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.ب.م.مجموعة جي إف إتش المالية ش
GFH Financial Group B.S.C.
GFH
 يستكمل بنجاح، البنك التابع لمجموعة جي إف إتش المالية،المصرف الخليجي التجاري
 مليون دوالر159 طرح صكوك بقيمة
GFH Financial Group’s Subsidiary, Khaleeji Commercial Bank,
finalizes the issuance of Sukuk worth USD 159 million
 قد، المصرف الخليجي التجاري،تعلن مجموعة جي إف إتش المالية بأن البنك التابع له
 مليون دوالر أمريكي وذلك بعد حصوله على159 استكمل بنجاح طرح صكوك بقيمة
،موافقة الجهات الرقابية والجمعية العمومية الغير عادية والتي أنعقدت بداية هذا العام
حيث نال المصرف على دعم المساهمين إلصدار صكوك ضمن الشريحة األولى الداعمة
 مليون دوالر بما يعزز قاعدة رأس المال ويساهم200 لقاعدة رأس المال بقيمة تصل إلى
.في تحقيق األهداف المرحلية إلستراتيجية المصرف الجديدة
GFH Financial Group announces that its Banking Subsidiary, Khaleeji
Commercial Bank BSC, has successfully finalized issuance of Sukuk
worth USD 159 million, after obtaining the approval of regulatory
authorities and the Extraordinary General Assembly held at the
beginning of this year whereby the shareholders supported the
Bank to issue Sukuk as Additional Tier 1 (“AT1”) Capital up to USD
200 million. This move comes as part of continued efforts in
supporting the Bank’s capital base, and contributing to the
achievement of intermediate objectives as per the Bank’s new
strategy.
سيعزز اإلغالق الناجح لهذا اإلصدارالمركز المالي للبنك التابع للمجموعة والتي ستمكنه
من اإلستثمار في تطوير خدماته المصرفية اإللكترونية لتتنافس للحصول على حصة
. كما سينعكس هذا النمو على المركز المالي للمجموعة وربحيتها.أكبر في السوق
The successful closing of the AT1 will strengthen the financial
position of the Group’s subsidiary which will invest in enhancing its
e-Banking channels, and compete with its peers for a bigger market
share. This will have a positive impact on the Group’s financial
position and profitability reflected by the growth of its subsidiary.
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