
 
 

 مليون دوالر أمريكي بالكامل 200بقيمة  ا  جي إف إتش تسدد صكوك

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ( للمجموعة من بين المعدالت األكثر إنخفاظاً في البنوك اإلستثمارية.%11.5يعتبر معدل الدين مقابل الحقوق ) -

 

البالغ قيمتها صكوكها : أعلنت اليوم مجموعة جي إف إتش المالية ش.م.ب. )"المجموعة"(، عن سداد 2018يوليو  29المنامة، 

في إطار تسهيالت استحقت السداد على عدة  2007في عام حصلت عليها مليون دوالر أمريكي بالكامل والتي كانت قد  200

 34المجموعة مؤخراً بسداد الدفعة األخيرة المستحقة بقيمة ، إذ قامت 2018مع تاريخ استحقاق نهائي في شهر يوليو  ،دفعات

 مليون دوالر أمريكي.

بقوله: "نحن سعداء بسداد الدفعة  السيد جاسم الصديقي، رئيس مجلس إدارة مجموعة جي إف إتش الماليةفي هذا السياق، علق 

األخيرة من تسهيالت الصكوك التي تعد أحد أقدم التسهيالت التي حصلت عليها المجموعة في السابق بتمويل من مجموعة من 

 نلقدرتنا على السداد في المواعيد المحددة، وهذا من شأنه أن يعزز مبشكل خاص البنوك اإلقليمية والدولية، كما أننا مسرورون 

 ".الدين مقابل الحقوقالوضع القوي للمجموعة ومعدل عكس ثقة المستثمرين في المجموعة بالرغم من تحديات السوق كما ي

المرهونة بموجب الصكوك بحيث يكون هناك  المزيد من األصوليمكن للمجموعة تحرير من خالل هذا السداد، وأضاف:"

التمويلية مطلوبات التسهيالت ، تجاوزت قيمة 2008 ارة إلى أنه في عامإمكانية للتصرف فيها أو التخارج منها. تجدر اإلش

 في الوقت الحاضر". فقط مليون دوالر أمريكي 125مقارنة بما مقداره  ،للمجموعة ما مقداره مليار دوالر أمريكي

يق ة، وقدرتنا على تحقبقوله:"بفضل ما ننتهجه من أسلوب صارم تجاه إدارة التزامات المجموع السيد جاسم الصديقيواختتم 

التجارية  وتعزيز أداء أنشطتناعدالت عالية من الدخل والسيولة، تواصل جي إف إتش ترسيخ مكانتها وقدرتها على تحقيق القيمة م

 واالستثمارية."

 

 -انتهى  -



 
      

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

ل ك التجارية والتطوير العقاري. وتتركز عمليات المجموعة في دول مجلس التعاون الخليجي وشمال أفريقيا والهند. مجموعة جي إف إتش مدرجة في
 ق دبي المالي .من بورصة البحرين، وسوق الكويت لألوراق المالية وسو

 
 لمزيد من المعلومات، الرجاء االتصال بـ:

 نوال الناجي
 قسم العالقات المؤسسية –مدير

 17538538 973+هاتف: 
 nalnaji@gfh.com اإللكترونيالبريد 

 www.gfh.comالموقع اإللكتروني: 
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