
تعد شركة الخليج للتمويل )الخليج للتمويل( شركة مالية رائدة مقرها في دولة االمارات العربية المتحدة، وتعتبر الخيار األمثل لتمويل الشركات الصغيرة 
والمتوسطة الحجم في المنطقة. وتمت اإلشادة بشركة الخليج للتمويل على مر السنين تقديرًا لمنتجاتها االئتمانية الفريدة، وقدرتها على تمويل األصول التقليدية 

وغير التقليدية وسرعة استجابتها في تلبية احتياجات زبائنها التمويلية.

تأسست شركة الخليج للتمويل في عام 1998، وفازت بالعديد من الجوائز المرموقة تقديرًا لتميزها في تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، ومنها جائزة مجلة 
)بانكرز ميدل إيست( في فئة أفضل شركة لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، وجائزة أفضل برنامج لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة لعام 2013.  وقامت 

الخليج للتمويل المرخصة وفق أنظمة مصرف اإلمارات المركزي، بتطوير طريقة رائدة سوقيًا في إقراض الشركات الصغيرة، تركز بصورة أساسية على الشركات 
العاملة في قطاعات الطاقة والنفط والغاز والمياه والرعاية الصحية والتصنيع والطباعة واإلمداد.

واستثمرت الخليج للتمويل على الدوام وبكثافة في الكفاءات العالية لتشكل فريقًا من المصرفيين المخضرمين والخبراء الماليين ومستشاري اإلئتمان. مما منح 
الشركة منصة مثالية لبناء نموذج استشارات إئتمانية جديرة بالتقدير والثقة والوضوح، 

مما يمّكن العمالء من تطوير أعمالهم بكل ثقة.



المنتجات
تــم تصميــم كل مــن تلــك المنتجــات بعنايــة فائقــة مــن ِقَبــل خبــراء مالييــن مخضرميــن،  و ذلــك لتلبيــة احتياجــات 
الشــركات الصغيــرة والمتوســطة فــي المنطقة.ويجــري تقييــم كل طلــب اقتــراض علــى ِحــَدة، ممــا يتيــح لنــا اتخــاذ القــرار 

ــالء. ــات العم ــة احتياج ــب لتلبي المناس

تمويل األصول والمعدات
َرت شــركة الخليــج للتمويــل المهارات  علــى غــرار الشــركات نفســها، قــد تتخــذ األصــول والمعــدات أشــكااًل وأحجامــًا مختلفة. وقد طــوَّ
والقــدرات واإلرادة الالزمــة لتقديــم القــروض بضمــان تشــكيلة متنوعــة مــن األصــول والمعــدات التقليديــة وغيــر التقليديــة. ، لتمويــل 
ــفن  ــة وس ــات الصناعي ــن الطابع ــزل وبي ــود الدي ــن وق ــج تخزي ــي وصهاري ــن المغناطيس ــر بالرني ــزة التصوي ــن أجه ــراوح بي ــا يت ــراء م ش
الشــحن البحــري، مــن خــالل تمويــل أصــول جديــدة أو قائمــة بمبالــغ تتــراوح بيــن 50000 درهــم و20 مليــون درهــم، معــززة بخيــارات ســداد 

مرنــة مصممــة حســب الحاجــة. 

ويشتمل تمويلنا لألصول على:

التــي تقدمهــا  المراكــب  توفــر خيــارات تمويــل شــراء 
والشــركات  لألفــراد  حلــواًل  للتمويــل،  الخليــج  شــركة 
الراغبيــن فــي شــراء المراكــب والســفن، ســواء كانــت 
خاصــة بشــراء مركــب للمــرة األولــى أو العاشــرة، وســواء 
كان المركــب مخصصــًا  للمتعــة أو ســفينة تجاريــة أو 
يختــًا فاخــرًا، ســوف تجــدون شــركة الخليــج للتمويــل 
قــادرة علــى تزويدكــم بمنتــج تمويلــي يلبــي احتياجــات 

كل منكــم علــى حــدة.

ســواء كنتــم بحاجــة إلــى حّفــارات أو جّرافــات أو رافعــات 
ميكانيكيــة متحركــة  أو مركبــات نقــل عامــة لمباشــرة 
أعمالكــم علــى أرض الواقــع، تســتطيع شــركة الخليــج 
ــم.  ــي احتياجاتك ــة تلب ــول تمويلي ــم بحل ــل تزويدك للتموي
ويتمتــع فريــق عمــل شــركتنا بعالقــات قويــة مع شــركات 
واآلليــات  المركبــات  بيــع  فــي  متخصصــة  مشــهورة 
المــاركات، كمــا يســتطيع مســاعدتكم  مــن مختلــف 
عبــر تزويدكــم بخيــارات مختلفــة تتعهــد مــن خاللهــا 
ــات  ــات واآللي ــك المركب ــراء تل ــادة ش ــة بإع ــركات البائع الش
بأســعار مضمونــة. كمــا تتوافــر حلــول شــركة الخليــج 
ــتعملة،  ــدة أو مس ــات جدي ــات وآلي ــراء مركب ــل لش للتموي
تلبــي  تمويــل  بعــروض  تزويدكــم  لكــم  وتضمــن 
احتياجاتكــم خــالل ثالثــة أيــام عمــل مــن تــارخ تقديمكــم 
ــدة  ــة الواح ــل قيم ــي تق ــات الت ــل للصفق ــات التموي لطلب

منهــا عــن 500،000 درهــم.

تمويل شراء المراكب تمويل شراء المركبات

تمويل رؤوس األموال العاملة
توفــر شــركة الخليــج للتمويــل تســهيالت ائتمانيــة للشــركات التــي تحتــاج إلــى تمويــل رؤوس أموالهــا العاملــة، لمســاعدتها فــي النمــو 

أكثــر و أكثــر.

•   توفــر تســهيالتنا الخاصــة بالحصــول علــى تســهيال ائتمانيــًا متجــددًا لتمويــل شــراء المــواد الخــام  بحيــث نســاعدك لتغطيــة الفتــرة 
ــدًا  ــام نق ــواد الخ ــة الم ــداد قيم ــع س ــه م ــث أن ــة، حي ــة المباع ــات الختامي ــغ المنتج ــل مبال ــى تحصي ــام حت ــواد الخ ــراء الم ــن ش ــا بي م

ســتتوفر لــدى شــركتكم فــرص أفضــل للتفــاوض علــى أفضــل األســعار مــن المورديــن مقارنــة بالشــراء اآلجــل.

•  توفــر تســهيالتنا الخاصــة الفرصــة لزبائننــا بتســييل قيمــة الفواتيــر لتحصيــل قيمــة فواتيرهــم اليــوم وتوفيــر الســيولة النقديــة التــي 
تحتــاج إليهــا ممــا سيســاعدهم علــى زيــادة المبيعــات.  حيــث أنــه بمجــرد اصــدار فواتيــر البضائــع أو الخدمــات المقدمــة لعمالئهــم، 
يتــم مباشــرة تحريــر نســبة معينــة مــن قيمــة تلــك الفواتيــر بنــاء علــى مــا تــم االتفــاق عليــه مســبقا بيــن الشــركة وشــركة الخليــج 

للتمويــل.

ــم  ــث يت ــر حي ــة الفواتي ــييل قيم ــهيل تس ــع تس ــابه م ــل تتش ــة عم ــة بآلي ــيكات اآلجل ــة الش ــم قيم ــة بخص ــهيالتنا الخاص ــل تس تعم
تســييل قيمــة الشــيكات اآلجلــة فــورا للعمــالء الذيــن يدفعــون عــن طريــق شــيكات آجلــة مقابــل البضاعــة المباعــة، و عنــد تحصيــل 

ــه لشــركتكم. قيمــة تلــك الشــيكات فــإن القيمــة الزائــدة عــن التســهيل الممنــوح لكــم مــن شــركة الخليــج للتمويــل يتــم اعادت



ودائع الشركات
ة بالكامــل،  خياريــن مــن الودائــع  بأســعار فائــدة  توفــر شــركة الخليــج للتمويــل للشــركات التــي تتمتــع بفوائــض نقديــة غيــر مســتغلَّ

ثابتــة ومغريــة.

•  ودائع ثابتة  والتي تتمتع بأسعار فائدة عالية إال أنه يتعذر سحب أية مبالغ منها طوال أجل الوديعة. 
•  يستطيع الراغبون بالتمتع بالقدرة على سحب ودائعهم قبل انتهاء آجال استحقاقها، اختيار نظام الودائع الثابتة 

يًا بعد انقضاء نصف أجل استحقاقها.        المرنة التي تسمح بسحب قيمة الوديعة جزئيًا أو كلِّ

وتتــراوح قيمــة الودائــع بيــن مليــون درهــم كحــد أدنــى و100 مليــون درهــم كحــد أقصــى وآلجــال تتــراوح بيــن 6 شــهور و24 شــهرًا. لكننــا 
نســتطيع عــرض أســعار فائــدة أعلــى للودائــع المربوطــة آلجــال أطــول. 

الوكالة األمنية
ــة األمنيــة للُمقِرضيــن المحلييــن و الدولييــن مــن بنــوك و شــركات و أشــخاص إمكانيــة االعتمــاد علــى  ــا الخــاص بالوكال يتيــح برنامجن
خدمــات شــركة الخليــج للتمويــل فــي مجــال اســتالم تشــكيلة متنوعــة مــن األصــول المرهونــة كضمانــات وحفظهــا وتحريرهــا. و 
تشــتمل قدراتنــا علــى طيــف واســع مــن الضمانــات و األصــول مثــل الرهــن العقــاري علــى الممتلــكات و الرهــن الحيــازي علــى األصــول و 

أيضــا تخصيــص المســتحقات.

السندات والتعويضات والضمانات
ــدة  ــود جدي ــوز بعق ــركات للف ــا الش ــاج إليه ــي تحت ــة الت ــات المالي ــر الضمان ــى توفي ــزة عل ــدرة ممي ــل بق ــج للتموي ــركة الخلي ــع ش تتمت
وذلــك بصفتهــا متخصصــة فــي أســواق الشــركات الصغيــرة. كمــا يســتطيع موظفونــا المؤهلــون الذيــن يتمتعــون بخبــرات واســعة 
إعــداد حلــول فــي شــكل ســندات أو تعويضــات نهايــة خدمــة أو ضمانــات مصرفيــة، يمكــن اســتخدامها لدعــم تشــكيلة واســعة مــن 

المشــاريع والصفقــات التجاريــة المحليــة والدوليــة.



مشاريع نفتخر بتمويلها

مصنع تعبئة مياه 

ــز كفاءتهــا  ــع فــي تعزي ــر إحــدى المطاب ــر قــرض آجــل بضمــان األصــول وتســهيالت خصــم الفواتي ســاعد مزيــج مــن التمويــل عب
التشــغيلية عبــر شــراء آلــة طباعــة بثمانيــة ألــوان ماركــة »هايدلبيــرج«. وأتاحــت تســهيالت خصــم الفواتيــر لمــدة 90 يومــًا تخفيــض 

مــدة الــدورة التشــغيلية والحصــول علــى ســيولة نقديــة فوريــة مــن األمــوال المخصصــة لشــراء المــواد األوليــة.

ــز كفاءتهــا  ــع فــي تعزي ــر إحــدى المطاب ــر قــرض آجــل بضمــان األصــول وتســهيالت خصــم الفواتي ســاعد مزيــج مــن التمويــل عب
التشــغيلية عبــر شــراء آلــة طباعــة بثمانيــة ألــوان ماركــة »هايدلبيــرج«. وأتاحــت تســهيالت خصــم الفواتيــر لمــدة 90 يومــًا تخفيــض 

مــدة الــدورة التشــغيلية والحصــول علــى ســيولة نقديــة فوريــة مــن األمــوال المخصصــة لشــراء المــواد األوليــة.

مطبعة 

منحــت شــركة الخليــج للتمويــل إحــدى شــركات اإلمــداد والخدمــات اللوجســتية العاملــة فــي المنطقــة الحــرة قرضــًا آجــاًل بضمان 
األصــول لتمكينهــا مــن القيــام باســتثمار رأســمالي يســتهدف شــراء مســتودع. وســمح القــرض للشــركة بتوحيــد مســتودعاتها 
ــت  ــي كان ــنوية الت ــارت الس ــة اإليج ــض قيم ــد، وتخفي ــتودع واح ــي مس ــة ف ــق مختلف ــي مناط ــودة ف ــتأجرة الموج ــة الُمس األربع

تدفعهــا وتوفيــر مســتودع مركــزي متعــدد االســتعماالت لزبائنهــا.

اشــترى هــذا المصنــع الــذي يعتبــر مــن زبائننــا معــدات صناعيــة ضخمــة لزيــادة طاقتــه االنتاجيــة. وبلــغ معــدل نمــو هــذا المصنــع 
ــه  ــتثمار أرباح ــادة اس ــه وإع ــيق عمليات ــل تنس ــول بفض ــون باألص ــرض المضم ــهرًا للق ــة 60 ش ــداده البالغ ــدة س ــالل م ــنويًا خ 20% س

الســنوية باســتمرار، بالتزامــن مــع التزامــه بســداد األقســاط الشــهرية المريحــة لقرضــه.

مصنع صناديق شركة إمداد وخدمات لوجستية



إذا كان لديكم أية أسئلة أو ترغبون في مناقشة احتياجات شركاتكم، اتصلوا بنا عبر البريد 
اإللكتروني:   info@gulffinance.com أو اتصلوا  بنا على  هاتف رقم :  دبي 0000 405 )4( 971+،  الشارقة  

3533 575 )6( 971+، أبوظبي  5540 644 )2( 971+ ونعدكم بمعاودة االتصال بكم في اليوم ذاته.

وللحصول على المزيد من المعلومات حول شركة الخليج للتمويل، زوروا موقعنا اإللكتروني:
www.gulffinance.com

إتصلوا بنا


