People will give you several reasons why we’ve been
the UAE’s preferred financier for micro businesses
and small companies since 1997. But what makes
us really proud is when people say that Gulf
Finance understands the entrepreneurial spirit
better than anyone else.

That’s not surprising, because over the last two decades
we’ve served over 5,000 enterprises and lent more than
AED 4.5 billion. We’re definitely a seasoned expert when
it comes to small business financing.
Our vast experience and insight allows us to focus upon
what entrepreneurs really need. To provide simple, fast
and innovative solutions. We’ve earned our reputation
for flexible and friendly finance, and we’re renowned
for quick turnaround times.
If you’re looking for a true partner to help you achieve
your fullest potential, then Gulf Finance brings years
of proven experience to the table – not to mention a
passionate and supportive team of finance specialists.
We’ll help you develop your business with clarity and
confidence. It’s what we’re good at!

Our Products and Services

All our offerings have been carefully developed to meet the
distinctive needs of small businesses operating in the UAE.
But we go even further – evaluating applications and personalising
our finance solutions on a case-by-case basis – because we know
your business has its own unique requirements.

Small Business Loans
When opportunities knock, we’re here to help your
business open the door. Be it an urgent requirement
for working capital, expansion into a new office, or the
purchase of new equipment or machinery, our Small
Business Loans can help you address these needs.
We offer financing for any amount up to AED 250,000 –
with attractive interest rates and repayment plans of up
to 48 months.

Business Vehicle Finance
Whether you’re looking to expand your commercial fleet,
or to generate working capital by refinancing existing
vehicles, we make sure you get the best deals at the
most competitive rates. We offer financing up to 90%
of the asset value, for new as well as used vehicles –
from vans to forklifts, cranes and excavators.

Invoice Finance
Improve your cash flow and increase your working capital
by transforming pending invoices into cash. We help you
convert your receivables into payments and allow you to
offer extended credit terms to your clients. We offer fast
and easy access to finance for tenures up to 180 days,
with no requirement for additional collateral.

Medical Finance
Whether you’re a self-employed doctor, a clinic or
a diagnostic centre, we help you acquire the latest
diagnostic, imaging and other specialised medical
equipment for your business. We offer financing
from AED 250,000 up to 80% of the asset value,
with attractive interest rates and repayment plans
of up to 48 months.

Trade and Working Capital Finance
We understand your business has its own particular
finance requirements that vary constantly especially
when it comes to managing imports and exports.
This is why we personalise our solutions to match
your trade cycle and working capital requirements.
Our comprehensive range of services includes
letters of credit and guarantee, trust receipt loans,
cheque discounting and inventory finance.

Our Products and Services

Marine Finance
Whether you need a small commercial boat or want a
sleek recreational cruiser to relax during the weekends,
we can help you set sail with a solution that’s just right
for you. We offer financing up to 80% of the asset value
– for new as well as used boats – with affordable monthly
repayment options.

Corporate Deposits
If your business has surplus cash that is not being fully
utilised, then make this money work for you by opening
a Corporate Deposit with us and get a higher return on
your investment than conventional bank deposits.
We offer tenure options from six months to five years.
You may even choose if you wish to draw out the
interest income periodically or upon maturity.

Contact us:

If you have any questions or would like to discuss your business
needs, you can email us at info@gulffinance.com or call us on:
800 CALL GULF (800 2255 4853). 24 hours call back is guaranteed.
Visit www.gulffinance.com for more information about Gulf
Finance Corporation.

منتجاتنا وخدماتنا

التمويل البحري
سواء كنتم تحتاجون إلى مركب تجاري صغير ،أو ترغبون في اقتناء
قارب بحري أنيق لالسترخاء خالل عطلة نهاية األسبوع ،فإننا
سنساعدكم في تحقيق ذلك من خالل تقديم الحلول التمويلية
األمثل لكم .حيث نقدم تمويالت تصل إلى  %80من قيمة
األصول ،وذلك للقوارب الجديدة والمستعملة ،مع خيارات سداد
شهرية ومناسبة.

ودائع الشركات
إذا كان لدى شركتكم فائض نقدي ال يستغل على النحو األمثل،
بإمكانكم تشغيل أموالكم في إحدى ودائع الشركات لدينا ،والتي
ً
عروضا
توفر عوائد أعلى من ودائع البنوك التقليدية .كما نقدم
آلجال مرنة (من ستة أشهر إلى خمس سنوات) ،وإيرادات فوائد
ً
شهريا ،أو كل ربع سنة ،أو عند االستحقاق).
عادية (تدفع

لالتصال:

إذا كانت لديك أية أسئلة أو كنت ترغب في مناقشة احتياجات أعمالك
يمكنك مراسلتنا على  info@gulffinance.comأو االتصال بنا على:
) .800 CALL GULF (800 2255 4853ونضمن لك معاودة االتصال بك
في اليوم نفسه .زر  www.gulffinance.comلمزيد من المعلومات حول
شركة الخليج للتمويل.

تمويل الفواتير
بإمكانكم تعزيز التدفق النقدي وزيادة رأس المال العامل لديكم من
خالل تحويل الفواتير المعلقة إلى أموال نقدية .فنحن نساعدكم في
تحويل مستحقاتكم إلى مدفوعات نقدية ونتيح لكم تقديم شروط
ائتمانية ميسرة لعمالئكم .كما نؤمن لكم تمويالت سريعة وسهلة
ً
يوما ،من دون شروط لضمانات إضافية.
آلجال تصل إلى 180

تمويل المعدات الطبية

ً
طبيبا تعمل لحسابك الخاص ،أو كنتم عيادة طبية
سواء كنت
ً
مركزا للتشخيص ،فإننا نساعدكم في اقتناء أحدث المعدات
أو
الطبية في مجال التشخيص والتصوير وغيرها من األدوات الطبية
المتخصصة .حيث نقدم تمويالت تبدأ من  250ألف درهم إماراتي
وتصل إلى  %80من قيمة األصول ،وبمعدالت فائدة جذابة وخطط
ً
شهرا.
سداد تصل إلى ثمانية وأربعين

تمويل رأس المال العامل والتجاري
نحن نفهم طبيعة أعمالكم وندرك التغير المستمر لمتطلبات
التمويل لديكم .لذا ،فإننا نقوم بتخصيص حلولنا وتصميمها بشكل
مفصل بحيث تالئم الدورة التجارية ألعمالكم وتحرر رأس المال
العامل لديكم .وتشمل مجموعتنا الشاملة من الخدمات خطابات
االعتماد والضمان ،وقروض إيصاالت األمانة ،وتمويل بضمان
الشيكات اآلجلة وتمويل بضمان البضائع.

منتجاتنا وخدماتنا

نلبي المتطلبات الفريدة والمحددة
يتميز كل ما نقدمه بالدقة والشمولية ،بحيث ّ
للمؤسسات الصغيرة العاملة في دولة اإلمارات العربية المتحدة .غير أننا نمضي
أبعد من ذلك ،إذ نقوم بتقييم الطلبات المقدمة إلينا ومن ثم معالجة كل حالة على
حدة ،من أجل توفير حلول تمويل شاملة ومخصصة لكل مؤسسة ،وذلك ألننا ندرك
أن لمؤسستكم متطلباتها الخاصة.

تمويل المؤسسات الصغيرة
عندما تقرع فرص االستثمار أبوابكم ،فإننا حاضرون لمساعدتكم
على فتح هذه األبواب .فسواء ّ
تجلت تلك الفرصة في حاجة ملحّ ة
التوسع في مكتب جديد ،أو شراء معدات
لرأس المال العامل ،أو
ّ
أو آليات جديدة ،فإننا نزودكم بتمويالت تصل إلى  250ألف درهم،
ً
شهرا.
بمعدالت فائدة جذابة وخطط سداد تصل إلى ثمانية وأربعين

تمويل المركبات التجارية
سواء كنتم ترغبون في توسيع أسطولكم التجاري ،أو توليد رأس
المال العامل عن طريق إعادة تمويل المركبات الموجودة لديكم،
فإننا نضمن لكم أفضل الصفقات وبأسعار تنافسية .إننا نقدم
تمويالت تصل إلى  %90من قيمة األصول ،للمركبات الجديدة
والمستعملة ،من سيارات السيدان والشاحنات الصغيرة ،إلى
الرافعات الشوكية والرافعات والحفارات.

نفخر بالمكانة الرائدة التي نتمتع بها باعتبارنا الخيار المفضل
لتمويل المشاريع متناهية الصغر والمؤسسات الصغيرة في
دولة اإلمارات العربية المتحدة منذ انطالق أعمالنا في العام
 .1997ويتمثل أكبر مصادر فخرنا في الثقة الكبيرة التي كسبناها
في السوق والسمعة الطيبة التي نحظى بها ،ال سيما عندما
يشار إلى شركة الخليج للتمويل باعتبارها أكثر شركات التمويل
ً
فهما لمتطلبات ريادة األعمال.

وليس ذلك بغريب علينا ،فعلى مدار العقدين الماضيين قدمنا
خدماتنا ألكثر من خمسة آالف مؤسسة ،ومنحنا تمويالت تجاوزت
قيمتها  4.5مليار درهم ،ما يجعلنا من دون شك أحد الخبراء
المخضرمين في مجال تمويل المؤسسات الصغيرة.
ينصب تركيزنا على االحتياجات األهم لرواد األعمال ،وذلك من خالل
خبراتنا الواسعة ومعرفتنا العميقة في هذا المجال ،حيث نوفر لهم
حلوال متكاملة ،تتسم بالبساطة والسرعة واالبتكار .لقد نجحنا في
ً
اكتساب سمعتنا الطيبة من خالل ما نقدمه من حلول تمويل تتميز
بالمرونة والسهولة ،كما نشتهر بتقديمنا لتلك الحلول بكل سرعة
وكفاءة .وتجلى ذلك من خالل اختيارنا من قبل مجلة “بانكر ميدل
إيست” لنيل لقب “أفضل شركة لتمويل المؤسسات الصغيرة”
و”أفضل حلول تمويل المؤسسات الصغيرة”.
لذا ،ال تجهدوا أنفسكم في البحث عن شريك حقيقي يساعدكم
في تحقيق كامل إمكاناتكم ،فشركة الخليج للتمويل تضع تحت
تصرفكم سنوات من الخبرة والعراقة ،يقدمها إليكم فريقنا المتميز
ً
جهدا في تقديم كل ما تحتاجونه
من الخبراء الماليين الذين ال يدخرون
من دعم .سوف نساعدكم في تطوير أعمالكم بخطوات واضحة
ملؤها الثقة ،ذلك ما نبرع فيه ً
حقا.

