
 

 مليون دوالر أمريكي بالكامل 300مشترك بقيمة القرض الي إف إتش المالية تسدد تسهيالت مجموعة ج

 

 
 

الرائدة  مالية المجموعة الالمالية،  مجموعة جي إف إتش: أعلنت اليوم 2016ديسمبر  25    المنامة،

 اإلجمالية التسهيالت التمويلية المشتركة البالغ قيمتهالكامل البحرين، أنها قامت بالسداد المبكر  مملكة مقرهاو

. مما يذكر أن هذه التسهيالت 2006والتي حصلت عليها المجموعة في عام  مليون دوالر أمريكي 300

، حيث بادرة 2018هر يوليو استحقاق نهائي في شكانت مستحقة السداد على أقساط سنوية، مع تاريخ 

  مقدماً قبل حلول تاريخ االستحقاق المحدد لها.مليون دوالر أمريكي  29بسداد مؤخراً المجموعة 

 

"يسرنا أن  صرح السيد هشام الريس، الرئيس التنفيذي لمجموعة جي إف إتش المالية بقوله:بهذه المناسبة، 

المبكر لهذه التسهيالت التي كنا قد حصلنا عليها من  نواصل تعزيز ميزانيتنا العمومية من خالل السداد

رة مجموعة جي إف إتش على مجموعة من البنوك اإلقليمية والدولية، الذين أعربوا جميعا عن سعادتهم بقد

     في السداد في جميع األوقات بالرغم من أوضاع السوق المليئة بالتحديات. االلتزام

 

ا، سيتم تحرير أصول المجموعة التي كانت خاضعة للرهن بموجب هذه نتيجة لنجاحنا في سداد التزاماتن

نستخدمها في توسيع أنشطة جي إف إتش. لقد نجحنا سيمكننا تحقيق تدفقات نقدية التسهيالت التمويلية، كما 

دوالر على مدى األعوام القليلة الماضية في تقليص حجم التزاماتنا التمويلية التي تجاوزت قيمتها مليار 

حقوق الدوالر أمريكي، مع معدل ديون مقابل  مليون 112 مقدارب لتصبح اآلن، 2008ريكي في عام أم

 وية لتنمية أنشطتها في المستقبل. فقط، مما يوفر للمجموعة قاعدة ق %16بنسبة 

 

، وعلى مستوى جيد من السيولة ومعدل رأس المال، ومن خالل قوىاليوم، أصبحت جي إف إتش مجموعة أ

المصرفية التجارية واالستثمارية، فإننا على ثقة بأن المستقبل سيحمل لنا كل الخير بمشيئة أنشطتنا 

          هللا."
 

-إنتهى-  



 

 
 

 
 ":جي إف إتش الماليةعن "مجموعة 

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

 من بورصة البحرين، وسوق الكويت لألوراق المالية وسوق دبي المالي .
 

 بـ:لمزيد من المعلومات، الرجاء االتصال 
 نوال الناجي
 قسم العالقات المؤسسية –مسؤول أول

 17538538 973+هاتف: 
  nalnaji@gfh.comاإللكترونيالبريد 

 www.gfh.comالموقع اإللكتروني: 
 

mailto:الإلكترونيnalnaji@gfh.com
http://www.gfh.com/

