
 
 

 

مليون دوالر أمريكي لمساهميها خالل  5.11مجموعة جي إف إتش المالية تسجل ربحا صافيا بقيمة 

 6112النصف األول من عام 

 

 
 

 .115: أعلنت مجموعة جي إف إتش المالية عن تحقيق ربح صافي لمساهمي المجموعة بقيمة 6112أغسطس  11 البحرين

% عن 684، بما يمثل زيادة بنسبة 6312يونيو  03دوالر أمريكي خالل النصف األول من العام، للفترة المنتهية في  مليون

مليون دوالر أمريكي5 كما سجلت المجموعة ربحا  050والبالغ قيمته  .631صافي الربح المسجل في النصف األول من عام 

% عما حققته من ربح 01، بزيادة قدرها 6312تة أشهر األولى من عام مليون دوالر أمريكي للس .175موحدا بقيمة صافياً 

مليون دوالر أمريكي خالل نفس الفترة من العام السابق5 هذا وقد ارتفع صافي الربح الذي يؤول إلى  1057موحد بقيمة صافي 

مليون دوالر أمريكي خالل  151ره مليون دوالر أمريكي مقارنة بما مقدا 58.إلى  6312المساهمين خالل الربع الثاني من عام 

الربح الموحد خالل الربع الثاني من عام صافي %5 كما ارتفع 0.1بلغت ، بنسبة ارتفاع كبيرة .631نفس الفترة من عام 

 %85، بزيادة بنسبة .631مليون دوالر أمريكي خالل نفس الفترة من عام  752مليون دوالر أمريكي من  .75إلى  6312

مليون  4050% إلى 3.بنسبة  6312رتفع إجمالي الربح الموحد للمجموعة خالل النصف األول من عام من جهة أخرى، ا

مليون دوالر أمريكي من األنشطة  .45)تشمل دخل بقيمة  مليون دوالر امريكي 52..دوالر أمريكي، مقارنة بما مقداره 

رادات المحققة من األنشطة العقارية للمجموعة5 بلغت ، ويعزى ذلك أساسا إلى اإلي.631في النصف األول من عام  الصناعية(

مليون دوالر أمريكي خالل النصف األول من العام،  0256قيمة الربح التشغيلي الموحد قبل احتساب المخصصات ما قيمته 

خالل نفس ة( مليون دوالر أمريكي من األنشطة الصناعي 6572) تشمل ربح بقيمة مليون دوالر أمريكي  .1.5مقارنة بما قيمته 

 8751ما مقداره  6312بلغت قيمة إجمالي المصروفات التشغيلية خالل الستة أشهر األولى من عام كما 5 .631الفترة من عام 

دوالر أمريكي من مليون  54.)تشمل مصروفات بقيمة  مليون دوالر أمريكي 0.52مليون دوالر أمريكي مقارنة بما قيمته 

 خالل نفس الفترة من العام السابق5 األنشطة الصناعية(

، صرح السيد هشام الريس، الرئيس التنفيذي لمجموعة جي إف إتش المالية بقوله:"نحن سعداء بمواصلة تعليقا على هذه النتائج

 نا وتوقعاتنا5، حيث جاءت متمشية مع خطط6312ام ومعدالت ربحية جيدة خالل النصف األول من ع متميزهتحقيق نتائج مالية 



لقد حققنا من جديد تقدما ملحوظا في كل مجال من مجاالت أنشطتنا، السيما ما تحقق من معدالت ربحية جيدة من األنشطة 

العقارية، وبشكل خاص من مبيعات مشروعنا الجديد بمرفأ البحرين المالي5 لقد تحققت هذه النتائج المتميزة بالتزامن مع النتائج 

التي عكست نجاح استراتيجيتنا الهادفة إلى تنويع مصادر واالستثمار والصيرفة التجارية،  التي تحققت من أنشطة اإليجابية

 الدخل وتعزيز أرباح المجموعة5"

القادمة على  الفترة  "نسعى اآلن لالستفادة من هذا التقدم الكبير الذي حققناه، حيث سنركز بشكل أساسي خالل واستطرد قائال:

ا عن اعتزامنا تدشين مؤسسة عقارية متخصصة سوف تمكننا من البناء على عقارية5 لقد سبق وأعلنمشاريعنا الالتطوير الرأسي ل

ودول مجلس التعاون سجلنا الحافل بالنجاحات في تطوير وتسليم المشاريع العمالقة التي تمثل عالمات بارزة في مملكة البحرين 

را في العمل على عدد من المشاريع البارزة ومن ضمنها مشروع 5 بالنسبة لمملكة البحرين، نتوقع أن نحقق شوطا كبيالخليجي

 "هاربر رو" ومشروع "فيالمار"5"

الذي تحقق خالل النصف األول من هذا العام، تكون مجموعة جي  التقدمإستراتيجتنا والتزامنا بتنفيذ "من خالل  واختتم قائال:

األصول القائمة حاليا وتأمين عمليات تخارج مربحة حيثما أمكن، متأهبة تماما لالستمرار في تعزيز قيمة المالية إف إتش 

 والعمل على زيادة الربحية والعائدات خالل الفترات القادمة بما يعود بالخير والنفع على مستثمري ومساهمي المجموعة5"

 

 -إنتهى-

 
 

 ":المالية GFHعن "مجموعة 

 
" واحدة من المجموعات المالية األكثر أهمية في منطقة الخليج، والتي تتضمن: إدارة األصول، وإدارة الثروات، والخدمات المصرفية GFHتعد "

مدرجة في كل من  GFHالتجارية والتطوير العقاري. وتتركز عمليات المجموعة في دول مجلس التعاون الخليجي وشمال أفريقيا والهند. مجموعة 
 رين، وسوق الكويت لألوراق المالية وسوق دبي المالي .بورصة البح

 
 لمزيد من المعلومات، الرجاء االتصال بـ:

 نوال الناجي
 قسم العالقات المؤسسية – أول مسؤول
 17538538 973+هاتف: 
  nalnaji@gfh.comاإللكترونيالبريد 
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mailto:الإلكترونيnalnaji@gfh.com
http://www.gfh.com/

