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 المحترم  السيــــد عمرو المحارب

  مدير إدارة اإلفصاح المستمر
  هيـــئة أســــواق المــــال

  13040صفاة  – 3913ص.ب 
  دولــــــة الكـــويـــت

 
  

 ،السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،
  

 مليون دوالر أمريكي بالكامل 300القرض المشترك بقيمة الموضوع: مجموعة جي إف إتش المالية تسدد تسهيالت 
 

تود مجموعة جي إف إتش المالية إعالم األسواق والسادة المساهمين عن قيام المجموعة بالسداد المبكر لكامل التسهيالت 
. مما 2006عام مليون دوالر أمريكي والتي حصلت عليها المجموعة في  300التمويلية المشتركة البالغ قيمتها االجمالية 

، حيث 2018يذكر أن هذه التسهيالت كانت مستحقة السداد على أقساط سنوية، مع تاريخ استحقاق نهائي في شهر يوليو 
  مليون دوالر امريكي مقدماً قبل حلول تاريخ االستحقاق المحدد لها. 29بادرت المجموعة مؤخراً بسداد 

  
 2008التمويلية للمجموعة التي تجاوزت قيمتها مليار دوالر أمريكي في عام وبالسداد المبكر هذا تقلص حجم االلتزامات 

  .%16مليون دوالر أمريكي ، مع معدل ديون مقابل الحقوق بنسبة  112، لتصبح اآلن بمقدار 
  

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

  ،،وتفضلوا بقبول فائق التقدير واالحترام
  
  
  

  
  نبيـــــل مـــيرزا

 مديـر إداري لإللتزام ومكـافحة غسيـــل األمـوال
 
 
 

   



 الجوهرية المعلومات عن اإلفصاح نموذج - 11 رقم ملحق

 

 

  2016 ديسمبر 24 التاريخ

 

 المدرجة الشركة اسم
 

  مجموعة جي إف إتش

 

 الجوهرية المعلومة
 

 المجموعة قيام عن المساهمين والسادة األسواق إعالم المالية إتش إف جي مجموعة تود
 مليون 300 االجمالية قيمتها البالغ المشتركة التمويلية التسهيالت لكامل المبكر بالسداد
 هذه أن يذكر مما. 2006 عام في المجموعة عليها حصلت والتي أمريكي دوالر

 شهر في نهائي استحقاق تاريخ مع سنوية، أقساط على السداد مستحقة كانت التسهيالت
 قبل مقدما   امريكي دوالر مليون 29 بسداد مؤخرا   المجموعة بادرت حيث ،2018 يوليو
 .لها المحدد االستحقاق تاريخ حلول

 
 مليار قيمتها تجاوزت التي للمجموعة التمويلية االلتزامات حجم تقلص هذا المبكر وبالسداد
 مع ، أمريكي دوالر مليون 112 بمقدار اآلن لتصبح ، 2008 عام في أمريكي دوالر
 .%16 بنسبة الحقوق مقابل ديون معدل

 
 
 
 

 على الجوهرية المعلومة أثر
 للشركة المالي المركز

 

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

 
 
 
 
 

 

 


