"جي إف إتش" تسجل ربحا ً صافيا ً للمساهمين بقيمة  19.11مليون دوالر خالل الربع األول من عام
2022


نمو األبراح الصحفية التي تؤول للمسحهمين اأكثر من  %18.5وابرتفحع إجمحلي الدخل إلى  90.81مليون دوالبر



نمو الدخل مدعوم انتحئج البنك التجحبري و خطوط إدابرة االصول في السوق األمريكية

المنامة ،البحرين 11 ،مايو  :2022أعلنت اليوم مجموعة "جي إف إتش" المحلية ("جي إف إتش" أو "المجموعة") (اوبرصة
البحرين )GFH :عن نتحئجهح المحلية للراع األول ("الراع") من العحم الجحبري ،والمنتهي اتحبريخ  31محبرس "( 2022الفترة").
وس ّجلت المجموعة براحح ً صحفيح ً للمسحهمين اقيمة  19.11مليون دوالبر خالل الفترة ،ازيحدة تبلغ  %18.5من  16.12مليون دوالبر
في الراع األول من عحم  .2021ويعكس ذلك النمو صفقحت برئيسية عديدة ضمن أنشطة المجموعة المصرفية واالستثمحبرية.
والغت براحية السهم خالل الراع األول من العحم الجحبري  0.54سنتح ً مقحبرنة اـ  0.52سنتح ً للراع األول من عحم  .2021والغ إجمحلي
الدخل خالل الراع األول من العحم الجحبري  90.81مليون دوالبر مقحبرنة اـ  90.39مليون دوالبر للراع األول من عحم ،2021
ازيحدة قدبرهح  .%0.47كمح ابرتفع صحفي الراح الموحد خالل الفترة إلى  19.35مليون دوالبر من  19.34مليون دوالبر في الراع
األول من عحم  ،2021ازيحدة هحمشية تبلغ .%0.04
كمح نمح إجمحلي حقوق ملكية المسحهمين انسبة  %8.3إلى  1.04مليحبر دوالبر احلول  31محبرس  2022مقحبرنة اـ  0.96مليحبر
دوالبر انهحية عحم  .2021ويعزى نمو حقوق المسحهمين إلى براحية الراع األول من العحم الجحبري وتغيرات القيمة العحدلة
لالستثمحبرات.
والغ إجمحلي أصول المجموعة  8.11مليحبر دوالبر في  31محبرس  ،2022مقحبرنة اـ  8.08مليحبر دوالبر في  31ديسمبر ،2021
ازيحدة  .%0.37والغ إجمحلي المصروفحت لألشهر الثالثة األولى من العحم الجحبري  71.46مليون دوالبر ،ازيحدة قدبرهح ،%0.57
مقحبرنة اـ  71.05مليون دوالبر في الفترة نفسهح من عحم .2021
وقحل السيد غحزي الهحجري ،برئيس مجلس إدابرة مجموعة "جي إف إتش" المحلية" :سعدنح اأداء المجموعة خالل الراع األول من
عحم  ،2022والذي يدل على استمرابر متحنة أعمحل المجموعة وتنوعهح في مواجهة ححلة الضبحاية االقتصحدية التي يشهدهح العحلم
ححليح ً .حيث تركز المجموعة على التمويالت االسالمية و إدابرة االصول في البيئة الجديدة ألسعحبر التمويل حول العحلم ،حيث نتطلع
إلى مواصلة مواكبة الفرص في هذا المجحل احإلضحفه الى مواصلة االستثمحبر في األسواق الرئيسية في دول مجلس التعحون
الخليجي والواليحت المتحدة".
ومن جهته ،قحل السيد هشحم الريس ،الرئيس التنفيذي لمجموعة "جي إف إتش" المحلية" :في الراع األول من عحم  ،2022واصلنح
النمو حسب خطة العمل الموضوعة  ،وتقدمنح في جهودنح لتنفيذ فرص وصفقحت برئيسية عديدة انعكست اشكل إيجحاي على إيراداتنح
خالل الراع األول ،امح في ذلك محفظة العيحدات الطبية ومحفظة الخدمحت اللوجستية في الواليحت المتحدة .كمح نجحت المؤسسة
في استمرابر النمو اعتمحدا على تنوع أنشطة األعمحل والذي سحهم البنك التجحبري التحاع للمجموعة في دعمه الى جحنب أنشطة
إدابرة األصول .و تم فصل اإلستثمحبرات العقحبرية و البنى التحتية من حسحاحت المجموعة الموحدة اعد التخحبرج وايع  ٪٦٠من اسهم
شركة إنفراكوبرب ،ممح انعكس إيجحايح على كفحءة برأس المحل والراحية المتوقعة للمجموعة .ونتطلع إلى مواصلة هذا النمو خالل
العحم و تحقيق طمو المسحهمين خحصة مع اإلدبراج القريب في اوبرصة أاوظبي لألوبراق المحلية"
ويمكن االطالع على النتحئج المحلية الكحملة للمجموعة عبر موقع  .https://www.bahrainbourse.comويتم تداول أسهم
"جي إف إتش" تحت الرمز " "GFHفي اوبرصة البحرين واوبرصة الكويت وسوق داي المحلي.
-انتهى-

عن "مجموعة جي إف إتش المالية":
تعد جي إف إتش واحدة من المجموعات المالية األكثر أهمية في منطقة الخليج ،والتي تتضمن :إدارة األصول ،وإدارة الثروات ،والخدمات المصرفية
التجارية والتطوير العقاري .وتتركز عمليات المجموعة في دول مجلس التعاون الخليجي ووالواليات المتحدة األمريكية .مجموعة جي إف إتش مدرجة
في كل من بورصة البحرين ،وبورصة الكويت وسوق دبي المالي .
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