
 

 
 مليون دوالر أمريكي  87.23للمساهمين بقيمة صافيا مجموعة جي إف إتش المالية تسجل ربحا 

 2017للتسعة أشهر األولى من عام 

 

 
 

: أعلنت مجموعة جي إف إتش المالية، اليوم، عن تحقيق ربح صافي للمساهمين 2017نوفمبر  12 –البحرين 

سبتمبر  30، المنتهية في 2017التسعة أشهر األولى من عام فترة دوالر أمريكي خالل مليون  87.23بقيمة 

مليون دوالر أمريكي خالل التسعة أشهر  3.95مقارنة بما مقداره ، %2108بما يمثل زيادة بنسبة ، 2017

مليون دوالر أمريكي خالل  91.04. كما سجلت المجموعة ربحا صافيا موحدا بقيمة 2016األولى من عام 

مليون دوالر أمريكي خالل نفس الفترة من العام  9.70مقارنة بما قيمته  %839الفترة، بزيادة مقدارها 

مليون  25.09إلى  2017الصافي للمساهمين خالل الربع الثالث من عام  السابق. كما ارتفعت قيمة الربح

، بزيادة 2016دوالر أمريكي خالل نفس الفترة من عام  مليون 7.58دوالر أمريكي، مقارنة بخسارة بقيمة 

مليون دوالر أمريكي،  25.52إلى  2017كما ارتفع صافي الربح الموحد للربع الثالث لعام  .%431بنسبة 

  .%409مليون دوالر أمريكي في العام السابق، بما يمثل زيادة بنسبة  8.26مقارنة بخسارة بقيمة 

 

 2017ارتفع إجمالي اإليرادات الموحدة لمجموعة جي إف إتش المالية خالل التسعة أشهر األولى من عام 

مليون دوالر أمريكي  99.34مقارنة بما مقداره  ،مليون دوالر أمريكي 169.03لتصل إلى  %70بنسبة 

، ويعزى هذا بشكل أساسي إلى اإليرادات المحققة من نشاط الصيرفة 2016التسعة أشهر األولى من عام  خالل

مليون  91.21االستثمارية ومشاريع التطوير العقاري للمجموعة. بلغت قيمة الربح التشغيلي الموحد ما مقداره 

مليون دوالر أمريكي خالل  34.76 مقابل ما مقداره 2017دوالر أمريكي خالل التسعة أشهر األولى من عام 



 

مليون  77.83نفس الفترة من العام السابق. بلغت قيمة إجمالي المصروفات التشغيلية خالل الفترة ما مقداره 

 .2016مليون دوالر أمريكي خالل نفس الفترة من العام السابق  64.58قابل مدوالر أمريكي 

 

 بقوله: رئيس مجلس إدارة المجموعة أحمد بن خليفة آل خليفةالنتائج، صرح معالي الشيخ هذه تعليقا على 

ل والنمو الكبير في ربحية المجموعة خال ،يسرنا أن نعلن عن تحقيق فترة أخرى من النتائج المالية المتميزة"

 ما أثمرت عنه استراتيجيتنا الفعالة ومصادر اإليرادات فعليا  ، وها نحن نرى 2017التسعة أشهر األولى من عام 

. لقد نجحنا في وضع أسس قوية عبر كل مجال من مجاالت أنشطتنا، ومن المؤكد أن الفضل للمجموعة القوية

يق إلى كفاءة فريرجع في المقام األول إنما في هذا التحسن الملحوظ في أدائنا والربحية العالية للمجموعة 

 "      .االستثمارات االستراتيجية للمجموعةاالستثمار و

 

سعادة نشعر ببقوله: " ةمن جانبه، أضاف السيد هشام الريس، الرئيس التنفيذي لمجموعة جي إف إتش المالي
من تقدم مستمر في الدخل التشغيلي للمجموعة، والسيما النمو الذي تحقق خالل الربع الثالث  نحققهبالغة لما 

ى باإلضافة إل ،من العام جراء توظيف استثماراتنا في أصول مدرة للدخل في الواليات المتحدة األمريكية
ت إنما تجسد ثقة إن هذه المعامال مشاريع التطوير الخاصة بالمجموعة. منالمبيعات العقارية المحققة 

إنه ووما تحققه الفرص االستثمارية المقدمة من المجموعة من قيمة عظيمة.  ،المستثمرين في جي إف إتش 
لسادة سعد ابنتائج قوية سوف ت 2017من خالل هذه األسس المتينة التي أرسيناها، نتطلع إلى ختام عام 

      ."    بإذن هللا المستثمرين والمساهمين
 

 –انتهى  -
 

 
 ":جي إف إتش الماليةعن "مجموعة 

 لمصرفية التجارية والتطويرتعد جي إف إتش  واحدة من المجموعات المالية األكثر أهمية في منطقة الخليج، والتي تتضمن: إدارة األصول، وإدارة الثروات، والخدمات ا

أفريقيا والهند. مجموعة جي إف إتش مدرجة في كل من بورصة البحرين، وسوق الكويت العقاري. وتتركز عمليات المجموعة في دول مجلس التعاون الخليجي وشمال 

 لألوراق المالية وسوق دبي المالي .

 

 لمزيد من المعلومات، الرجاء االتصال بـ:

 نوال الناجي
 قسم العالقات المؤسسية –مدير
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