
 
  
مليون دوالر أمريكي وصافي أرباح  88,2بيت التمويل الخليجي يسجل إيرادات بقيمة 

 2014مليون دوالر أمريكي عن فترة النصف األول من العام  10,6بقيمة 
  

   -ت بتقوية المركز المالي وتعزيز الربحية زتمي مرحلة  -
  
  
مقره الواقع ستثمار اإلسالمي إلبيت التمويل الخليجي، بنك ا اليوم أعلن ]2014أغسطس،  13: المنامة[

 2014يونيو  30المنتھية في  2014عام الالمالية لفترة النصف األول من نتائجه  البحرين، عن في 
  .  سجلت مرة أخرى أداءاً منتظما وتحسناً قوياً في الربحيةوالتي ") الفترة("
  
مليون  4,2مليون دوالر أمريكي للفترة مقارنة مع  10,6بلغت  بيت التمويل الخليجي أرباح صافية سجل 

خالل الفترة األرباح المجمعة للبنك  إرتفعت . العام  السابق من فترة نفس السجلت خالل دوالر أمريكي 
 10عن الفترة المقارنة من العام السابق على الرغم من أخذ مخصصات إجمالية بقيمة  ٪152بنسبة 

مليون  9,5بلغ  2014صافي الربح لفترة الربع الثاني من العام .  مليون دوالر أمريكي بصورة تحفظية
  .2013مليون دوالر أمريكي فقط تحققت في نفس الفترة من العام  2,7دوالر أمريكي بالمقارنة مع 

  
 24,5 ـمقارنة بأمريكي مليون دوالر  88,2بلغ م 2014بلغ الدخل اإلجمالي للنصف األول من عام 

أمريكي مليون دوالر  45,3مبلغ  الدخل يتضمن و  ،2013عام ال أمريكي  لنفس الفترة منمليون دوالر 
، فإن نشطة الصناعية المتحقق من األستثناء الدخل إوب. من تجميع نتائج الشركات الصناعية التابعةناتجة 

بالنسبة للفترة  ستثماريةإلفي دخل البنك من خطوط أعمال الصيرفة ا% 75ذلك يمثل زيادة بنسبة 
ھذه النتائج اإليجابية إلى الدخل جانب من وباإلضافة إلى عوامل أخرى، يعزى . 2013المقارنة من العام 

من إستثمارات إسترداد أصول بفضل يركي مليون دوالر أم 33بقيمة الذي حققه بيت التمويل الخليجي 
  .  خالل الربع الثاني بأرض عقارية  في مقابلھا سابقة و تعويض البنكعقارية 

  
وباستثناء النفقات المتعلقة بالعمليات . أمريكي مليون دوالر 67,6بلغت التكاليف التشغيلية للفترة 
مليون دوالر  19,6 ـمقارنة بمليون دوالر أمريكي  27,5 األخرىالصناعية، بلغت نفقات التشغيل 

  .العام الماضي مننفس الفترة أمريكي عن 
  

ً بالومن الجدير  ً ذكر أن النصف األول من السنة شھد تقدما  تعزيز الميزانية العموميةتقوية وفي ملموسا
 اً ما يمثل تخفيض مليون دوالر أمريكي في ھذه الفترة، وھو 7قام البنك بسداد ديون بلغت حوالي حيث 
يعكس اإللتزام بدفع ديونه حسب مواعيد إستحقاقھا مما موقف البنك في تعزيزاً لو% 3,5بنسبة ه لديون

كما سدد البنك في بداية الربع . ة للسيولة والوضع المالي والجودة االئتمانية للبنك بشكل عاميالحالة الصح
لتزام بتنفيذ خطة إعادة الھيكلة إلافي  تهستمراريإيظھر  بما  هلدائنيأمريكي مليون دوالر  25الثالث مبلغ 

  .2012التي وقعت مع الدائنين عام 
  
ً على نتائج النصف األول من عام   الرئيس التنفيذي لبيت  صرح السيد ھشام الريس،، 2014وتعليقا

باإلعالن عن فترة أخرى من النتائج الطيبة والربحية نعبر عن سعادتنا : "بقوله التمويل الخليجي 
ستثمارات في السوق اإلماراتي إلفي النصف األول من العام، قام البنك بإنجاز مجموعة من ا. المعززة



 
في مختلف القطاعات بما فيھا  الحيوية والفعالةستفادة من النشاطات إلوا ھناكحيث نتطلع إلى التوسع 

  ستمرار في إلفي ھذه الفترة ا أھدافناوكان من ضمن  .افة إلى تطوير العقاراتباإلضالتعليم والسياحة 
  

ومن خالل . ھذا الصعيدتعزيز الوضع المالي للبنك ونحن سعداء بشكل خاص بالتقدم الذي حققناه على 
لدخول يخوله لمالي أقوى  مركزللبنك أصبح التنظيم المالي المستمر واإلدارة الفعالة للميزانية العمومية، 

  ."أعلىنمًو أكبر وربحية  وتحقيقستثمارات جديدة إعن  للبحث بوضع أفضل من العام النصف الثاني  في
  -انتھى-

  
  :بيت التمويل الخليجي

  
 في البنك تميز الحين ذلك ومنذ 1999 عام في البحرين، مملكة في مقره الواقع اإلسالمي االستثمار بنك الخليجي، التمويلتأسس بيت 

 المالية المؤسسات تطوير مجال في البنك أنشطة تتركز. أفريقيا وشمال األوسط الشرق منطقة في االستثمار إدارة و توظيف
 سوق في ومدرجة مساھمة مؤسسة الخليجي التمويل بيت.  صولاأل إدارة و الخاصة األسھم مشاريع التحتية، البنية مشاريع اإلسالمية،
  .المالي دبي سوق إلى باإلضافة ولندن توالكوي البحرين في المالية األوراق

  
  

 :لمزيد من المعلومات الرجاء االتصال
  نوال حسام الناجي

  قسم االتصاالت المؤسسية
  بيت التمويل الخليجي

  973 17538538+: هاتف
 nalnaji@gfh.com : البريد اإللكتروني

  www.gfh.com  :الموقع اإللكتروني

 


