
 
 

 

ر مليون دوال 49.1 قيمتهللمساهمين ربحا صافيا محققا مجموعة "جي اف اتش" المالية تسجل 

 2019عام أمريكي خالل النصف األول من 

 

 مستدامة وقوية  تشغيلية أرباح تحقيق-

 االستثمارية المصرفية األنشطة من أمريكي دوالر مليون 250 قدرها اموال رؤوس استقطاب -

 

ألشهر الستة فترة امالية ليوم عن نتائجها الال أعلنت مجموعة "جي اف اتش" المالية :2019اغسطس  8 -المنامة 

يرادات في اإل زيادةوعة خالل هذه الفترة المجم حققت، حيث 2019يونيو  30المنتهية بتاريخ ، 2019ام عاألولى من 

والر امريكي في النصف مليون د 134.1 مقدارهبما مليون دوالر امريكي، مقارنة  163.5لتصل الى  ٪21.9نسبتها 

مليون دوالر  92.9لتبلغ  ٪34.4بنسبة  2019 عام . كما ارتفعت االيرادات في الربع الثاني من2018عام األول من 

الغير مكرر من . ومع استثناء الدخل 2018 عام مليون دوالر امريكي في الربع الثاني من 69.1امريكي مقابل 

لي ، نما اجمالي الدخل التشغي2018عام ادة الهيكلة في النصف االول من عإودخل  اء التكاليفاستردادات وإلغ

 .2018 عاممقارنة مع نفس الفترة من  ٪114.3بنسبة  2019عام للمجموعة في النصف االول من 

مليون دوالر امريكي  49.1 ما قيمته 2019عام النصف االول من  خاللللمساهمين  المحققت قيمة الربح الصافي بلغ

مع استثناء الدخل و. ٪32.3، بانخفاض نسبته 2018 عامنفس الفترة من  خاللمليون دوالر امريكي  72.5 مقابل

 المحققصافي الربح ارتفعت قيمة ، 2018النصف االول من العام  اعادة الهيكلة فيو االلتزامات  الغير مكرر من إلغاء

المجموعة  كما حققت . 2018 عام ول منمقابل النصف األ 2019 عام االول من في النصف ٪234للمساهمين بنسبة 

عام لنصف االول من مليون دوالر امريكي في ا 73.4مليون دوالر امريكي، مقابل  48.4موحد قيمة ربح صافي 

الى  2019عام ول من النصف األخالل  قيمة الربح الصافي. ويرجع االنخفاض في ٪34.1، بانخفاض نسبته 2018

الربع  التجارية خاللعلى بالصيرفة أرية للمجموعة بسبب مخصصات مالية التجالعمليات الصيرفة قل المساهمة األ

 27.8 ما قيمته 2019عام للمساهمين في الربع الثاني من  المحققصافي ت قيمة الربح ال. وبلغ2019الثاني من عام 



 
 

. ٪22.8، بانخفاض نسبته 2018ام عر امريكي في الربع الثاني من مليون دوال 36.0مليون دوالر امريكي مقابل 

 36.5 مقابلمليون دوالر امريكي  27.7 ما قيمته 2019من عام  ربع الثانيخالل الالموحد صافي ت قيمة الربح الوبلغ

خالل  لمستمرةالعمليات ا الربح من وبلغ .٪24.1، بانخفاض نسبته 2018الربع الثاني من  خاللمليون دوالر امريكي 

خالل  أمريكي مليون دوالر 70.5 مع، مقارنة أمريكي مليون دوالر 48.9ما قيمته  2019عام النصف األول من 

خالل الربع  مستمرةالوصل الربح من العمليات ، فيما %30.6 نسبته، بانخفاض 2018عام نفس فترة المقارنة من 

 عام مليون دوالر أمريكي في الربع الثاني من 34.7مقابل  مليون دوالر أمريكي، 27.7الى  2019 عام الثاني من

 %20.2، بانخفاض نسبته 2018

، 2019عام قوي للدخل خالل النصف االول من في النمو ال واألنشطة العقارية االستثمارية لألنشطةساهم األداء القوي 

 األنشطة، ساهمت 2019عام . خالل النصف االول من زينةوالخ المباشرةمن استثمارات  المحققاضافة الى الدخل 

موال. وقد شهدت وبصورة رئيسية من أنشطة توظيف األفي الدخل التشغيلي للمجموعة،  %26.6الستثمارية بنسبة ا

من اجمالي الدخل  %15.8بنسبة  الخزينةمع مساهمة  تحسنا ملحوظا الخزينةاستراتيجية المجموعة في مجال اعمال 

ل اجمالي الدخل التشغيلي. كما واصمن  %24.5 تحقيقستثمارات في توظيف االالقوي ل األداءالتشغيلي، فيما ساهم 

، في 2019من الدخل خالل النصف االول من العام  %9.1جمالي الدخل التشغيلي بنسبة إالعقاري مساهمته ب النشاط

 .تدنية بسبب المخصصاتالتجارية م الصيرفةحين كانت مساهمات 

 ما قيمته 2019عام شهر الستة االولى من خالل فترة األ المستقطعةمخصصات الوالتي تشمل  المصروفاتبلغ اجمالي 

، بزيادة 2018عام يكي خالل نفس فترة المقارنة من مليون دوالر امر 63.7 مقابلمليون دوالر امريكي  114.7

نسبة التجارية ب الصيرفةنقاص في الى تسجيل زيادة في مخصصات اإلية ، وذلك يعود بصورة رئيس%80نسبتها 

خالل  المستقطعةمخصصات الوالمتضمنة  المصروفاتجمالي إوبلغ  .للمجموعة الخزينة، وزيادة في محفظة 99%

 يكي خالل نفس فترةمليون دوالر امر 34.4مليون دوالر امريكي مقابل  65.2 ما قيمته 2019 امعالربع الثاني من 

ى لفترة لتصل الانخفاضا تدريجيا خالل ا تكاليف التمويل. وقد شهدت %89.5، بزيادة نسبتها 2018عام المقارنة من 

ر امريكي خالل النصف االول مليون دوال 3.8، مقابل 2019عام النصف االول من  خاللمريكي أمليون دوالر  3.0

 قتحقي، وأدت الزيادة في للمجموعة الخزينةكجزء من تنامي محفظة  أسواق المال. وتأتي الزيادة في 2018عام من 

النصف  لمليون دوالر أمريكي خال 11.7ارتفاع في التكاليف ذات العالقة من  تسجيلاإليرادات من تلك األنشطة الى 

 .2019عام ر أمريكي خالل النصف األول من مليون دوال50.7لتصل الى  2018عام االول من 

والر مليون د 42.5 مقابلمليون دوالر أمريكي،  48.8تشغيلية بنفس الفترة قدرها  مصروفاتوسجلت المجموعة 

، حققت المجموعة 2019من عام  . وفي الربع الثاني%14.8، بزيادة نسبتها 2018عام أمريكي في النصف األول من 

عام الر امريكي خالل نفس الفترة من يون دومل 21.8مليون دوالر أمريكي مقابل  26.9تشغيلية قدرها  مصروفات

 . %23.4، بزيادة نسبتها 2018

 مليار دوالر 6.1ليصل الى  2019مارس  31مليار دوالر أمريكي بتاريخ 5.9إجمالي أصول المجموعة من  وارتفع

 2019يونيو  30مليار دوالر أمريكي بتاريخ  3.8 الىارتفعت مطلوبات المجموعة ، و%3.9أمريكي، بزيادة نسبتها 

، وترجع هذه الزيادة بصورة رئيسية %5.9، بزيادة نسبتها 2019مارس  31مليار دوالر أمريكي بتاريخ  3.6مقابل 

 . الخزينةوتنامي محفظة  بأسواق المالالى الزيادة الحاصلة 

مليار دوالر أمريكي، بانخفاض 1الى  2019يونيو  30بتاريخ  حقوق الملكية التي تؤول إلى المساهمينووصل إجمالي 

ل خالل النصف األو بلغت قيمة الربح مقابل السهممليار دوالر أمريكي بنهاية الربع األول. كما  1.1من  %1.1نسبته 



 
 

عام من الفترة السنتا أمريكيا خالل نفس  2.02 مقارنة بما مقدارهسنتا امريكيا،  1.45 ما مقداره 2019من العام 

 1.0سنتا امريكيا، مقابل  0.84ما مقداره  2019في الربع الثاني من العام  مة الربح مقابل السهمت قي. فيما سجل2018

 . السابقفترة من العام السنتا امريكيا خالل نفس 

رئيس مجلس إدارة مجموعة جي اف اتش المالية: "يواصل النمو  ،، صّرح السيد جاسم الصديقيهذه النتائجعلى  تعليقا  

الدخل. وذلك  قتحقيالقوي والثابت في مختلف أقسام وانشطة المجموعة في تحقيق نتائج متينة وتحسينات مستمرة في 

 )جي ، ويعكس نجاح2019عام خالل النصف األول من  %21.9سبة يتضح جليا  بالزيادة الكبيرة في االيرادات بن

عمال المجموعة وتحقيق قيمة من األصول الجديدة ي للجهود المبذولة لتنويع انشطة أيجاباف اتش( المتواصل والوقع اإل

مثاال بارزا على هذا التنوع في عملنا، حيث حققت أداءا  الخزينةوالقائمة. ويعتبر توسع المجموعة حديثا  في اعمال 

 المصرفية الرائدة".  منها مع مضينا قدما في أنشطتناالستفادة مميزا للغاية، وسنواصل تنميتها وا

الرئيس التنفيذي لمجموعة "جي اف اتش" المالية: "لقد تمكنت المجموعة خالل  ،السيد هشام الريس أضاف، من جانبه

 والتي ،مليون دوالر أمريكي للمنتجات المصرفية االستثمارية 250 امجموعه رؤوس اموال استقطابهذه الفترة من 

مريكية، اضافة الى الشروع في استثمارات الرعاية محافظ تعليمية وأ أطلقنا. لقد تؤكد الثقة المتنامية في المجموعة

النمو االيجابي ومساهمات االستثمارات المربحة والتخارجات الحاصلة خالل ان الصحية كمجال استثماري جديد. 

لع قدما  للبناء طنتو ،نسجم مع االستراتيجيات الداخليةت خاصةالنصف االول من العام الجاري وفي الربع الثاني بصورة 

  ".2019على نتائجنا اإليجابية خالل الفترات القادمة من العام 

 انتهى
 نبذة عن مجموعة "جي اف اتش" المالية

تعتبر "جي اف اتش" واحدة من المجموعات المالية المرموقة في منطقة الخليج العربي. وتتضمن قائمة اعمالها إدارة 

األصول، إدارة الثروات، الصيرفة التجارية والتطوير العقاري. وتتركز عمليات المجموعة في دول مجلس التعاون الخليجي، 

 في كل من بورصة البحرين، بورصة الكويت، وسوق دبي المالية.  شمال افريقيا والهند. ان "جي اف اتش" مدرجة

 للحصول على المزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع االلكتروني:  -

www.gfh.com    

 للحصول على المزيد من المعلومات يرجى التواصل مع:  -

 شركة "فنمارك كوميونيكيشنز"

 زهراء طاهر 
 39630997 973+هاتف: 

 ztaher@finmarkcoms.comتروني: البريد االلك


