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ﺍﻟﺳﻳــــﺩ ﻋﻣﺭﻭ ﺍﻟﻣﺣﺎﺭﺏ ﺍﻟﻣﺣﺗﺭﻡ
ﻣﺩﻳﺭ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻹﻓﺻﺎﺡ ﺍﻟﻣﺳﺗﻣﺭ
ﻫﻳـــﺋﺔ ﺃﺳــــﻭﺍﻕ ﺍﻟﻣــــﺎﻝ
ﺹ.ﺏ  – 3913ﺻﻔﺎﺓ 13040
ﺩﻭﻟــــــﺔ ﺍﻟﻛـــﻭﻳـــﺕ

ﺍﻟﺳﻼﻡ ﻋﻠﻳﻛﻡ ﻭﺭﺣﻣﺔ ﷲ ﻭﺑﺭﻛﺎﺗﻪ،،
ﺍﻟﻣﻭﺿﻭﻉ :ﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﺟﻲ ﺇﻑ ﺇﺗﺵ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺗﺳﺩﺩ ﺗﺳﻬﻳﻼﺕ ﺍﻟﻘﺭﺽ ﺍﻟﻣﺷﺗﺭﻙ ﺑﻘﻳﻣﺔ  300ﻣﻠﻳﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺭﻳﻛﻲ ﺑﺎﻟﻛﺎﻣﻝ
ﺗﻭﺩ ﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﺟﻲ ﺇﻑ ﺇﺗﺵ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺇﻋﻼﻡ ﺍﻷﺳﻭﺍﻕ ﻭﺍﻟﺳﺎﺩﺓ ﺍﻟﻣﺳﺎﻫﻣﻳﻥ ﻋﻥ ﻗﻳﺎﻡ ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﺑﺎﻟﺳﺩﺍﺩ ﺍﻟﻣﺑﻛﺭ ﻟﻛﺎﻣﻝ ﺍﻟﺗﺳﻬﻳﻼﺕ
ﺍﻟﺗﻣﻭﻳﻠﻳﺔ ﺍﻟﻣﺷﺗﺭﻛﺔ ﺍﻟﺑﺎﻟﻎ ﻗﻳﻣﺗﻬﺎ ﺍﻻﺟﻣﺎﻟﻳﺔ  300ﻣﻠﻳﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺭﻳﻛﻲ ﻭﺍﻟﺗﻲ ﺣﺻﻠﺕ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  .2006ﻣﻣﺎ
ﻳﺫﻛﺭ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺗﺳﻬﻳﻼﺕ ﻛﺎﻧﺕ ﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﺍﻟﺳﺩﺍﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﻗﺳﺎﻁ ﺳﻧﻭﻳﺔ ،ﻣﻊ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﺳﺗﺣﻘﺎﻕ ﻧﻬﺎﺋﻲ ﻓﻲ ﺷﻬﺭ ﻳﻭﻟﻳﻭ  ،2018ﺣﻳﺙ
ﺑﺎﺩﺭﺕ ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﻣﺅﺧﺭﺍ ً ﺑﺳﺩﺍﺩ  29ﻣﻠﻳﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﺍﻣﺭﻳﻛﻲ ﻣﻘﺩﻣﺎ ً ﻗﺑﻝ ﺣﻠﻭﻝ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻻﺳﺗﺣﻘﺎﻕ ﺍﻟﻣﺣﺩﺩ ﻟﻬﺎ.
ﻭﺑﺎﻟﺳﺩﺍﺩ ﺍﻟﻣﺑﻛﺭ ﻫﺫﺍ ﺗﻘﻠﺹ ﺣﺟﻡ ﺍﻻﻟﺗﺯﺍﻣﺎﺕ ﺍﻟﺗﻣﻭﻳﻠﻳﺔ ﻟﻠﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺟﺎﻭﺯﺕ ﻗﻳﻣﺗﻬﺎ ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺭﻳﻛﻲ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ 2008
 ،ﻟﺗﺻﺑﺢ ﺍﻵﻥ ﺑﻣﻘﺩﺍﺭ  112ﻣﻠﻳﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺭﻳﻛﻲ  ،ﻣﻊ ﻣﻌﺩﻝ ﺩﻳﻭﻥ ﻣﻘﺎﺑﻝ ﺍﻟﺣﻘﻭﻕ ﺑﻧﺳﺑﺔ .%16
ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺳﺩﺍﺩ ﺳﻭﻑ ﻳﻌﺯﺯ ﺍﻟﻣﻳﺯﺍﻧﻳﺔ ﺍﻟﻌﻣﻭﻣﻳﺔ ﻟﻠﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﻭﻣﻥ ﺍﻟﻣﺗﻭﻗﻊ ﺍﻧﻌﻛﺎﺱ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺛﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﺑﻊ ﺍﻷﺧﻳﺭ ﻣﻥ
ﺳﻧﺔ .2016
ﻭﺗﻔﺿﻠﻭﺍ ﺑﻘﺑﻭﻝ ﻓﺎﺋﻖ ﺍﻟﺗﻘﺩﻳﺭ ﻭﺍﻻﺣﺗﺭﺍﻡ،،

ﻧﺑﻳـــــﻝ ﻣـــﻳﺭﺯﺍ
ﻣﺩﻳـﺭ ﺇﺩﺍﺭﻱ ﻟﻺﻟﺗﺯﺍﻡ ﻭﻣﻛـﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻳـــﻝ ﺍﻷﻣـﻭﺍﻝ

ملحق رقم  - 11نموذج اإلفصاح عن المعلومات الجوهرية

التاريخ

 24ديسمبر 2016

اسم الشركة المدرجة

مجموعة جي إف إتش

المعلومة الجوهرية

تود مجموعة جي إف إتش المالية إعالم األسواق والسادة المساهمين عن قيام المجموعة
بالسداد المبكر لكامل التسهيالت التمويلية المشتركة البالغ قيمتها االجمالية  300مليون
دوالر أمريكي والتي حصلت عليها المجموعة في عام  .2006مما يذكر أن هذه
التسهيالت كانت مستحقة السداد على أقساط سنوية ،مع تاريخ استحقاق نهائي في شهر
يوليو  ،2018حيث بادرت المجموعة مؤخرا بسداد  29مليون دوالر امريكي مقدما قبل
حلول تاريخ االستحقاق المحدد لها.
وبالسداد المبكر هذا تقلص حجم االلتزامات التمويلية للمجموعة التي تجاوزت قيمتها مليار
دوالر أمريكي في عام  ، 2008لتصبح اآلن بمقدار  112مليون دوالر أمريكي  ،مع
معدل ديون مقابل الحقوق بنسبة .%16

أثر المعلومة الجوهرية على
المركز المالي للشركة

هذا السداد سوف يعزز الميزانية العمومية للمجموعة ومن المتوقع انعكاس هذا األثر في
النتائج المالية في الربع األخير من سنة .2016

