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27/03/2022
.ب.م.مجموعة جي إف إتش المالية ش
GFH Financial Group B.S.C.
GFH
 مليون دوالر في بورصة لندن900 إنفراكورب تدرج صكوك خضراء بقيمة
Infracorp lists US$900 million Green Sukuk on London Exchange

التاريخ
إسم الشركة
رمز التداول
الموضوع

 ذراع البنية التحتية،تود مجموعة جي إف إتش المالية اإلعالن عن قيام إنفراكورب
 مليون دوالر أمريكي900  بإصدار وإدراج صكوك خضراء بقيمة،واالستدامة للمجموعة
.في بورصة لندن
.لمزيد من التفاصيل باإلمكان اإلطالع على الخبر المرفق
المعلومة

Information
GFH Financial Group would like to announce that Infracorp, the
infrastructure and sustainability arm of GFH, has issued and listed
US$ 900 million green Sukuk listed on London Stock Exchange.
For further details please refer to the attached release.
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Name
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.من المتوقع أن ينعكس هذا اإلصدار بشكل إيجابي على البيانات المالية للمجموعة
This issuance is expected to reflect positively on the Group’s
financials.

Mariam Jowhary
Head of Compliance & AML
Company Seal ختم الشركة
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األثر المالي المتوقع

اإلسم
المسمى الوظيفي

"إنفراكورب " تدرج أول صكوك خضراء بقيمة 900مليون دوالر في بورصة لندن
المنامة ،البحرين XX ،مارس  :2022أعلنت "إنفراكورب" ش.م.ب .اليوم إصدار صكوك بقيمة  900مليون دوالر أمريكي،
وهي أول صكوك خضراء على اإلطالق تصدرها مؤسسة بحرينية و يتم إدراجها في بورصة لندن ..تعكس هذه الصفقة الهامة
استراتيجية "إنفراكورب" لتسريع نمو البنية التحتية المستدامة في جميع أنحاء الشرق األوسط وشمال إفريقيا وجنوب آسيا مع
تحقيق عوائد طويلة األجل للمستثمرين وإضافة قيمة مستدامة للمجتمعات.
تعتمد "إنفراكورب" ،ذراع البنية التحتية واالستدامة لمجموعة جي إف إتش المالية ،الخبرة المتراكمة لدى المجموعة في دعم
التنمية المستدامة للمجتمعات واالقتصادات التي تعمل فيها .كما أن خارطة طريق االستدامة المعتمدة تعزز مكانة "إنفراكورب"
كشركة رائدة في المنطقة في استثمارات االستدامة ومشاريع البنية التحتية االجتماعية من خالل محفظة تغطي البنية التحتية
االجتماعية ،والمشاريع متعددة االستخدامات ،فضالً عن الحلول التنموية.
وعلق هشام الريس ،رئيس مجلس إدارة إنفراكورب" :يسعدنا أن نعلن عن إصدار أول صكوك خضراء من البحرين من قبل
إنفراكورب .وكلنا ثقة بأن هذه الصكوك ستترك أثرا ً إيجابيا ً مستداما ً على قطاع تطوير البنية التحتية في منطقة الخليج وشمال
إفريقيا وجنوب آسيا ،ويأتي طرحها استجابة الهتمام السوق للفرص التي تحقق عوائد باإلضافة الى المشاركة في ترك أثراً ملموس
في مجال الحوكمة البيئية واالجتماعية والمؤسسية".
وأضاف" :في ظل نمو الصكوك الخضراء بأكثر من  ٪17سنويا ً في عام  2021إلى  15مليار دوالر أمريكي ،والتوقعات بأن
تظل الصكوك محل اهتمام رئيسي لسوق التمويل اإلسالمي في عام  ،2022من المتوقع أن يتراوح نشاط إصدار الصكوك بين
 160و 170مليار دوالر أمريكي في عام  ،2022وفقا ً لوكالة موديز .لذلك نتوقع تنامي رغبة المستثمرين تجاه الصكوك الخضراء
والحوكمة البيئية واالجتماعية والمؤسسية في ظل استمرار الرياح االقتصادية المعاكسة".
تدير إنفراكورب أصول تبلغ قيمتها نحو  3مليارات دوالر من أصول البنية التحتية ،بما في ذلك  250مليون قدم مربع من
المساحات المخصصة للبنية التحتية االقتصادية واالجتماعية المستدامة .وتعمل المجموعة على بناء منظومة مستدامة جزئيا ً من
خالل االستثمارات في محفظة البنية التحتية االجتماعية التي تشمل مواد البناء والخدمات اللوجستية والتقنيات التي تدعم أهداف
التغير المناخي ،باإلضافة إلى أصول البنية التحتية االجتماعية لقطاعي التعليم والرعاية الصحية.

-إنتهى-

“Infracorp” lists US$900 million green sukuk on London Exchange

Manama, Bahrain. 27 March 2022: Infracorp B.S.C. today announced the issuance of a US$900
million Sukuk, the first-ever green sukuk issued by a Bahraini entity and has been listed on London
Stock Exchange. This landmark transaction reflects Infracorp’s strategy to accelerate growth of
sustainable infrastructure development across MENA and South Asia regions while generating
long-term returns for investors and adding lasting value to communities.
Infracorp, the infrastructure and sustainability arm of GFH Financial Group B.S.C., builds on the
Group’s accumulated experience of supporting the sustainable development of the communities
and economies where it operates. Its sustainability roadmap positions Infracorp as the region’s
pioneer in sustainability investments, and in bringing social infrastructure developments to life
through a portfolio that spans social infrastructure, mixed use developments as well as
developmental solutions.
Hisham Alrayes, Chairman of Infracorp commented, “We are delighted to announce the issuance
of Bahrain’s first green sukuk from Infracorp. This sukuk will enable positive and sustainable
impact on the infrastructure development sector across the Gulf, North Africa and South Asian
regions and is a response to the market’s appetite for opportunities that generate returns also in
addition to participating in leaving a significant and tangible ESG impact.”
He added: “With Green sukuks growing by more than 17% year-on-year in 2021 to US$15 billion
and expected to remain a key theme of the Islamic finance market in 2022, Sukuk issuance activity
is expected to stand between US$160 and US$170 billion in 2022, according to Moody’s. We
therefore anticipate a growing investor appetite for ESG and for green sukuks throughout the
ongoing economic headwinds.
Infracorp manages assets of nearly US$3 billion of infrastructure assets including a 250 million
square feet land bank that is earmarked for sustainable economic and social infrastructure. The
group is building a sustainability ecosystem in part through investments in a social infrastructure
portfolio solution that comprises building materials, logistics and technologies that support
climate change goals, as well as social infrastructure assets across the education and healthcare
sectors.
-Ends-

