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 مليون100 تود مجموعة جي إف إتش المالية اإلعالن عن إطالق صندوق صكوك بقيمة
دوالر يضم محفظة متنوعة من الصكوك وذلك عقب توقيع اتفاقية مع كريدي سويس
.لتوفير شروط اقتراض جذابة وخدمات إدارة الصندوق
.لمزيد من التفاصيل باإلمكان اإلطالع على الخبر المرفق
Information

GFH Financial Group would like to announce that it has launched
and seeded a $100 million sukuk fund which holds a diversified
portfolio of sukuk following signing agreement with Credit Suisse
to provide attractive financing and fund administration services.

المعلومة

For further details please refer to the attached release.
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من المتوقع أن ينعكس هذا بشكل إيجابي على البيانات المالية للمجموعة ويزيد عوائد
.المجموعة
This is expected to reflect positively on the Group’s financials and
increase the returns for the Group.
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"جي إف إتش" تطلق صندوقا للصكوك بقيمة  100مليون دوالر


الصندوق المتنوع يضم سلة من أدوات الدخل الثابت من مختلف دول مجلس التعاون الخليجي

المنامة 21 ،فبراير  :2022أعلنت مجموعة جي إف إتش المالية عن إطالق صندوق صكوك بقيمة  100مليون دوالر يضم
محفظة متنوعة من الصكوك وذلك عقب توقيع اتفاقية مع كريدي سويس لتوفير شروط اقتراض جذابة وخدمات إدارة الصندوق.
الصندوق يتضمن محفظة صكوك متنوعة تشمل الصكوك السيادية وشبه السيادية والصكوك الصادرة عن شركات واألوراق
المالية المتعلقة بالصكوك من مختلف الدول والجهات المصدرة ،وخصوصا ً من دول مجلس التعاون الخليجي ،وكل هذه
اإلصدارات متوافقة مع مبادئ الشريعة االسالمية.
وستعمل جي إف إتش على تحقيق عائدات في الصندوق عبر التخصيص النشط لألصول ،واالختيار االئتما ي ،والرافعة المالية
المثلى وإدارة المدة لتحقيق عائد استثماري طويل األجل فوق المتوسط على أساس معدل المخاطر.
وقال سليم بتيل ،رئيس إدارة األصول في جي إف إتش" :أصبحت السوق اليوم أكثر ازدهارا ً مع تعافي االقتصادات الخليجية
وا تعاش القطاعات الرئيسية ،حيث قام المقترضون العالميون في عام  2021بإصدار أكثر من  23مليار دوالر من الديون
المتوافقة مع الشريعة اإلسالمية ،ومن المتوقع أن يتسارع المعروض من الصكوك العالمية خالل الفترة المتبقية من هذا العام".
وأوضح أن صندوق "جي إف إتش" للصكوك يهدف إلى االستفادة من النمو والتعافي االقتصادي في مرحلة ما بعد الجائحة.
وأضاف بتيل" :لدى جي إف إتش فريق استثماري متخصص يتمتع بمعرفة عميقة وخبرة واسعة إلدارة الصندوق االستثماري
الجديد ،حيث يمتلك فريقنا خبرة كبيرة في التحليل االئتما ي وإ شاء المحافظ ولديه عالقات قوية في السوق للوصول إلى
اإلصدارات األولية مرتفعة الطلب".
وكا ت "جي إف إتش" قد فازت بجائزة أفضل مصرف إسالمي استثماري في المؤتمر العالمي للمصارف اإلسالمية لعام ،2019
كما فازت مؤخرا ً بجائزة أفضل بنك استثمار إسالمي وأفضل صفقة صكوك للعام في منطقة الشرق األوسط وأفريقيا في حفل
توزيع جوائز  MEA Financeفي وفمبر .2021
ويشار إلى أن هج "جي إف إتش" المدروس في الخدمات المصرفية اإلسالمية االستثمارية حظي بتقدير عالمي واسع على مدار
العقدين الماضيين.
-انتهى-

GFH launches GCC $100m Sukuk Fund


Diversified fund comprises basket of fixed income instruments from various GCC countries

Manama, Bahrain. 21 February 2022: GFH Financial Group (GFH) has announced that it has launched and
seeded a $100 million sukuk fund which holds a diversified portfolio of sukuk following signing agreement
with Credit Suisse to provide attractive financing and fund administration services.
The fund holds a portfolio of sovereign, quasi sovereign and corporate sukuk and sukuk-related securities
from various countries and issuers, primarily in the GCC and will be managed in accordance to Sharia
principles.
GFH aims to generate returns to the fund through active asset allocation, credit selection, optimal
leverage and duration management to achieve an above average long-term investment return on a risk
adjusted basis.
Salem Patel, Head of Asset Management at GFH said “The market is becoming more bouyant as economies
in the GCC recover amid a revival of key sectors. Global borrowers have issued more than $23 billion of
Shari’a-compliant debt in 2021 and global sukuk supply is expected to accelerate in 2022. The GFH Sukuk
Fund aims to capitalise on post-pandemic economic growth and recovery.”
Patel added: “GFH has a dedicated, highly knowledgeable and experienced investment team who will
manage the fund’s investment portfolio. Our team is deeply experienced in credit analysis, portfolio
construction and has strong market relationships to access highly sought after primary issuances.”
GFH won Best Islamic Investment Bank at the 2019 World Islamic Banking Conference and most recently,
it won Best Islamic Investment Bank and Best Sukuk Deal of the Year in the Middle East and Africa region
at the MEA Finance Awards in November 2021.
The group’s considered approach to Islamic investment banking services has been recognised globally
over the past two decades.
-Ends-

