المالية في تطوير ذاتها وتحقيق عوائد مستمرة لعمالئها ،باعتمادها استراتيجية استثمارية متبصرة تركز
على الفرص في مجموعة متنوعة من القطاعات والمناطق الجغرافية .وقد ساهم هذا النهج في تمكين المجموعة من التكيف مع تغيرات المناخ
االقتصادي الكلي بغية مواكبة احتياجات المستثمرين المتغيرة باستمرار.
وتدير مجموعة أبوظبي المالية اليوم أصوالً بقيمة تفوق  4,7مليار دوالر أمريكي ،ولديها أيضا ً مكاتب في اإلمارات العربية المتحدة (أبوظبي
ودبي) ،والمملكة المتحدة (لندن) ،وجمهورية الجبل األسود (بودغوريتشا) .وقد حظيت المجموعة بإشادة واسعة تقديرا ً لسجلها الحافل بالنجاح
ومنهجياتها االستثماريّة المبتكرة .ويتوافر مزيد من المعلومات على الرابط التالي .www.adfg.ae
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تعد " " GFHواحدة من المجموعات المالية األكثر أهمية في منطقة الخليج ،والتي تتضمن :إدارة األصول ،وإدارة الثروات ،والخدمات المصرفية
التجارية والتطوير العقاري .وتتركز عمليات المجموعة في دول مجلس التعاون الخليجي وشمال أفريقيا والهند .مجموعة  GFHمدرجة في كل
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