
نبذة موجزة
إل جي تي في الشرق األوسط



نظرة مقربة إلى معروضات الفخامة األميرية
ال يخفى على أحد بأن أمراء ليشتنشتاين كانوا وألكثر من أربعمائة عام 
من جامعي التحف الفنية المثابرين، فقد اشتملت المجموعة األميرية 

على أعمال وإبداعات فنية أوروبية كبرى، تمتاز بعراقة تمتد ألكثر من 
خمسة قرون من الزمن، وتعتبر حالًيا من بين مجموعات األعمال الفنية 

الخاصة األكثر أهمية على مستوى العالم. وقد شهد انطباع وفكرة تطوير 
الفنون الجميلة للصالح العام شعبية كبرى خالل العهد الباروكي. تتمسك 
العائلة المالكة في ليشتنشتاين على هذه األمثولة بكل إصرار وتتناقلها 
عبر األجيال كإرث ثمين. وهكذا فإننا نعتمد االستخدام المدروس لألعمال 

الفنية في معروضات المجموعة األميرية باعتبارها أيقونات ونماذج 
مثالية تصاحب كل ما نقوم به من أعمال وإنجازات، ال سيما وأنها تجسد 

بكل دقة تلك القيم التي تشكل حجر األساس إلرساء شراكة ناجحة مع 
عمالئنا: وهي التركيز طويل األمد والمهارة والموثوقية.

www.liechtensteincollections.at

 Paeonia “ صورة الغالف: يوهان فيلهلم فاينمان، التفاصيل من لوحة
 major flore rubro simplex, Gichtrosen. Paeonia flore pleno rubro

major, Pimoine, Pfingstrosen, c. 1737

ليشتنشتاين، المجموعة األميرية، فادوز- فيينا
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مرحبًا بكم في إل جي تي

صاحب السمو الملكي األمير فيليب فون أوند زو ليشتنشتاين )إلى اليسار( 
وصاحب السمو الملكي األمير ماكس فون أوند زو ليشتنشتاين )إلى اليمين(.

مرحبًا بكم في إل جي تي، المجموعة األكبر على مستوى العالم 
المتخصصة في العمليات البنكية الشخصية عالميًا وإدارة األصول 

والتي تملكها وتديرها العائلة األميرية في ليشتنشتاين. إن التزامنا 
بروح ريادة األعمال وتكوين نظرة مستقبلية على المدى الطويل 

وتنفيذها حسب األصول أدى إلى نجاح عائلتنا في تنمية الثروات 
وإدارتها لما يقرب من 900 عام. 

وتتجسد هذه القيم في المنهج الذي تتبعه المجموعة، إذ نحرص 
دائمًا على االستجابة بشكٍل فعال للتغيرات التي تحدث في 
السوق واستغالل منصاتنا الدولية لتحديد فرص االستثمار 

العالمية باستمرار. ونقوم بإجراء تحليل دقيق، بحيث يتم النظر في 
كل عملية استثمار وفقًا الحتياجات محفظتك ونطاق االستثمار.

وتتفق عائلتنا مع العمالء في الرأي القائل بأن الثروة في حد ذاتها 
ليست غاية، ولكنها وسيلة لتحقيق هدف أسمى في الحياة. 
فالهدف من العالقة التي تجمعنا هو مساعدتك في تحقيق 

أهدافك وتطلعاتك الفريدة.
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وتتلخص فلسفتنا في أن نتعاون معك وفقًا لنفس اإلمكانيات 
واإلستراتيجيات القائمة على مبادئ محددة والتي نعتمد عليها 

في إدارة أموال العائلة. ويؤدي منهجنا في االستثمار المشترك 
إلى تحقيق توافق تلقائي بين مصالحنا ومصالح عمالئنا. ويساهم 

استقالل إل جي تي عن مجموعة بنكية أكبر في تميزها دون 
غيرها في هذا المجال. لذلك نضمن لك الحصول على مشورة 
موضوعية من خالل هيكل الملكية الخاص بمجموعتنا وتركيزها 

الواضح على العمليات البنكية الشخصية وإدارة األصول. 

وقد نجحت المجموعة في االنتشار بشكٍل كبير في المراكز المالية 
الرائدة على مستوى العالم. فأينما تكون، يمكنك الوصول بشكٍل 

مباشر إلى مديري العالقات وأخصائيي االستثمار وأخصائيي 
التخطيط المالي وخبراء األعمال الخيرية التابعين إلل جي تي.

نتطلع إلى لقائكم قريبًا.

صاحب السمو الملكي األمير فيليب فون أوند زو ليشتنشتاين 
رئيس مجلس إدارة إل جي تي

صاحب السمو الملكي األمير ماكس فون أوند زو ليشتنشتاين 
الرئيس التنفيذي في إل جي تي
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نبذة عن إل جي تي

بصفتنا المكتب العائلي الخاص بالعائلة المالكة في ليشتنشتاين، 
فقد اكتسبنا خبرة كبيرة في مجال إدارة المحافظ الضخمة واألصول 

العائلية، حيث أن هذه الخبرة تشكل الركيزة األساسية لتعاوننا 
مع عمالئنا، فضاًل عن أننا نجمع بين الخبرة المدروسة والمختبرة 
في مجال العمليات البنكية وخدمات إدارة األصول مع العروض 

اإلضافية في مجاالت أخرى من األعمال الخيرية.

االستراتيجية طويلة األمد وفلسفة الشركة
إن إل جي تي هي مجموعة مملوكة بشكل كامل للقطاع الخاص 

وتحظى بإدارة ال تنقصها الكفاءة والفعالية فضاًل عن هيكل 
تنظيمي راسخ. األمر الذي أتاح لنا فرصة اتخاذ قرارات سريعة 

ومستقلة، كما أننا نلتزم بمنهجية طويلة األمد بما يخص 
استراتيجية الشركة الخاصة بنا.

الميزانية العمومية المالئمة واالستقرار المالي
تمتلك مجموعة إلى جي تي ميزانية عمومية قوية، فضاًل عن 

سيولة بمستوى مرموق، وفضاًل عن تمتعها برأسمال كبير وجيد. 
حيث أن رأسمال الحصص العادية فيها أعلى من معدل المتطلبات 

القانونية، بما يعكس مدى القوة التمويلية للشركة بالمقارنة مع 
مثيالتها على الصعيد العالمي.
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المنصات العالمية ذات التواجد المحلي الراسخ
نقوم باالستثمار من خالل منظور عالمي عالوة على التعاون الوثيق 

مع خبراء االستثمار الرواد على المستوى العالمي. وباإلضافة 
إلى مقر إدارة األصول الخاص بنا وموقعه سويسرا، فإن لدينا 

كذلك العديد من المكاتب التي تنتشر في عدد في المراكز المالية 
الرئيسية: لندن، نيويورك، سنغافورة، هونج كونج، طوكيو، بكين، 

دبي وسيدني باإلضافة إلى دبلن وفادوز.

وتتميز مجموعتنا بانتشار واسع على المستوى المحلي يمكننا من 
تقديم خدماتنا لكم أينما كنتم، سواء في ليشتنشتاين أو سويسرا 
أو النمسا أو المملكة المتحدة أو سنغافورة أو هونج كونج أو دبي، 
إذ نوفر لعمالئنا األفراد أينما كان مكانهم خمسة مراكز حجز يمكنهم 

االستفادة منها بصورة مستقلة. ويعمل لدى إل جي تي حوالي 
2500 موظف في أكثر من 20 موقعًا منتشرين في أوروبا وآسيا 

واألمريكتين وأستراليا والشرق األوسط.

مجموعة إل جي تي: العناوين المالية الرئيسية 
كما هي في 30 يونيو 2016

372 143مليون فرنك سويسرياألصول قيد اإلدارة
192 34مليون فرنك سويسريإجمالي األصول

209 3مليون فرنك سويسريرأس مال الحصص العادية
576مليون فرنك سويسريإجمالي اإليراد التشغيلي

124مليون فرنك سويسريربح المجموعة
515 2تعداد الموظفين

تصنيف مودي/ستاندرد أند 
بورز الخاص بإل جي تي بنك 

+Aa2/Aليمتد
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العمليات البنكية الشخصية 

بصفتنا مجموعة رائدة في مجال العمليات البنكية الشخصية وإدارة 
األصول، فقد نجحنا في فهم احتياجات عمالئنا بشكٍل كبير. كما 

يساعدنا المزج بين فهم هذه االحتياجات وفهم مهاراتنا االستثنائية 
في مجال االستثمار في أن نقدم لك أفضل حل ممكن. فنحن 

نعتمد على منهج استثماري فعال ويمكننا استغالل خبرتنا 
اإلقليمية التي ال غنى عنها على مستوى األسواق المالية الكبري. 

وتتميز مجموعتنا المتكاملة لخدمات إدارة األصول بأنها مصممة 
خصيصًا لتساعدك في تحقيق أهدافك المالية. 

إستراتيجية ثروات األفراد
بصفتنا المكتب العائلي الخاص بالعائلة المالكة، فقد اكتسبنا 

الخبرة الالزمة إلدارة األصول العائلية على مر األجيال. ويسعدنا 
أن نتعاون معك لتطوير إستراتيجية إدارة الثروة التي تتبعها، 

معتمدين في ذلك على خبرتنا في االستثمار خالل عدة دورات 
اقتصادية وخبرتنا في األسواق المالية العالمية وفئات األصول 

المختلفة. وانطالقًا من إدراكنا أن تحقيق النجاح المستدام يستغرق 
وقتًا طوياًل ويتطلب الكثير من االنضباط، فقد قررنا االلتزام برؤية 

طويلة األجل بصفتنا شركة ومستثمر في نفس الوقت. ومن 
الممكن أن تتواجد أفضل الفرص االستثمارية في األسواق غير 

الموثوقة واألسواق المتقلبة، لذلك يكون من الضروري مواصلة 
االستثمار على مدار فترات متصلة وخالل عدة دورات اقتصادية.
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مشورة شخصية
سيعمل مدير العالقات لديكم بصفة مسؤول االتصال المباشر 
معنا ويمكن عند الضرورة التواصل مع خبراء آخرين من مجموعة 

إل جي تي، أو أي فرد من شبكتنا العالمية. وفي حال رغبتكم 
باختيار إدارة مخصصة لمحفظتكم االستثمارية، فإننا نقوم باستثمار 

أصولكم بما يتماشى مع االستراتيجية الموضوعة من قبلكم 
ووفقًا لتوجهات المخاطر المعتمدة لديكم وقدراتكم. حيث أننا 

نتحدث معكم بشكل شخصي ونقوم بتزويدكم بتقارير مفصلة 
بشكل متنظم، باإلضافة إلى إبقاءكم على اطالع ومعرفة بحركة 

أداء أصولكم.

عقد اجتماع مباشر للتوافق على األهداف واالستراتيجيات
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اإلدارة المتكاملة لألصول 

يعمل لدى إل جي تي 350 أخصائيًا في إدارة األصول، تتركز 
مهمتهم في إنشاء محافظ استثمارية بديلة متنوعة للعمالء من 
المؤسسات. وقد حظينا بالثقة إلدارة األصول الخاصة بأكثر من 
400 صندوق معاشات وشركات تأمين وصناديق ثروات مملوكة 

لدول ومؤسسات مختلفة في شتى أنحاء العالم، إضافة إلى 
مالك المجموعة وهو العائلة المالكة في ليشتنشتاين.

االستثمار اإلستراتيجي
نطبق في إل جي تي إستراتيجية استثمار طويلة األجل تغطي 

مجموعة متنوعة من عوامل المخاطر، كما نطور محافظ قوية 
ونختبر قدرتها على التعامل مع األزمات من خالل مجموعة من 

الفرضيات المختلفة لالقتصاد الكلي. 

منهج استشاري فعال
بصفتنا مستثمر نشط، فنحن دائمًا نسعى للحصول على 

استثمارات قيمتها منخفضة من خالل فرص جذابة، األمر الذي 
يتطلب امتالك مهارات تحليل عميقة وتغطية شاملة للسوق.

التنفيذ الفعال
 نحرص على استغالل رؤوس األموال من خالل االستعانة بأفضل 

المديرين واستغالل االستثمارات المباشرة. 
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كيف نمارس عملنا باستدامة

يمكنكم االطالع على المزيد من المعلومات عن مبادرات االستدامة وتقرير 
االستدامة الخاص بمجموعة ال جي تي على الموقع: 

www.lgt.com و  www.lgtiv.com

بالنسبة لنا فإن االستدامة تعني أننا نقوم بأداء نشاطاتنا بطريقة 
متوافقة مع مسؤوليات مجتمعنا فضاًل عن تبني منظور شمولي 

طويل األمد.

االستثمار المستدام
نعمل من خالل منتجاتنا االستثمارية المستدامة على إتاحة الفرصة 
لك لالستثمار في مجاالت مالئمة للتوجهات المستقبلية؛ إذ نقدم 

حلواًل متنوعة تناسب العمالء األفراد والمؤسسات وتساعد في 
تحقيق قيمة على المدى الطويل.

تحسين جودة الحياة
يتولى فريق إل جي تي للمشروعات ذات األثر االجتماعي 

والمشروعات الخيرية تقديم الدعم لعدد من المؤسسات المختارة 
في مختلف أنحاء العالم والتي تسعى إلى تحسين جودة حياة 

األشخاص األكثر حرمانًا. كما نتيح الفرصة لعمالئنا للمشاركة في 
هذه المشروعات.

االلتزام تجاه البيئة والمناخ
وأخيرًا تلتزم إل جي تي بحماية البيئة خالل العمليات البنكية التي 

تجريها، كما تستخدم الموارد الطبيعية بحرص شديد.
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)DIFC( المقر الرئيسي إلل جي تي الشرق األوسط في مركز دبي المالي العالمي

تساهم هيكلية مالكو إل جي تي الواضحة والمستقرة ونموذج 
العمل المركز لديها، باإلضافة إلى المنهجية المعتدلة طويلة األمد 

في توفير التوافق واالستمرارية واالستقرار لعمالئها. باإلضافة 
إلى ذلك، فإن إل جي تي تمنح عمالئها المتميزين ميزة متفوقة 

في مصالح مشتركة، واالستشارة المستقلة والعادلة وفرصة 
الوصول إلمكانيات غير محدودة.

القرب الدائم منكم
تتمتع إل جي تي بتواجد مميز في منطقة الشرق األوسط ومن 

 ،)DIFC( خالل مكتبها الرئيسي في مركز دبي المالي العالمي
ومكتبها التمثيلي في البحرين، فإنها تقوم بتقديم الخدمة 

لعمالئها في الشرق األوسط، سويسرا وسنغافورة وهونج كونج. 
وبسبب تواجدها الراسخ، فقد تمّكنت إل جي تي من تقديم حلول 

استثمارية مبدعة ومبتكرة عالوة على فرص الوصول األفضل 
لمجموعات العمالء الحاليين والجدد في المنطقة التي تشهد نموًا 

متسارعًا.

إن إل جي تي هي الشريك الخبير والموثوق للعمليات البنكية 
الخاصة في منطقة الشرق األوسط، سواء لتقديم الخدمات 

البنكية، االستثمارات، إدارة وتخطيط الثروات، التجارة أو االئتمان.

إل جي تي في الشرق األوسط
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إمارة ليشتنشتاين، فادوز أوروبا  
النمسا، سالزبورج، فيينا

إيرلندا، دبلن
سويسرا، بازل، بيرن، خور، دافوس، جينيف، 

لوجانو، فافيكون، زيوريخ
المملكة المتحدة، برستول، جيرسي، لندن

الواليات المتحدة األمريكية، نيويورك أمريكا 

الصين، بكين آسيا 
هونج كونج

اليابان، طوكيو
سنغافورة

سيدني استراليا 

البحرين، المنامة الشرق األوسط 
اإلمارات العربية المتحدة، دبي

يمكن الحصول على الئحة كاملة بعناوين مواقع إل جي تي على 
www.lgt.com الموقع

التواجد العالمي
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إشعار المخاطر/ إخالء المسؤولية
تم إعداد هذه النشرة لتزويدكم بالمعلومات فقط وهي ال تعتبر بمثابة 
عرض، استقطاب للحصول على عرض، إعالن للعامة أو توصية بشراء 

أو بيع أي من االستثمارات أو أي من المنتجات الخاصة األخرى. كذلك فال 
تشكل هذه المعلومات الواردة في هذه النشرة أي مساعدة التخاذ القرار 

بما يتعلق بالمسائل المالية، القانونية، الضريبية أو األمور االستشارية 
األخرى. كذلك فال يجوز أن يتم اتخاذ أي قرار استثماري أو أي من القرارات 

األخرى على أساس هذه المعلومات فقط، ومن المستحسن أن يتم 
الحصول على استشارة من قبل خبير مؤهل، كما يجب على المستثمرين 

االنتباه إلى أن قيم االستثمارات تعتبر عرضة لالنخفاض أو االرتفاع. 
وبالتالي فإن األداء اإليجابي السابق ال يعتبر دلياًل على تحقيق أداء إيجابي 

في المستقبل. كذلك ال يمكن تجاهل حدوث مخاطر خسائر األسعار 
والعمالت األجنبية والتقلبات الناجمة عن التحركات السلبية في سعر 

الصرف، حيث توجد احتمالية أن ال يتمكن المستثمرون من استرداد كامل 
مبلغ االستثمار األولي.
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