
 

 
 

 مليون دوالر أمريكي 54مجموعة جي إف إتش المالية تخفض الديون بمقدار 
 

 
 
 المجموعة تواصل تعزيز ميزانيتها العمومية ووضعها المالي         -
 

المالية، المجموعة المالية الواقع مقرها في مملكة البحرين، اليوم أعلنت مجموعة جي إف إتش  :2102أغسطس  2  لمنامة، ا

تسهيالت إلى المجموعة في وقت  مليون دوالر أمريكي إلى ائتالف الجهات التي قامت بمنح  54عن قيام المجموعة بسداد 

المجموعة، حيث ال يتبقى من % من قيمة التسهيالت المستحقة على 54 هذا وتمثل هذه الدفعة التي تم سدادها أكثر من سابق. 

 000مليون دوالر أمريكي فقط، وذلك مقابل إجمالي حقوق الملكية للمجموعة البالغ قيمتها  504هذه التسهيالت اآلن سوى 

    مليون دوالر أمريكي. 

 

بمواصلة تعزيز "نحن سعداء  في هذا الصدد، علق السيد هشام الريس، الرئيس التنفيذي لمجموعة جي إف إتش المالية بقوله:

ميزانيتنا العمومية من خالل االنتظام في تخفيض الديون إلى الجهات المقرضة. لقد استطعنا بفضل من هللا عز وجل تحسين 

وضعنا المالي بصورة كبيرة خالل السنوات القليلة الماضية، وحققنا تخفيضا كبيرا في المطلوبات، من أكثر من مليار دوالر 

خير دليل على ذلك.  0.54مليون دوالر أمريكي فقط اآلن. ويعتبر معدل الدين مقابل الحقوق البالغ  504إلى  5002في عام 

 الجهات المقرضة هذا االمر ببالغ السعادة لألداء المتميز لمجموعة جي إف إتش. تهذا و استقبل

 

والمالءة المالية، ومن خالل أنشطتنا وقد أصبحت مجموعة جي إف إتش المالية اآلن أكثر قوة وتتمتع بمعدل كاف من السيولة 

 القوية في الصيرفة االسالمية واالستثمار نتطلع إلى مستقبل واعد لمجموعة جي إف إتش.

 

 

 -إنتهى-

 

 



 

 ":المالية GFHعن "مجموعة 
" واحدة من المجموعات المالية األكثر أهمية في منطقة الخليج، والتي تتضمن: إدارة األصول، وإدارة الثروات، GFHتعد "

والخدمات المصرفية التجارية والتطوير العقاري. وتتركز عمليات المجموعة في دول مجلس التعاون الخليجي وشمال أفريقيا 
 رين، وسوق الكويت لألوراق المالية وسوق دبي المالي .مدرجة في كل من بورصة البح GFHوالهند. مجموعة 

 
 

 لمزيد من المعلومات، الرجاء االتصال بـ:

 نوال الناجي

 قسم العالقات المؤسسية –أول مسؤول 
 17538538 973+هاتف: 
  nalnaji@gfh.comاإللكترونيالبريد 

 www.gfh.comالموقع اإللكتروني: 

 
 زهرة طاهر

 39630997 973+: هاتف
FinMark Comunications 

 ztaher@finmarkcoms.comالبريد اإللكروني : 
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