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 قطاع العملياترئيس 

 9700ص.ب  ,سوق دبي المالي

 اإلمارات العربية المتحدة –دبــــــي 

 

 ،السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،

 

  2018البث اإللكتروني لمجموعة جي إف إتش المالية للبيانات المالية للربع الثاني من  :الموضوع

 

 2018أغسطس  12المالية للبيانات المالية بتاريخ باإلشارة الى اإلفصاح الصادر من مجموعة جي إف إتش 

المتعلق بدعوة المساهمين والمستثمرين لحضور البث اإللكتروني للمجموعة، يسر المجموعة أن تبلغ المساهمين 

مساء  3في تمام الساعة  2018أغسطس  14واألسواق عن نجاح الندوة التي تم بثها على االنترنت اليوم الثالثاء 

 كة البحرين.بتوقيت ممل

 

مرفق لكم نص محضر الندوة، كما انه تم نشر العرض التقديمي على الموقع اإللكتروني للمجموعة حيث يمكن 

 االطالع عليه من خالل الرابط التالي:

 
vF.pdf-Presentation-Results-Financial-2018-H1-content/uploads/GFH-com/wphttp://gfh. 

 

 

 

 ،،وتفضلوا بقبول فائق التقدير واالحترام

 

 

 

 

 نبيـــــل مـــيرزا 

 مديـر إداري أول لإللتزام ومكـافحة غسيـــل األمـوال 

  

http://gfh.com/wp-content/uploads/GFH-H1-2018-Financial-Results-Presentation-vF.pdf


 2018 الثانيالنتائج المالية لمجموعة جي إف إتش المالية للربع 

 ن من مجموعة جي إف إتش المالية: والحاضر

 )السيد سليم باتيل )رئيس التخطيط المالي بالوكالة 

 تقديمي للنتائج المالية لمجموعة جي إف إتشالعرض ا الومرحباً بكم في هذ مساءكمسيداتي وسادتي، أسعد هللا 

. أود بداية أن أعرفكم بنفسي، اسمي سليم باتيل، رئيس الخطيط المالي بالوكالة 2018يونيو للفترة المنتهية في 

 من هذا العام. الثانيبمجموعة جي إف إتش، وسوف يسرني أن أستعرض عليكم أداء المجموعة خالل الربع 

بداية، نحن سعداء بما حققناه من نتائج قوية، على الرغم من التحديات االقتصادية والجيوسياسية التي سادت 

نستفيد من األسس القوية التي أرسيناها واالستراتيجيات األسواق التي تستثمر فيها المجموعة. نأمل أيضا أن 

 تفاع أسعار النفط والتوقعات بتحقيق إجماليالتي تنتهجها المجموعة لنكون في وضع يؤهلنا لالستفادة من ار

 .باألعوام السابقةمقارنة  2018ناتج محلي أكثر قوة وما يحمله ذلك من مؤشرات مبشرة لعام 

ها نحن اليوم نرى المجموعة تحصد ثمار استراتيجيتها التي انتهجتها على مدى السنوات السابقة والتي أسفرت 

ما ولقد استطعنا بناء محافظ قوية على مستوى كافة خطوط أنشطتنا  عن تحقيق نمو في مصادر اإليرادات.

نشهده من تحسن في أداء المجموعة خير دليل على كفاءة فريقنا واالستثمارات االستراتيجية التي تنفذها 

 المجموعة.

ليصل  %19.2بنسبة يؤول إلى المساهمين ارتفع معدل الربح الصافي الذي ، 2018الثاني من عام خالل الربع 

 .2017من عام الثاني خالل الربع مليون دوالر أمريكي  30.2 مقارنة بما مقدارهمليون دوالر أمريكي  36إلى 

كما سجلت مجموعة جي إف إتش ربحا صافيا يؤول إلى المساهمين خالل النصف األول من العام، الفترة 

مليون دوالر  62.1مقارنة بما مقداره مليون دوالر أمريكي  72.5بما مقداره  2018يونيو  30المنتهية في 

الفعلي، تعكس هذه النتائج نموا سنويا على مستوى  . في الواقع2017أمريكي خالل النصف األول من عام 

مع نمو الربح الصافي الذي يؤول  %9.5معظم مجاالت أنشطة المجموعة، حيث شهد إجمالي الدخل نموا بنسبة 

 .2017األول من عام نصف نة بالبالمقار %16.7إلى المساهمين بنسبة 

هي خير برهان على نجاح  %13.0نعتقد أن هذه النتائج التي ترجمت إلى عائد سنوي على الحقوق بنسبة 

  .   العمل في إطارها في أدائنا المستقبلي بمشيئة هللاباالستراتيجية التي تتبناها المجموعة والتي سوف نستمر 

لقد حققت معظم خطوط األعمال بالمجموعة أداًء قويا خالل النصف األول من العام، وسوف نتطرق الحقا إلى 

 التطورات الرئيسية التي تحققت في كل قسم على حدة. 

، 2018يونيو  30كما في  %14.5إذ تبلغ نسبتها تتمتع مجموعة جي إف إتش بمعدالت مالءة مالية عالية 

، مما يتيح للمجموعة الفرصة لتنمية أنشطتها بشكل %12للمتطلبات الرقابية والبالغ نسبته  مقارنة بالحد األدنى

 أكبر.

ففي مجال الصيرفة االستثمارية سجلت مجموعة جي إف لنتناول اآلن أنشطة أعمال المجموعة كل على حدة، 

 . 2018ل من عام مليون دوالر أمريكي خالل النصف األو 31.6إتش معدالت دخل مرتفعة بلغت قيمتها 



لقد تأثر أداء الصيرفة االستثمارية بشكل إيجابي جراء قيام المجموعة بطرح فرصتين استثماريتين جديدتين 

خالل الربع الثاني من العام، وهما استثمارنا المميز في شركة "ذي إنترتينر" بدولة اإلمارات العربية المتحدة 

 ة في شيكاغو. واالستثمار في أحد األصول العقارية الفاخر

تعتبر "ذي إنترتينر" من الشركات الرائدة بالمنطقة في مجال التطبيقات اإللكترونية التي تواكب نمط الحياة 

مع تحقيق معدل نمو سنوي مليون درهم إماراتي  130العصرية، وقد حققت الشركة إيرادات تجاوزت قيمتها 

حقوق الخاصة إذ ستقوم مجموعة جي إف إتش . سوف توفر الشركة استثمارا هاما في ال%30يزيد على 

مليون دوالر أمريكي خالل فترة االستثمار. في هذا الصدد،  150وعمالئها باالستثمار في الشركة بما يصل إلى 

قامت جي إف إتش بتوقيع اتفاقية استثمار مع مجموعة الفطيم وشركة الزرعوني اإلمارات لالستثمارات، اللتين 

قلية في الشركة بجانب جي إف إتش، كما تم تعيين السيد جاسم الصديقي بمنصب رئيس استحوذتا على حصة األ

 مجلس إدارة "ذي إنترتينر".

أيضا نجاح جي إف إتش في االستحواذ على مبنيين فاخرين للمكاتب المصنفة  2018كما شهد الربع الثاني 

المتوقع أن يحقق هذا االستثمار  ضمن الفئة "أ" في شيكاغو، وتعرف باسم "سنترال بارك أوف آيل". من

 .%12ومعدل عائد داخلي بنسبة  %9عائدات مجزي للمستثمرين بمتوسط نقدي سنوي بنسبة 

لقد جاء ذلك عقب االستحواذ الناجح واالكتتاب في محفظة المكاتب المتنوعة بالواليات المتحدة خالل الربع 

 لمستثمري المجموعة.  %9بنسبة  نقدية مجزيةن المتوقع أت تحقق عائدات ماألول من العام، والتي 

وبالمثل، فقد حققت االستثمارات األخرى الكائنة في السوق العقاري بالواليات المتحدة األمريكية عائدات قوية 

 لمستثمري المجموعة. سوف %9إذ حققت محفظتنا لألصول الصناعية متوسط عائد نقدي تتجاوز نسبته 

ة فيما نشهد فرصا قيمة في مختلف قطاعات السوق الفرعي اري بالواليات المتحدة نواصل نشاطنا في السوق العق

 هناك. كما نتطلع إلى اقتناص فرصا مميزة في السوق العقاري بالمملكة المتحدة.

 2018نتوقع أن يستمر هذا الألداء التشغيلي القوي بما يمكن المجموعة من تحقيق نتائج قوية خالل عام 

بما يصب في مصلحة المساهمين والمستثمرين. كما أن لدينا مجموعة أخرى من المعامالت  والسنوات التالية

 2018االستثمارية المتميزة على المستويين اإلقليمي والدولي والتي سنقوم بطرحها للمستثمرين خالل عام 

 والسنوات المقبلة.

باألنشطة العقارية لمجموعة جي إف ، وتختص 2016أما شركة جي إف إتش العقارية التي تم تدشينها في عام 

إتش، فقد استمرت في تحقيق تقدم ملحوظ على مشاريع كبرى في مختلف أنحاء منطقة الخليج، الشرق األوسط 

 كما تواصل بناء وتعزيز القيمة ألصولها. 2018وشمال أفريقيا والهند خالل عام 

وع الهاربر رو الواقع بمرفأ البحرين مجموعة جي إف إتش في البحرين، مثل مشر مشاريعإذا نظرنا إلى 

، إذ استكملت األعمال على الموقع 2018ومطلع عام  2017المالي، فقد حقق المشروع تقدما كبيرا في عام 

من األسهم المعروضة في  %40تقريبا كما شهدت المرحلة األولى من المبيعات بيع أكثر من  %40بنسبة 

 .ونصفغضون عام 

 النصفمليون دوالر أمريكي في  4.4في المشروع، فقد حققت المجموعة دخال بقيمة وفقا لما تم استكماله 

ألول مرة من مشروع الهاربر رو، وتتوقع تحقيق المزيد من الدخل خالل أرباع السنة القادمة  2018األول 

 بمشيئة هللا.



حقق مشروع كاليفورنيا فيليج، وهو مشروع تطويري متعدد االستخدامات في دولة اإلمارات العربية المتحدة، 

. ففي أعقاب إعادة تنشيط المشروع، بدأ العمل 2018ومطلع عام  2017يقع في دبي الند، تقدما خالل عام 

 ويتم حاليا االنتهاء منها 2017، كما تم تطوير استراتيجية تسويق متكاملة خالل عام سلسبالموقع يسير بشكل 

 .2018تمهيدا لعرض الوحدات المشيدة للبيع خالل عام 

من بين التطورات الهامة التي شهدها الربع الثاني من العام أيضا توصل المجموعة إلى تسوية قانونية فيما 

 مليون دوالر أمريكي. 22.5يتعلق بإحدى المطالبات القانونية، إذ حصلت المجموعة بموجبها على 

 2018مليون دوالر امريكي خالل الربع األول من عام  35حققت المجموعة دخال بقيمة باإلضافة إلى ذلك فقد 

في إطار  2016جراء إعادة هيكلة المطلوبات الخاصة بإحدى الشركات التابعة التي تم االستحواذ عليها في عام 

 .2016قضائية خالل عام أحكام االستردادات التي نفذتها المجموعة بموجب 

فة التجارية، واصل المصرف الخليجي التجاري سجله من الربحية العالية على الرغم مما مجال الصيرفي 

مليون دوالر أمريكي مقابل ما قيمته  26.1واجهه من تحديات كبيرة، حيث سجل دخال إجماليا بلغت قيمته 

 .2017األول من عام  النصف مليون دوالر أمريكي خالل  31.5

مليار  1.2لتصل إلى  2017ل التمويلية كما هي بالمقارنة بشهر مارس من جهة أخرى فقد استقرت األصو

دوالر أمريكي. وهنا تجدر اإلشارة إلى أنه خالل العام، تفادى المصرف الخليجي التجاري حسابات عالية 

مليار دوالر أمريكي  1.5في الودائع خالل العام، إذ انخفضت من  %16التركيز، ما نتج عنه انخفاضا بنسبة 

. كما ارتفع معدل القروض مقابل 2018 يونيومليار دوالر أمريكي في شهر  1.3إلى  2017 يونيوشهر  في

 .2018 يونيوفي شهر  %94إلى  2017 يونيوفي شهر  %83الودائع من 

لقد أدت البيئة التشغيلية واالقتصادية الصعبة التي يواجهها المصرف الخليجي التجاري في الوقت الحالي إلى 

مليون دوالر أمريكي  8.1مليون دوالر أمريكي مقابل  3.7تراجع الربح الصافي الذي يؤول إلى المساهمين إلى 

 .2017األول من عام  النصففي 

في نهاية ربع  %16.5التجاري المحافظة على معدل المالءة المالية بنسبة  مع ذلك، استطاع المصرف الخليجي

السنة األول. ومن المؤكد أن رأسمال المصرف سوف يمكنه من مواصلة تنفيذ استراتيجيته المستقبلية من حيث 

 النمو في أنشطته الداخلية التي تدر دخال. 

 ، وسوفأفضل مما كنا عليه في أي وقت مضى نحن اآلن في وضعمن حيث العائدات المحققة للمساهمين، 

فوق قيام المجموعة بتوزيع أرباح تنواصل االستثمار وتحقيق مزيد من القيمة للمساهمين ويتضح ذلك من خالل 

 .مليون دوالر أمريكي مع إعادة شراء األسهم خالل العامين الماضيين 240قيمتها 

واألعوام المقبلة  2018األساسي خالل الفترة المتبقية من عام سوف يظل مبدأ تحقيق القيمة للمساهمين هو هدفنا 

 فيما تتوقع المجموعة مواصلة برنامجها إلعادة شراء األسهم بموجب موافقة مصرف البحرين المركزي. 

كانت مليئة بالتحديات، ورغم  2018عام الربعين األولين من و 2017خالصة القول أن الفترة في أواخر عام 

من األنشطة التشغيلية وبرنامج مع زيادة التدفقات النقدية موعة جي إف إتش نموا في األرباح ذلك حققت مج

لى ذلك فإن استراتيجية جي إف إتش بأن تصبح مجموعة ذات هيكل متنوع األنشطة إسييل األصول. باإلضافة ت

تظهر تقدما أيضا. كما نرى فإن نشاط الصيرفة التجارية للمجموعة والذي كان يحقق أداء جيدا للمجموعة قد 

 ، ومع ذلك تم التعويض عن ذلك وأكثر بالنمو الذي تحقق على2018األول من عام  النصفتراجع خالل 



كما قمنا أيضا بدمج شركة الخليج القابضة خالل ربع السنة  مستوى الصيرفة االستثمارية واألنشطة العقارية.

 ونتوقع لهذه الشركة التابعة أن تساهم تجاه المجموعة خالل الفترات المقبلة. 

السيما مع قيام  ،، نتوقع أن تحقق جميع مجاالت أعمال المجموعة أداء جيدا2018في الفترة المتبقية من عام 

يتوقع أيضا وبمزيد من المعامالت االستثمارية الفريدة لمستثمرينا الكرام، التجارية االستثمارية نشاط الصيرفة 

تجارية ، بينما يتطلع نشاط الصيرفة الللنشاط العقاري أن يحقق مزيدا من التدفقات النقدية والربحية للمجموعة

 .للنشاط التشغيليةة إلى تحسين الربحي

وتمشيا مع استراتيجية مجموعة جي إف إتش الهادفة ألن تكون مجموعة مالية، تتطلع المجموعة إلى االستحواذ 

 ، إقليميا ودوليا. 2018على مؤسسات أخرى للخدمات المالية خالل عام 

سئلة أ أن أفسح لكم المجال لتوجيه أية اآلنفي الختام، أود أن أشكركم جميعا لحضوركم هذه الندوة، ويسرني 

 قد تكون لديكم.  

 


