
 
 

 2018خالل النصف األول من  مليون دوالر أمريكي 72.5جي إف إتش تحقق ربحا صافيا للمساهمين بقيمة 
 عن العام السابق%16.7بنسبة  بارتفاع

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عن العام السااق ٪19.2انساة  ٢٠١٨الراع الثاني لسنة التي تؤول إلى المساهمين خالل راا  االرتفاع ا 

  من اسهمها لارنامج شراء اسهم الخرينة ٪4.1المجموعة اشترت 

  ٢٠١٨االدارة تتوقع استكمال النمو للفترة المتاقية لسنة 

 

تحقيق راحا صافيا للمساهمين : أعلنت اليوم مجموعة جي إف إتش المالية "جي إف إتش أو المجموعة" عن 2018أغسطس  13 -الاحرين 

عما  %16.7، ازيادة انساة 2018يونيو  30، للفترة المنتهية في 2018مليون دوالر أمريكي خالل النصف األول من عام  72.5اقيمة 

صافيا  مليون دوالر أمريكي. كما سجلت المجموعة راحا 62.1والذي الغت قيمته  2017حققته من راحا صافيا خالل نفس الفترة من عام 

عن صافي الراح الموحد خالل  %12.1، ازيادة انساة 2018مليون دوالر أمريكي خالل الستة أشهر األولى من عام  73.4موحدا اقيمة 

مليون دوالر أمريكي. من ناحية أخرى، ارتفع صافي الراح الذي يؤول إلى  65.5نفس الفترة من العام السااق والذي الغت قيمته 

مليون  30.2مليون دوالر أمريكي، مقارنة اما مقداره  36إذ الغت قيمته  %19.2انساة  2018راع الثاني من عام المساهمين خالل ال

 36.5ما مقداره  2018. كما الغت قيمة صافي الراح الموحد خالل الراع الثاني من عام 2017دوالر أمريكي خالل نفس الفترة من عام 

. الغت قيمة %14.1مليون دوالر أمريكي خالل الفترة ذاتها من العام السااق، ازيادة انساة  32ه مليون دوالر أمريكي، مقارنة اما مقدار

 2.51سنت أمريكي، مقارنة اما مقداره  2.02، ما مقداره 2018يونيو  30اإليرادات للسهم خالل النصف األول من العام، المنتهي في 

سنت  1.00، ما مقداره 2018للسهم خالل الراع الثاني من عام  راحقيمة ال. كما الغت 2017سنت أمريكي في النصف األول من عام 

 .2017سنت أمريكي خالل نفس الفترة من عام  1.22أمريكي، مقارنة اما مقداره 

مليون دوالر أمريكي، مقارنة  124.2ليصل إلى  %12.5، ارتفع إجمالي إيرادات المجموعة انساة 2018خالل النصف األول من عام 

، ويعزى هذا اشكل أساسي إلى اإليرادات المحققة من أنشطة 2017مليون دوالر أمريكي خالل النصف األول من عام  110.4مقداره اما 

الصيرفة االستثمارية للمجموعة. تشمل اإليرادات الدخل المحقق من اثنين من المعامالت االستثمارية، أحدهما في الملكية الخاصة وأخرى 

مليون دوالر أمريكي، مقارنة اما  63.7ما مقداره  2018ارية. الغت قيمة اإليرادات الموحدة للراع الثاني من عام في أحد األصول العق



 
. كما تم خالل الفترة تسوية مطالاات قانونية لصالح الانك. من جانب 2017مليون دوالر أمريكي خالل نفس الفترة من عام  60.8مقداره 

 79.1لمجموعة جي إف إتش خالل النصف األول من العام ما مقداره حتساب مخصص انخفاض القيمة قال اآخر فقد الغت قيمة الراح 

. ارتفعت %34.1، ازيادة انساة 2017مليون دوالر أمريكي خالل النصف األول من عام  59مليون دوالر أمريكي، مقارنة اما مقداره 

مليون دوالر أمريكي، مقارنة  40.5ليصل إلى  %23.5انساة  2018ن عام الراع الثاني م للمجموعة خاللالموحد قيمة الراح التشغيلي 

. كما انخفض إجمالي المصروفات التشغيلية خالل الستة أشهر 2017مليون دوالر أمريكي خالل نفس الفترة من عام  32.8اما مقداره 

دوالر أمريكي خالل نفس الفترة من العام السااق،  مليون 51.4مليون دوالر أمريكي مقارنة اما مقداره  45.1إلى  2018األولى من عام 

 .2017مليون دوالر في الراع الثاني من عام  28مليون دوالر أمريكي مقاال  23.2ما مقداره  2018إذ سجل الراع الثاني من عام 

، مقارنة اما 2018ن عام مليار دوالر أمريكي خالل النصف األول م 1.11الغت قيمة الحقوق التي تؤول إلى المساهمين ما مقداره 

، إذ الغت قيمته %10.3مليار دوالر أمريكي خالل نفس الفترة من العام السااق. كما ارتفع إجمالي أصول المجموعة انساة  1.14مقداره 

ن العام مليار دوالر أمريكي خالل نفس الفترة م 3.9، مقارنة اما مقداره 2018مليار دوالر أمريكي خالل النصف األول من عام  4.3

 السااق.

تعليقا على هذه النتائج، صر  السيد جاسم الصديقي، رئيس مجلس إدارة مجموعة جي إف إتش المالية اقوله: "نحن مسرورون االنمو 

، إذ يعكس قوة ونجا  االستراتيجية التي تنتهجها المجموعة فترة تلو 2018المتواصل في راحية المجموعة خالل النصف األول من عام 

ى، من حيث تحقيق القيمة والعوائد المجزية لمساهمينا الكرام. لقد تمكنت المجموعة من تحقيق هذه النتائج المعززة افضل المساهمات األخر

المتزايدة من نشاط الصيرفة االستثمارية للمجموعة والذي مازال قادرا على اقتناص الفرص االستثمارية الفريدة المتاحة في السوق. وإنه 

ا الزخم الكاير الذي تحقق خالل النصف األول من العام والتركيز القوي على أنشطتنا االستثمارية والمصرفية، فإننا نتطلع من خالل هذ

                    إلى تعزيز األداء والنتائج للسادة المساهمين". 

اتيجية المجموعة، مازال نشاط الصيرفة من جاناه، صر  السيد هشام الريس، الرئيس التنفيذي للمجموعة اقوله:" تمشيا مع استر

االستثمارية للمجموعة يحقق نتائج متميزة وراحية عالية، ويتضح ذلك من التحسن الكاير الذي طرأ على الدخل المحقق للمجموعة خالل 

مارات إنترتينر" ادولة اإلالفترة، والذي يعزى ااألساس إلى عدد من المعامالت االستراتيجية، ومن اينها استثمارنا الهام في شركة "ذي 

العراية المتحدة، واألصل العقاري الفاخر في شيكاغو. نحن سعداء االطاع اإارام هاتين المعاملتين المتميزتين وامحفظتنا االستثمارية 

ي نفس نولوجيا. فاآلخذة في التوسع والتنوع من خالل استهداف القطاعات الهامة التي تشهد نموا مستداما، والتي تشمل حاليا قطاع التك

الوقت، واصلنا أيضا تحقيق النجا  في تقدم سير العمل امشاريعنا للانية التحتية وفقا للمخطط الزمني وتمشيا مع هدفنا الرامي لتحقيق 

اآلن  ىتخارج ناجح من هذه المشاريع. وإنه من خالل الاناء على األسس القوية التي أرسيناها، والنمو الذي حققناه على أرض الواقع حت

، فإننا على ثقة اأننا نتخذ المسار الصحيح نحو تحقيق نتائج متميزة واالستمرار في تخصيص توزيعات مجزية للسادة 2018خالل عام 

 المساهمين."

        

 -انتهى  -

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

ين، رصة الاحروالتطوير العقاري. وتتركز عمليات المجموعة في دول مجلس التعاون الخليجي وشمال أفريقيا والهند. مجموعة جي إف إتش مدرجة في كل من او
 الي .وسوق الكويت لألوراق المالية وسوق داي الم
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