
 

 

مجموعة جي إف إتش المالية تسجل ربحا صافيا للمساهمين بقيمة 32 مليون دوالر أمريكي خالل الربع 

 األول من عام 2017

 

 

 بلغت بقيمة للمساهمين صافيا ربحا تحقيق عن المالية إتش إف جي مجموعة اليوم أعلنت :2017 مايو 2 البحرين المنامة،

 بنسبة زيادة يمثل بما ،2017 مارس 31 في المنتهية للفترة ،2017 عام من األول الربع خالل أمريكي دوالر مليون 31.91

 كما .دوالر مليون 6.06 والبالغ السابق العام من الفترة نفس خالل المجموعة سجلته الذي الصافي الربح قيمة عن 427%

 قيمته بما مقارنة الحالي العام من األول الربع خالل أمريكي دوالر ليونم 33.55 بقيمة موحدا صافيا ربحا المجموعة سجلت

  .2016 عام من األول الربع خالل أمريكي دوالر مليون 10.04

 51.08خالل الربع األول من هذا العام ليصل إلى  %75الدخل الموحد للمجموعة بنسبة  إجمالي رتفعاأخرى فقد من ناحية 

، ويعزى السبب في هذا االرتفاع القوي 2016مليون دوالر أمريكي في عام  29.17مليون دوالر أمريكي مقارنة بما مقداره 

إلى ارتفاع معدل الدخل المحقق من األنشطة المصرفية االستثمارية والممثلة في التوظيف الناجح الستثمارين جديدين إلدارة 

مساهمة المصرف الخليجي التجاري في هذا فضال عن من محفظة األسهم الخاصة، األصول، إضافة إلى التخارج الجزئي 

   الدخل.

 مقابل وذلك عامال من األول الربع خالل أمريكي دوالر مليون 27.71 مقداره ما للمجموعة الموحد التشغيلي الربح قيمة بلغت

 مقداره ما الفترة خالل التشغيلية المصروفات قيمة بلغت كما .2016 عام من األول الربع خالل أمريكي دوالر مليون 11.49

 السابق. العام من الفترة نفس خالل أمريكي دوالر مليون 17.64 مقداره بما مقارنة أمريكي دوالر مليون 23.37

 

 لماليةا إتش إف جي مجموعة إدارة مجلس رئيس خليفة، آل خليفة بن حمدأ الشيح معالي صرح الطيبة، النتائج هذه على تعليقا

 مكن قوي بوضع 2017 عام استقبلنا لقد إتش. إف جي لمجموعة المتميزة والنتائج الملحوظ ألداءا ذاله بالغة بسعادة بقوله:"نشعر

 موعةالمج تنتهجها التي االستراتيجية أن يؤكد العام من األول الربع خالل البنك أداء أن كما النتائج، هذه تحقيق من المجموعة

 التي الهامة اتاالستحواذ من عدد خالل من العام خالل ملحوظا نموا المجموعة تشهد سوفو هذا الصحيح. المسار في تمضي

 بالمنطقة." الرائدة المالية المجموعة نصبح أن في رؤيتنا ستجسد

        



 

 تطوير على ناقدرت جديد من أثبتنا بقوله:"لقد المالية إتش إف جي لمجموعة التنفيذي سالرئي الريس، هشام السيد صرح جانبه، من

 ستراتيجيةا تخارج عمليات تحقيق في المتواصل نجاحنا إلى باإلضافة لمستثمرينا، وفريدة متنوعة استثمارية فرص وتقديم

 المصرفية  طتناأنش عبر القوي أدائنا إلى األول المقام في تعزى الفترة خالل تحققت التي القوية نتائجنا أن فيه شك ال مما ومربحة.

 دوالر مليون 39.3 بقيمة دخل تحقيق وجل عز هللا من بفضل استطعنا لقد .العقارية اإلنشطة الى باإلضافة التجارية،و اإلستثمارية

 االستشارية الخدمات من المحقق الدخل إلى باإلضافة الخاصة لألسهم التخارج عمليات خالل من األول الربع خالل أمريكي

 اإلقليمي الصعيدين على العقاري القطاع في استثماراتنا من االستفادة مواصلة على المجموعة تحرص كما  .االستثمار وتوظيف

 لتوقيعا في تمثلت والتي الجيد، األداء ذات األمريكية األسواق أحد في أخرى هامة معاملة عن ؤخرام أعلنا حيث والعالمي،

 يتواصل أن ونتوقع هذا أمريكي. دوالر مليون 100 السوقية قيمته تتجاوز األمريكية، فرجينيا بوالية بيانات مركز على لإلستحواذ

 على والنفع بالخير يعود بما 2017 عام من المتبقية الفترة خالل جيدة نتائج يقتحق إلى نتطلع كما ،المجموعة ألنشطة الجيد األداء

 الكرام." ومستثمرينا مساهمينا

 

 -إنتهى-

 
 
 
 

 ":جي إف إتش الماليةعن "مجموعة 
الثروات، والخدمات المصرفية التجارية والتطوير تعد جي إف إتش  واحدة من المجموعات المالية األكثر أهمية في منطقة الخليج، والتي تتضمن: إدارة األصول، وإدارة 

ت ين، وسوق الكويالعقاري. وتتركز عمليات المجموعة في دول مجلس التعاون الخليجي وشمال أفريقيا والهند. مجموعة جي إف إتش مدرجة في كل من بورصة البحر
 لألوراق المالية وسوق دبي المالي .

 
 بـ:لمزيد من المعلومات، الرجاء االتصال 
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