
 
 

 

ملیون دوالر أمریكي في  300بقیمة  صكوكبإدراج  تحتفلمجموعة جي إف إتش المالیة 
 ناسداك دبي

 

 
 
 المنطقةب العالمیةالمالیة في البحرین تدرج صكوكھا في البورصة  الواقع مقرھا المجموعة   •

 
 والدولیة اإلقلیمیةلصكوك قدرتھا لجذب اتحافظ على دبي  •

 
جي إف إتش المالیة، الیوم جرس  رئیس مجلس إدارة مجموعة، جاسم الصدیقيقرع  - 2020فبرایر  25دبي، 

 ملیون دوالر أمریكي في بورصة ناسداك دبي. 300افتتاح السوق احتفاالً بإدراج المجموعة صكوكاً بقیمة 
 

 یھدف ألسواق رأس المال والسندات الدولیة.  حیث تنضم لمجموعة جي إف إتش ھاماھذا اإلدراج إنجازاً ر یعتب
ي إف وعة جمجماألنشطة والمشاریع الحالیة والمستقبلیة لفي  توسعالنمو وال خططإلى دعم إصدار الصكوك 

 المالي وتمویل المرحلة التالیة من مسیرة نموھا. ھامركزبذلك معززة  ،نفي البحری الواقع مقرھاإتش 
 

ضعف الحجم المعروض، مع إجمالي قیمة  2.5حیث تجاوز حجم االكتتاب شھدت ھذه الصكوك اقباالً واسعاً 
للمستثمرین  %47للمستثمرین اإلقلیمیین و اإلصدارمن  %53صص وقد خُ ملیون دوالر أمریكي.  750

من نصیب  % 39كانت نسبة ، في حین من المستثمرین %61االستثماریة وشكل مدیرو الصنادیق  ،الدولیین
 . تبلغ مدة اإلصدار خمس سنوات. المؤسسات المالیة

 
"إن إدراجنا : جاسم الصدیقي، رئیس مجلس إدارة مجموعة جي إف إتش المالیةوفي ھذا السیاق، صرح 

یعطي المجموعة حضوراً س، ناسداك دبيك عالمیة ذات كفاءة عالیة ومعاییر دولیةتداول في منصة للصكوك 



 
 

 

ً بین المستثمرین المحلیین والدولیین،  ثقتھم القویھ  اإلدراجیجابیة لھذا إلا تعكس استجابتھم والذینعالمیا
انتنا مكز بالمجموعة، ومعرفتھم بإمكاناتھا المستقبلیة. ونتطلع إلى مرحلة النمو القادمة، مع مواصلة تعزی

 كمجموعة مالیة رائدة على الصعیدین المحلي والدولي." 
 
سعادة عیسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي، األمین العام لمركز دبي لتطویر أشار ، من جانبھو

ھذا اإلدراج من قبل مجموعة جي إف إتش  یعزز":االقتصاد اإلسالمي، ورئیس مجلس إدارة سوق دبي المالي
األسواق المالیة في كل من البحرین  بین العالقة العریقة والمتنامیة المنطقة،بأبرز المؤسسات المالیة  احد المالیة،
التمویل اإلسالمي مع مختلف المؤسسات في دول مجلس  مجالالتعاون في  التزامھا بزیادة وتؤكد دبي ودبي.

 "إلدراج الصكوك في العالم. الوجھاتر أكب، حیث تعد دبي أحد التعاون
 

تبلغ حصة وملیار دوالر أمریكي.  65.995 في الوقت الحاليتبلغ القیمة اإلجمالیة إلدراجات الصكوك في دبي 
مختلفة من حول إصدار لجھات منھا   % 53 نسبة فیما تعود، %47 جھات اإلصدار اإلماراتیة من ھذه القیمة 

 العالم.
 
 

البورصة المالیة العالمیة في  بوصفھا":عبد الواحد الفھیم، رئیس مجلس إدارة ناسداك دبي وأضاف
 ھاوقفي س الصكوك إلدراجرفیعة المستوى  منصة توفیرتمكنھا من  منطقة، تتمتع ناسداك دبي بمؤھالتال

النمو القوي في سوق الصكوك في دبي، والتي  لدعم زعلى التركی 2020في  سنحرص. والدولي المحلي
 ."2019 لعام الجدیدة اإلدراجات من أمریكي دوالر ملیار 14.15 بلغت لھا ةحققت أعلى قیمة سنوی

 

ضمن لألمام  تش خطوةیمثل إدراج مجموعة جي إف إ":الرئیس التنفیذي لناسداك دبي ،عليد حام وقال
جھات إصدار صكوك في أسواق رأس المال اإلسالمیة جتذاب تھدف إل، والتي استراتیجیة بورصة ناسداك دبي

الصكوك جال معالقاتنا في ز وسنبقى ملتزمین بتوسیع وتعزیمحلیاً وعالمیاً.  من مختلف القطاعات والصناعات
 جھات اإلصدار والمستثمرین وسائر قطاعات االقتصاد." احتیاجاتلدعم وتلبیة 

 
 23موعة جي إف إتش لھذه الصكوك في بورصة ناسداك دبي تم بتاریخ وتجدر اإلشارة إلى أن إدراج مج

 . 2020فبرایر 
  

ي ف سوق عقود األسھم المستقبلیة في ناسداك دبيل تنضم جي إف تش أول شركة غیر إماراتیة مجموعة تعد
أسھم  حیال تحركات األسعار فياستراتیجیات اتخاذ یتیح تداول العقود المستقبلیة للمستثمرین . 2018عام 

أسھم مجموعة جي إف إتش في بورصة البحرین تداول  یجريكما الشركة المدرجة في سوق دبي المالي. 
 وبورصة الكویت. 

 
 -النھایة-

 
 
 



 
 

 

 نبذة عن ناسداك دبي
ناسداك دبي ھي البورصة المالیة العالمیة للمنطقة الواقعة بین غرب أوروبا وشرق آسیا. تستقبل البورصة 
جھات اإلصدار من شتى أنحاء العالم والتي تتطلع إلى االستفادة من الفرص االستثماریة على المستویین اإلقلیمي 

ً األسھم والمشتقات والصكوك (ا لسندات اإلسالمیة) والسندات التقلیدیة والدولي. وتدرج البورصة حالیا
 وصنادیق االستثمار العقاري. 

سوق دبي المالي ھو المساھم الرئیسي في ناسداك دبي حیث تبلغ حصتھ الثلثین في حین تملك بورصة دبي ثلث 
) ھي السلطة التنظیمیة لبورصة ناسداك دبي. وتتخذ DFSAاألسھم. كما أن سلطة دبي للخدمات المالیة (

 صة ناسداك دبي من مركز دبي المالي العالمي مقراً رئیسیاً لھا.بور
 
 

 نبذة عن مجموعة جي إف إتش المالیة
تعد جي إف إتش  واحدة من المجموعات المالیة األكثر أھمیة في منطقة الخلیج، والتي تتضمن: إدارة األصول، 

وتتركز عملیات المجموعة في دول مجلس وإدارة الثروات، والخدمات المصرفیة التجاریة والتطویر العقاري. 
التعاون الخلیجي وشمال أفریقیا والھند. مجموعة جي إف إتش مدرجة في كل من بورصة البحرین، وسوق 

 الكویت لألوراق المالیة وسوق دبي المالي .
 


