
 

 

 

تتفق  للتداول جديدة جي إف إتش تنضم إلى خدمة المرابحة الخاصة بالبورصة والتي تفتح حلوال وفرصا 

 الشريعة مع مبادئ 

 

 
 

ومصرف البحرين  أعلنت اليوم مجموعة جي إف إتش المالية توقيع اتفاقية مع بورصة البحرين:  2021مارس   24   -المنامة  

بموجبها  ستوفر    المركزي بالبورصةخدمة  المجموعة  الخاصة  سيتم.  لعمالئها  المرابحة  أطلقت  حيث  التي  الخدمة  هذه  ها  تزويد 

  الت استخدام صكوك إجارة مطابقة للشريعة لتكون بمثابة األصل األساسي إلجراء معام  اللمن خ  2020في شهر مايو    البورصة

ع افتراضي بحضور السيد صالح شريف، رئيس العمليات بمجموعة جي إف إتش،  حفل توقيتم إبرام االتفاقية من خالل  .  المرابحة

، والمدير التنفيذي للعمليات المصرفية بمصرف  وسعادة الشيخ خليفة بن إبراهيم آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبورصة البحرين

 . البحرين المركزي الشيخ سلمان بن عيسى آل خليفة

 

وفقا لالتفاقية، سوف تتمكن جي إف إتش اآلن من الدخول إلى الخدمة المتاحة أونالين، والتي تقدم حلوال وفرصا للتداول تتفق مع 

من شأنها أن تدعم النمو المتواصل ألنشطة الخزينة وأسواق المال لجي إف إتش، وهو أحد خطوط األعمال  ومبادئ الشريعة،  

 .   للمجموعةوالمتوسعة الهامة 

 

مكانة البحرين كعاصمة عالمي  وودعم التوسع المستمر    للعمالءالمعالجة  أوقات  ومن بين المزايا األخرى لخدمة المرابحة، تقليص  

 . لالقتصاد اإلسالمي

 

نشعر بسعادة بالغة لتوقيع هذه االتفاقية مع  "تعليقا على ذلك، قال السيد صالح شريف، رئيس العمليات بمجموعة جي إف إتش،  

خدمة المرابحة المبتكرة، إذ يعد الدخول إلى هذه المنصة خطوة هامة أخرى ضمن جهودنا الكبيرة واالستفادة من  بورصة البحرين  

نتطلع إلى .  مزيدا من الكفاءة والفعالية في استخدامها، كما أن هذه الخدمة ستوفر لنا فرصا جديدة ولبناء وتعزيز أنشطتنا للتداول

تحقيق أقصى استفادة من هذه الخدمة ومواصلة نمو أسواق المال اإلسالمية ووضع البحرين الريادي في مجال الصيرفة والتمويل 

 ." اإلسالمي

 

إننا سعداء لتنامي الطلب على خدمة : التنفيذي للعمليات ببورصة البحرين بقولها من جانبها صرحت السيدة نرجس جمال الرئيس

مرابحة منذ إطالق هذه الخدمة العام الماضي، حيث تسعى بورصة البحرين بشكل مستمر إلى توفير حلول استثمارية بديلة لتلبية  



 

 

بيئة االستثمار    المستثمرين منمتطلبات شريحة واسعة من   لتعزيز  البورصة  يأتي في إطار جهود  األفراد والشركات وهو ما 

  . وتطوير سوق رأس المال في مملكة البحرين

- إنتهى -  

 
 ":جي إف إتش الماليةعن "مجموعة 

األصول، وإدارة الثروات، والخدمات المصرفية تعد جي إف إتش  واحدة من المجموعات المالية األكثر أهمية في منطقة الخليج، والتي تتضمن: إدارة  
كل    التجارية والتطوير العقاري. وتتركز عمليات المجموعة في دول مجلس التعاون الخليجي وشمال أفريقيا والهند. مجموعة جي إف إتش مدرجة في

 من بورصة البحرين، وبورصة الكويت وسوق دبي المالي . 
 

 بـ:  لمزيد من المعلومات، الرجاء االتصال
 نوال الناجي 

 قسم العالقات المؤسسية –مدير
 17538538 973+هاتف: 
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