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المحترم  السيــــد حسن عبدالرحمن السركال

 رئيس تنفيذي العمليات –نائب رئيس تنفيذي 

 رئيس قطاع العمليات

 9700ص.ب  ,سوق دبي المالي

 اإلمارات العربية المتحدة –دبــــــي 

،السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،

الموضوع: البث اإللكتروني لمجموعة جي إف أتش المالیة للبیانات المالیة للربع االول من 2018

 14باإلشارة إلى اإلفصاح الصادر من مجموعة جي اف اتش المالية )"جي اف اتش" او "المجموعة"( بتاريخ 

 لغيسر المجموعة أن تب، لمجموعةلالبث اإللكتروني المتعلق بدعوة المساهمين والمستثمرين لحضور  2018مايو 

 2( في تمام الساعة 2018مايو  14االنترنت اليوم )األثنين تم بثها على التي  الندوةالمساهمين واالسواق عن نجاح 

  مساًء بتوقيت البحرين.

كن حيث يم للمجموعة على الموقع اإللكترونيالعرض التقديمي  نشرتم انه كما  ،الندوةمرفق لكم نص محضر 

 من خالل الرابط التالي:االطالع عليه 

vF.pdf-Presentation-Results-Financial-2018-Q1-content/uploads/GFH-http://gfh.com/wp

،،وتفضلوا بقبول فائق التقدير واالحترام

 نبيـــــل مـــيرزا 

لإللتزام ومكـافحة غسيـــل األمـوالمديـر إداري أول  

http://gfh.com/wp-content/uploads/GFH-Q1-2018-Financial-Results-Presentation-vF.pdf
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 2018النتائج المالیة لمجموعة جي إف إتش المالیة للربع األول 

 ن من مجموعة جي إف إتش المالیة: والحاضر

 السید سلیم باتیل (رئیس التخطیط المالي بالوكالة) •

 تقدیمي للنتائج المالیة لمجموعة جي إف إتشالعرض ا الومرحباً بكم في ھذ مساءكمسیداتي وسادتي، أسعد هللا 
لمالي خطیط ات. أود بدایة أن أعرفكم بنفسي، اسمي سلیم باتیل، رئیس ال2018للفترة المنتھیة في مارس  المالیة

 الربع األول، وسوف یسرني أن أستعرض علیكم أداء المجموعة خالل المالیة بالوكالة بمجموعة جي إف إتش
 من ھذا العام.

بدایة، نحن سعداء بما حققناه من نتائج قویة، على الرغم من التحدیات االقتصادیة والجیوسیاسیة التي سادت 
نستفید من األسس القویة التي أرسیناھا واالستراتیجیات األسواق التي تستثمر فیھا المجموعة. نأمل أیضا أن 

وضع یؤھلنا لالستفادة من ارتفاع أسعار النفط والتوقعات بتحقیق إجمالي التي تنتھجھا المجموعة لنكون في 
 .2017مقارنة بالعام المنصرم  2018ناتج محلي أكثر قوة وما یحملھ ذلك من مؤشرات مبشرة لعام 

ھا نحن الیوم نرى المجموعة تحصد ثمار استراتیجیتھا التي انتھجتھا على مدى السنوات السابقة والتي أسفرت 
ما وتحقیق نمو في مصادر اإلیرادات. لقد استطعنا بناء محافظ قویة على مستوى كافة خطوط أنشطتنا عن 

نشھده من تحسن في أداء المجموعة خیر دلیل على كفاءة فریقنا واالستثمارات االستراتیجیة التي تنفذھا 
 المجموعة.

ملیون  36.5المساھمین بقیمة  د علىعائ، سجلت المجموعة ربحا صافیا 2018مارس  31خالل الربع المنتھي 
. في الواقع 2017ملیون دوالر أمریكي خالل الربع األول من عام  31.9دوالر أمریكي مقارنة بما مقداره 

الفعلي، تعكس ھذه النتائج نموا سنویا على مستوى معظم مجاالت أنشطة المجموعة، حیث شھد إجمالي الدخل 
بالمقارنة بالربع األول من  %14.3المساھمین بنسبة  العائد علىافي مع نمو الربح الص %18.4نموا بنسبة 

 .2017عام 

لقد حققت جمیع أنشطة أعمال المجموعة أداء قویا خالل العام، وسوف نتناول ھذا الجانب بمزید من التفاصیل 
 المجموعة.نشاط من أنشطة حیث سنستعرض أھم التطورات التي تم تحقیقھا في كل 

ھي خیر برھان على  %13.4بنسبة  حقوق المساھمینلنتائج التي ترجمت إلى عائد سنوي على نعتقد أن ھذه ا
یئة العمل في إطارھا في أدائنا المستقبلي بمشبنجاح االستراتیجیة التي تتبناھا المجموعة والتي سوف نستمر 

  هللا.   

، مقارنة 2018مارس  31كما في  %16.3 بمعدل كفایة رأس مال قوي یبلغ المالیة تتمتع مجموعة جي إف إتش
 ، مما یتیح للمجموعة الفرصة لتنمیة أنشطتھا بشكل أكبر.%12.5للمتطلبات الرقابیة والبالغ نسبتھ بالحد األدنى 

لنتناول اآلن أنشطة أعمال المجموعة كل على حدة، ففي مجال الصیرفة التجاریة، واصل المصرف الخلیجي 
م مما واجھھ من تحدیات كبیرة، حیث سجل دخال إجمالیا بلغت غالعالیة على الرالتجاري سجلھ من الربحیة 

 .2017ملیون دوالر أمریكي خالل الربع األول من عام  14.5ملیون دوالر أمریكي مقابل ما قیمتھ  11.3قیمتھ 
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لیار م 1.2لتصل إلى  2017بشھر مارس لمقارنة من جھة أخرى فقد استقرت األصول التمویلیة كما ھي با
أنھ خالل العام، تفادى المصرف الخلیجي التجاري حسابات عالیة  إلىدوالر أمریكي. وھنا تجدر اإلشارة 
ملیار دوالر أمریكي  1.6في الودائع خالل العام، إذ انخفضت من  %18التركیز، ما نتج عنھ انخفاضا بنسبة 

. كما ارتفع معدل القروض مقابل 2018ملیار دوالر أمریكي في شھر مارس  1.3إلى  2017في شھر مارس 
 .2018في شھر مارس  %90إلى  2017في شھر مارس  %76الودائع من 

لقد أدت البیئة التشغیلیة واالقتصادیة الصعبة التي یواجھھا المصرف الخلیجي التجاري في الوقت الحالي إلى 
ملیون دوالر أمریكي  3.8أمریكي مقابل ملیون دوالر  2.1تراجع الربح الصافي الذي یؤول إلى المساھمین إلى 

 .2017في الربع األول من عام 

في نھایة ربع  %16بنسبة  مالكفایة رأس استطاع المصرف الخلیجي التجاري المحافظة على معدل مع ذلك، 
السنة األول. ومن المؤكد أن رأسمال المصرف سوف یمكنھ من مواصلة تنفیذ استراتیجیتھ المستقبلیة من حیث 

 النمو في أنشطتھ الداخلیة التي تدر دخال. 

، حیث تم 2017تجدر اإلشارة أیضا إلى أن المصرف الخلیجي التجاري حقق إنجازا بارزا في نھایة عام 
 دبي والبحرین. سوقي ویتم تداول أسھمھ اآلن في 2017اجھ بنجاح في سوق دبي المالي في شھر دیسمبر إدر

یرفة معدالت دخل قویة من الص المالیة بالنسبة لنشاط الصیرفة االستثماریة، فقد سجلت مجموعة جي إف إتش
 . 2018 اممن ع ملیون دوالر أمریكي خالل الربع األول 18.2االستثماریة بلغ مقدارھا 

یعزى إلى قیام المجموعة بطرح فرص استثماریة جدیدة وتوظیفھا لسبب أساسي تأثر ھذا الدخل إیجابیا لقد 
استثماریة جدیدة في مجال األسھم الخاصة وإدارة األصول، بما  ا، إذ قامت المجموعة بطرح فرصخالل العام

 یة، التي من المتوقع أن تحقق لمستثمري المجموعةفي ذلك محفظة المكاتب المتنوعة بالوالیات المتحدة األمریك
 .%9عائدا سنویا مجزیا بنسبة 

باإلضافة إلى ذلك فقد حققت االستثمارات األخرى للمجموعة في الوالیات المتحدة األمریكیة عوائد قویة، حیث 
. ھذا لمستثمري المجموعة %9حققت محفظة األصول الصناعیة متوسط عائد نقدي موزون تتجاوز قیمتھ 

ومازالت استثمارات المجموعة بوضع قوي في السوق العقاري بالوالیات المتحدة فیما نسعى إلیجاد فرصا 
 قیمة في مختلف القطاعات الفرعیة بالسوق.الاستثماریة تحقق 

في شركة "ذي إنترتینر"، التي سوف  %85ن االستحواذ على حصة بنسبة شأكما توصلت المجموعة التفاق ب
ملیون  150فیھا المجموعة ومستثمریھا على مدى فترة االستثمار البالغة خمس سنوات، بقیمة تصل إلى تستثمر 

الجدیر بالذكر أن "ذي إنترتینر" تعتبر واحدة من كبرى الشركات العاملة بمنطقة مجلس التعاون . دوالر أمریكي
ركة ، إذ حققت الشالحوافزخاصة والالتجاریة الخلیجي في مجال تطبیقات الھواتف الذكیة لبرامج العروض 

وقع أن تنعكس ت. ھذا ومن الم%30ملیون درھم إماراتي مع معدل نمو سنوي یفوق  130مبیعات تتجاوز قیمتھا 
 ھذه المعاملة بشكل إیجابي على النتائج المالیة لمجموعة جي إف إتش خالل أرباع السنة القادمة بمشیئة هللا.

ا لمحفظة األسھم الخاصة لمستثمرینا في مدرسة فیالدلفیا الخاصة، مما كما حققت المجموعة تخارجا ناجح
 یعكس سجلنا القوي الحافل لیس فقط على مستوى االستثمار ولكن أیضا التخارج الناجح من استثماراتنا.
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ام ع لذلك، فإننا نتوقع أن یتواصل ھذا األداء التشغیلي الرائع، بما یمكن المجموعة من تحقیق نتائج قویة خالل
المساھمین والمستثمرین. لدینا أیضا مجموعة والسنوات المقبلة إن شاء هللا، وبما یصب في مصلحة  2018

 .2018رائعة من المعامالت على المستویین اإلقلیمي والدولي وسیسعدنا طرحھا على المستثمرین خالل عام 

باألنشطة العقاریة لمجموعة جي إف  ، وتختص2016أما شركة جي إف إتش العقاریة التي تم تدشینھا في عام 
إتش، فقد استمرت في تحقیق تقدم ملحوظ على مشاریع كبرى في مختلف أنحاء منطقة الخلیج، الشرق األوسط 

 كما تواصل بناء وتعزیز القیمة ألصولھا. 2018وشمال أفریقیا والھند خالل عام 

مثل مشروع الھاربر رو الواقع بمرفأ البحرین  في البحرین،المالیة إذا نظرنا إلى أنشطة مجموعة جي إف إتش 
، إذ استكملت األعمال على الموقع 2018ومطلع عام  2017المالي، فقد حقق المشروع تقدما كبیرا في عام 

من األسھم المعروضة في  %40تقریبا كما شھدت المرحلة األولى من المبیعات بیع أكثر من  %40بنسبة 
 غضون عام واحد.

ملیون دوالر أمریكي في الربع األول  3.2ستكمالھ في المشروع، فقد حققت المجموعة دخال بقیمة وفقا لما تم ا
ألول مرة من مشروع الھاربر رو، وتتوقع تحقیق المزید من الدخل خالل أرباع السنة القادمة بمشیئة  2018

 هللا.

حقق مشروع كالیفورنیا فیلیج، وھو مشروع تطویري متعدد االستخدامات في دولة اإلمارات العربیة المتحدة، 
. ففي أعقاب إعادة تنشیط المشروع، بدأ العمل 2018ومطلع عام  2017یقع في دبي الند، تقدما خالل عام 

 ویتم حالیا االنتھاء منھا 2017، كما تم تطویر استراتیجیة تسویق متكاملة خالل عام سلسبالموقع یسیر بشكل 
 .2018تمھیدا لعرض الوحدات المشیدة للبیع خالل عام 

 2018ملیون دوالر امریكي خالل الربع األول من عام  35باإلضافة إلى ذلك فقد حققت المجموعة دخال بقیمة 
في إطار  2016جراء إعادة ھیكلة المطلوبات الخاصة بإحدى الشركات التابعة التي تم االستحواذ علیھا في عام 

 .2016قضائیة خالل عام أحكام ات التي نفذتھا المجموعة بموجب االسترداد

من المؤكد أن العوائد المجزیة التي تحققھا المجموعة للمساھمین بشكل متواصل، والتي شھدت قیام المجموعة 
ملیون دوالر أمریكي خالل العامین الماضیین، تعكس  200تفوق قیمتھا وشراء اسھم خزینة بتوزیع أرباح 

ن اآلن في حن. 2018خالل عام  نھجوسوف نستمر على ھذا ال ة للمساھمین،ي التزامنا بتحقیق القیمبشكل جل
وسوف نواصل االستثمار، والنمو وتحقیق مزید من القیمة  ى،وضع أفضل مما كنا علیھ في أي وقت مض

 لمساھمي المجموعة.

یئة بالتحدیات، ورغم ذلك حققت كانت مل 2018ومطلع عام  2017خالصة القول أن الفترة في أواخر عام 
لى إمع زیادة التدفقات النقدیة نتیجة لبرنامج تسییل األصول. باإلضافة مجموعة جي إف إتش نموا في األرباح 

ذلك فإن استراتیجیة جي إف إتش بأن تصبح مجموعة ذات ھیكل متنوع األنشطة تظھر تقدما أیضا. كما نرى 
والذي كان یحقق أداء جیدا للمجموعة قد تراجع خالل الربع األول من  فإن نشاط الصیرفة التجاریة للمجموعة

، ومع ذلك تم التعویض عن ذلك وأكثر بالنمو الذي تحقق على مستوى الصیرفة االستثماریة 2018عام 
 واألنشطة العقاریة.
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ا یبدو أن نشاط می، نتوقع أن تحقق جمیع مجاالت أعمال المجموعة أداء جیدا ف2018في الفترة المتبقیة من عام 
نمو من  ، بینما تواصل الصیرفة االستثماریة إظھارالصیرفة التجاریة یتجھ نحو التحسن في ربحیتھ التشغیلیة

خالل جلب المعامالت االستثماریة الفریدة لمستثمرینا ویتوقع أیضا للنشاط العقاري أن یحقق مزیدا من التدفقات 
 النقدیة والربحیة للمجموعة.

استراتیجیة مجموعة جي إف إتش الھادفة ألن تكون مجموعة مالیة، تتطلع المجموعة إلى االستحواذ وتمشیا مع 
 ، إقلیمیا ودولیا. 2018على مؤسسات أخرى للخدمات المالیة خالل عام 

أن أفسح لكم المجال لتوجیھ أیة أسئلة  اآلنفي الختام، أود أن أشكركم جمیعا لحضوركم ھذه الندوة، ویسرني 
 ون لدیكم.  قد تك

السؤال األول ھو بخصوص التخارج المعتزم من المحفظة العقاریة. ھل تشمل ھذه المحفظة جمیع األصول 
، كم تبلغ القیمة األساسیة 2018العقاریة المستحوذة نتیجة للتسویات القضائیة؟ كما في الربع األول من عام 

           ألصول المستحوذة لإلجارة والعقارات التطویریة.  للمحفظة؟ ھل المحفظة مشمولة ضمن المحافظ االستثماریة، ا

شكرا على ھذا السؤال. لقد تلقینا عرضا لمحفظة ضخمة من محفظتنا العقاریة. وھذا جزء من استراتیجتنا على 
المدى المتوسط، أن نقوم بتسییل قاعدة األصول الخاصة بالمجموعة وتحقیق مزید من القیمة لمساھمینا. من 

لتفاصیل الفعلیة، فھي ماتزال سریة وتخضع للتفاوض. بمجرد أن نكون قادرین على اإلفصاح عن مزید حیث ا
من المعلومات لألسواق، فسوف نفعل ذلك بالطبع. سوف تكون ھذه األصول جزء من العقارات االستثماریة 

 و/أو العقارات التطویریة.

إلجابة ھي أنھ كما بتاریخ الیوم، ال توجد لدى مجموعة السؤال التالي بخصوص أیة زیادة معتزمة لرأس المال. ا
 جي إف إتش أیة خطط لزیادة رأسمالھا.

 27ملیون دوالر أمریكي و 201بالبیانات المالیة، ھل مبلغ  5والمالحظة رقم  FAS 30یتعلق السؤال التالي بـ 
العاملة لمجموعة جي إف أصول ممولة وغیر ممولة تمثل األصول غیر  3ملیون دوالر أمریكي في المرحلة 

إتش. اإلجابة ھي أن البیانات المالیة لمجموعة جي إف إتش ھي بیانات موحدة، بمعنى أنھا تشمل المصرف 
 الخلیجي التجاري، ویتعلق ذلك بشكل خاص بالمصرف الخلیجي التجاري.

جاري المصرف الخلیجي التسؤالنا األخیر یتعلق بالسؤال السابق، وما إذا كانت ھذه األصول غیر العاملة تخص 
 بالكامل. اإلجابة ھي أنھا تخص المصرف الخلیجي التجاري بشكل كبیر.

م لالستماع إلى ھذا البث الحي وأتطلع إلى االلتقاء بكبخالص الشكر لتخصیص وقتكم  اأود أن أتقدم إلیكم جمیع
 مرة أخرى في المستقبل القریب بإذن هللا.

  

           


