
 

 
 سنوات 5لمدة  ملیون دوالر أمریكي 300بقیمة  صكوك إصدارمجموعة جي إف إتش المالیة تنجح في 

 

 
 
إلى  من إصدار الصكوك %47تغزو أسواق رأس المال الدولیة من خالل تخصیص  المالیة ش.م.ب. جي إف إتش مجموعة -

 مستثمرین دولیین
 

ملیون  300صكوك بقیمة  إصدارفي  ھاعن نجاحش.م.ب. أعلنت الیوم مجموعة جي إف إتش المالیة  – 2020ینایر  22المنامة، 
  .)الشھادات( دوالر أمریكي لمدة خمس سنوات

 
 ویعزى نجاح. رأس المال الدولیةقامت بطرحھا في أسواق حیث تعتبر ھذه المعاملة من المعامالت الھامة في تاریخ جي إف إتش 

وكالتي التصنیف العالمیتین، ستاندرد كل من الذي حازت علیھ من  ”B“المجموعة في إصدار الصكوك إلى تصنیفھا بالمستوى 
اتھا التابعة، وشركقوي من المستثمرین الدولیین، مما یعكس ثقة السوق في المجموعة  لإقباكما حظي اإلصدار بآند بورز وفیتش، 

 . المجموعة ونموذج األعمال الناجح الذي تنتھجھ استراتیجیتھا القویةو وضعھا المالي الجیدو
    

 750 ما قیمتھقد تجاوز الحد المقرر بمقدار مرتین ونصف حیث تجاوز اإلصدار  الشھاداتتجدر اإلشارة إلى أن االكتتاب في 
 من اإلصدار، بینما %47المستثمرین الدولیین الذین خصص لھم ما نسبتھ في ظل اإلقبال القوي من  ملیون دوالر أمریكي

 .   مستثمرین من المنطقةلالمتبقیة  %53نسبة خصصت 
 

 . من اإلصدار %39بینما شكلت المؤسسات المالیة ما نسبتھ  %61من حیث أنواع المستثمرین، فقد شكل مدراء الصنادیق ما نسبتھ 
 

 .تجاه تقویة المركز المالي للمجموعة وتمویل مرحلة النمو القادمة الشھاداتھذا وسوف تستخدم حصیلة 
 

تاریخ  فيإنجازا ھاما آخر عد ھذا ی:"تعلیقا على ذلك، صرح السید ھشام الریس، الرئیس التنفیذي لمجموعة جي إف إتش المالیة
 كما أن اإلقبال. إف إتش في التحول إلى مجموعة مالیة قویة ومتنوعة يكما یعكس بقوة تقدیر السوق لنجاح ج ،جي إف إتش

الكبیر على الصكوك من قبل المستثمرین اإلقلیمیین والدولیین یعد دلیال ملموسا على قوة استراتیجیتنا ووضعنا المالي القوي 
ین نمي أعمالنا ونعزز وضعنا كأحد كبار المستثمروأدائنا المتمیز، واألھم من ذلك طموحاتنا المستقبلیة التي نتطلع من خاللھا ألن ن

 مواصلة نمونا وتحقیق مزید من القیمة لمستثمرینا ومساھمینا واقتصادیات الشھاداتسوف تتیح لنا حصیلة . اإلقلیمیین والدولیین
 ."     التي نستثمر فیھاالدول 

 



 
كل عمل كما  . لھذا اإلصدار منسقین دولیین مشتركین ور من الجدیر بالذكر أن بنكي سوسیتیھ جنرال وستاندرد تشارترد قاما بد

وبنك  د، سوسیتیھ جنرال، ستاندرد تشارتربنك اإلمارات دبي الوطني كابیتال، كامكو لإلستثمار، بنك المشرق، شعاع كابیتالمن 
 مشتركین.  كمدراء رئیسیینوربة أیضا 

 
 –انتھى  -

 
 

 ":جي إف إتش المالیةعن "مجموعة 
إتش  واحدة من المجموعات المالیة األكثر أھمیة في منطقة الخلیج، والتي تتضمن: إدارة األصول، وإدارة الثروات، والخدمات المصرفیة تعد جي إف 

ل ك التجاریة والتطویر العقاري. وتتركز عملیات المجموعة في دول مجلس التعاون الخلیجي وشمال أفریقیا والھند. مجموعة جي إف إتش مدرجة في
 ورصة البحرین، وسوق الكویت لألوراق المالیة وسوق دبي المالي .من ب

 
 لمزید من المعلومات، الرجاء االتصال بـ:

 نوال الناجي
 قسم العالقات المؤسسیة –مدیر

 17538538 973+ھاتف: 
 nalnaji@gfh.com اإللكترونيالبرید 
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