
 
 

 مليون دوالر  100صكوك بقيمة لل ا  صندوق تطلقجي إف إتش" "

 

  مجلس التعاون الخليجيأدوات الدخل الثابت من مختلف دول من سلة يضم الصندوق المتنوع 

 

مليون دوالر يضم  100بقيمة  صندوق صكوكإطالق أعلنت مجموعة جي إف إتش المالية عن  :2022 فبراير 21المنامة، 

  .عقب توقيع اتفاقية مع كريدي سويس لتوفير شروط اقتراض جذابة وخدمات إدارة الصندوقوذلك محفظة متنوعة من الصكوك 

ق شركات واألوراالصكوك الصادرة عن شمل الصكوك السيادية وشبه السيادية وت ةصكوك متنوع محفظةيتضمن صندوق ال

ً من ، رةالمصدالجهات والدول المالية المتعلقة بالصكوك من مختلف  وكل هذه ، دول مجلس التعاون الخليجيوخصوصا

 .مبادئ الشريعة االسالميةاإلصدارات متوافقة مع 

فعة المالية والرا ي،ختيار االئتما االو ،التخصيص النشط لألصولعبر في الصندوق  اتلى تحقيق عائدع وستعمل جي إف إتش

 طويل األجل فوق المتوسط على أساس معدل المخاطر. يالمثلى وإدارة المدة لتحقيق عائد استثمار

 ةمع تعافي االقتصادات الخليجي اً أكثر ازدهار اليوم السوق تأصبح"، رئيس إدارة األصول في جي إف إتش: سليم بتيلوقال 

مليار دوالر من الديون  23أكثر من بإصدار  2021في عام  ونالعالمي ونالمقترض، حيث قام ا تعاش القطاعات الرئيسيةو

 ."عامذا اله المتبقية من خالل الفترةومن المتوقع أن يتسارع المعروض من الصكوك العالمية  ،المتوافقة مع الشريعة اإلسالمية

 . ةالجائحبعد  االقتصادي في مرحلة ما والتعافيالستفادة من النمو ا يهدف إلىصندوق "جي إف إتش" للصكوك وأوضح أن 

تثماري االس الصندوقواسعة إلدارة وخبرة عميقة فريق استثماري متخصص يتمتع بمعرفة  جي إف إتشلدى ": بتيلوأضاف 

لى إولديه عالقات قوية في السوق للوصول المحافظ وإ شاء  يتحليل االئتما الفي  كبيرةفريقنا خبرة ، حيث يمتلك الجديد

 ".مرتفعة الطلباألولية  اتاإلصدار

، 2019في المؤتمر العالمي للمصارف اإلسالمية لعام استثماري إسالمي مصرف وكا ت "جي إف إتش" قد فازت بجائزة أفضل 

 في منطقة الشرق األوسط وأفريقيا في حفلللعام مؤخراً بجائزة أفضل بنك استثمار إسالمي وأفضل صفقة صكوك فازت كما 

 .2021في  وفمبر  MEA Financeجوائز  توزيع

ار عالمي واسع على مد بتقديرحظي المدروس في الخدمات المصرفية اإلسالمية االستثمارية "جي إف إتش"  هج أن ويشار إلى 

 .العقدين الماضيين

 -انتهى-

 

 ":جي إف إتش الماليةعن "مجموعة 
أهمية في منطقة الخليج، والتي تتضمن: إدارة األصول، وإدارة الثروات، والخدمات المصرفية تعد جي إف إتش  واحدة من المجموعات المالية األكثر 

ل ك التجارية والتطوير العقاري. وتتركز عمليات المجموعة في دول مجلس التعاون الخليجي وشمال أفريقيا والهند. مجموعة جي إف إتش مدرجة في
 مالي .من بورصة البحرين، وبورصة الكويت وسوق دبي ال

 
 لمزيد من المعلومات، الرجاء االتصال بـ:

 نوال الناجي
 قسم العالقات المؤسسية –مدير

 17538538 973+هاتف: 
 nalnaji@gfh.com اإللكترونيالبريد 
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