
 
 

 2019لعام  ملیون دوالر أمریكي 80.1 ربحا صافیاً للمساھمین بقیمة جي إف إتش تسجل

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 %5.57أرباح على المساھمین بنسبة  اتمجلس اإلدارة یوصي بتوزیع -
 الدخل بشكل كبیر من عام آلخر جودةتحسن  -
 %17ارتفاع معدل الدخل بنسبة  -
  تأثر األداء العام جراء ارتفاع المخصصات لنشاط الصیرفة التجاریة  -
 

: بورصة البحرین( )"المجموعة"أو " جي إف إتش("أعلنت الیوم مجموعة جي إف إتش المالیة : 2020فبرایر  12 -المنامة 
GFH(2019دیسمبر  31لسنة المالیة المنتھیة في ل، نتائجھا المالیة للربع األخیر و . 

ملیون دوالر أمریكي خالل الربع األخیر، مقارنة بما مقداره  6.5بلغت قیمة الربح الصافي الذي یؤول إلى المساھمین ما مقداره 
، ویعزى ذلك إلى زیادة المخصصات %38.7، بانخفاض بنسبة 2018ملیون دوالر أمریكي خالل الربع األخیر من عام  10.6

ً  0.19 مقداره ما األخیر الربع خالل للسھم الربح قیمة بلغت. للمجموعةلشركة الصیرفة التجاریة التابعة   مقداره بما مقارنة سنتا
0.30  ً ملیون دوالر أمریكي،  81.66بلغت قیمة الدخل خالل الربع األخیر ما مقداره . 2018 عام من األخیر الربع خالل سنتا

 . 2018خیر من عام ملیون دوالر أمریكي خالل الربع األ 80.87بارتفاع طفیف من 

ملیون دوالر أمریكي، مقارنة بما مقداره  80.1بلغت قیمة الربح الصافي الذي یؤول إلى المساھمین للسنة بالكامل ما مقداره 
الصیرفة شركة ، إذ یعزى ذلك بشكل أساسي إلى ارتفاع المخصصات في %29.8في العام السابق، بانخفاض بنسبة  114.1

سنتاً في نفس  3.22سنتا، مقارنة بما مقداره  2.37بلغت قیمة الربح للسھم خالل السنة ما مقداره   . للمجموعةالتابعة التجاریة 
 31 في أمریكي دوالر ملیار 1.0 مقداره ما المساھمین إلى تؤول التي الملكیة حقوق إجمالي قیمة بلغت . الفترة من العام السابق

 بسبب وذلك %5.7 بنسبة بانخفاض ،2018 دیسمبر 31 في أمریكي دوالر ملیار 1.06 مقداره بما مقارنة ،2019 دیسمبر
 مقداره ام المجموعة أصول إجمالي قیمة بلغت. الخزینة أسھم شراء إعادة وبرامجضافي على مشروع للبنیة التحتیة اإلستحواذ اإل

 ةبنسب بارتفاع السابق، العام نھایة في أمریكي دوالر ملیار 5.0 مقداره بما مقارنة ،2019 دیسمبر 31 في أمریكي دوالر ملیار 5.9
 ملیار 10.0 إلى 2018 عام في أمریكي دوالر ملیار 8.5 من اإلدارة تحت والصنادیق األصول إجمالي قیمة ارتفعت كما . 18.2%
 . 2019 عام في أمریكي دوالر

 



 
 

 

 أھم اإلنجازات المالیة والتشغیلیة األخرى

ملیار دوالر أمریكي، بارتفاع بنسبة  2ملكیة وسوق المال ما مقداره البلغ إجمالي قیمة األموال التي تم جمعھا من حقوق  •
 . 2018عن عام  100%

ملیون دوالر أمریكي عبر أسواق المملكة المتحدة، الوالیات المتحدة ومنطقة  557معامالت بقیمة إجمالیة  ست نجازتم إ •
 .  الخلیجيمجلس التعاون 

 

 بنسبة بارتفاع ،2018 عام في أمریكي دوالر ملیون 286.17 مقابل أمریكي دوالر ملیون 335.69 للسنة اإلیرادات قیمة بلغت
 اھماتالمس وزیادة للمجموعة، االستثماریة الصیرفة نشاط مستوى على تحقق الذي والتقدم المتواصل النمو یعكس مما ،17.3%

 . للمجموعة الخزینة نشاط حققھ الذي القوي واألداء العقاریة األنشطة من

 للمساھمین )أمریكي دوالر ملیون 50( %57.5 بنسبة نقدیة أرباح بتوزیع اإلدارة مجلس أوصى فقد الطیبة، النتائج ھذه إلى بالنظر
 . المختصة الرقابیة والجھات للمساھمین العامة الجمعیة موافقة بموجب وذلك ،2019 عام عن

 اإلعالن عةالمجمو یسر" بقولھ، المالیة إتش إف جي مجموعة إدارة مجلس رئیس الصدیقي، جاسم السید صرح النتائج، على تعلیقا
 المخصصات قیمة ارتفاع جراء النتائج تأثرت وبینما . 2019 عام خالل الدخل معدالت في وارتفاع متواصل وتقدم نمو تحقیق عن

 األرباح،و ءدااأل من عال مستو وتحقیق ،جیدة أرباح توزیعات عن باإلعالن سعداء أننا إال ،ریةالتجا لصیرفةل بنشاطنا المتعلقة
 خالل . عةللمجمو القوي المالي والوضع األعمال لخطوط التنویع من والمزید الستراتیجیتنا، الناجح التطبیق مواصلة یعكس مما

ً  صدى لھا كان والتي ،للمجموعة ھامة معاملة ارإط في المال رأس أسواق بخوض قمنا العام، من األخیر الربع  مام كبیراً، إیجابیا
 شھر في لناأع كما . استراتیجیتھاو المجموعة في وثقتھ السوق تقدیرو الیوم، إتش إف جي إلیھا وصلت التي الھامة المكانة یعكس
 وكالتي قبل من ”B“ بالمستوى صنفت سنوات، 5 لمدة أمریكي دوالر ملیون 300 بقیمة لصكوك الناجحة التغطیة عن 2020 ینایر

 . أمریكي دوالر ملیون 750 یفوق بما ونصف مرتین بمعدل االكتتاب تجاوز مع العالمیتین، وفیتش بورز آند ستاندرد التصنیف
 تحقیق ثم ومن اإلصدار، من %47 لھم خصص الذین الدولیین المستثمرین من قویا طلبا القى قد االكتتاب ھذا أن ذلك من األھم

 لتمویل إلصدارا حصیلة تستخدم سوف . الدولیین المستثمرین بین إتش إف جي اسم وتعزیز التمویل، لمصادر التنویع من المزید
 الماضي، العام خالل حققناه وما الكبیر الزخم ھذا على وبالبناء . المقبلة والسنوات 2020 عام خالل التطویر من القادمة المرحلة

            ."ومساھمینا لمستثمرینا القیمة وتحقیق والتنویع النمو مواصلة على اآلن المجموعة تركز

لقد "من جانبھ، استطرد السید ھشام الریس، الرئیس التنفیذي للمجموعة الحدیث عن األداء التشغیلي للمجموعة خالل العام قائال، 
الذي شھد ، 2019خالل عام عبر خطوط األعمال الرئیسیة للمجموعة استطعنا بفضل من هللا عز وجل تحقیق نمو ونتائج جیدة 

إعادة ھیكلة عملیات الصیرفة التجاریة للمساھمة بشكل أكبر في المستقبل، بالنظر إلى أننا تأثرنا جراء اعتماد مخصصات أیضا 
تجاوز ا یزیادة كبیرة بمالدخل الذي تحقق خالل العام من نشاط الصیرفة االستثماریة  ، بینما على الجانب اآلخر، شھد لھذا النشاط

یة لھذا وكان من بین العوامل الرئیس. ونجاحنا في تحدید وطرح االستثمارات الفریدة المدرة للدخل الھتمامنا الكبیرالضعف نتیجة 
النمو المتواصل لمحفظتنا من األصول العقاریة في سوق الوالیات المتحدة األمریكیة التي أنجزنا فیھا اآلن استثمارات  ،النجاح

وبالمثل أیضا فقد شھدنا مساھمات كبیرة من أنشطتنا . ھامة بقیمة تتجاوز ملیار دوالر أمریكي على مدى السنوات الخمس الماضیة
، مع تدشین المبیعات في عدد من مشاریعنا العمالقة ومن بینھا مشروع الرئیسیةاریعنا العقاریة العقاریة، وحققنا تقدما تجاه مش

توقیت عملیات تخارج مربحة في الققنا وحإلى مستثمرین إقلیمیین ودولیین،  ي المشروعحیث تم بیع وحدات ف" ھایتسھاربور "
وإضافة مزید من التنویع  ،مما ساھم في دعم نمو الدخل ،التوقعاتكما فاق أداء نشاط الخزینة الذي أسسناه حدیثاً . المناسب
      ." 2020تشكل ھذه الخطوط أھم خطوط أعمالنا التي سنسعى جاھدین إلى تنویعھا وتنمیتھا خالل عام . لنشاطنا

ستثمرین كبار الم خالل العام، سعدنا أیضا بتدشین منصة بریتس التعلیمیة التي من خاللھا سوف نعزز وضعنا كأحد"وأضاف، 
على المستویین اإلقلیمي والدولي في ھذا القطاع الواعد المأمون المخاطر، وأیضا في قطاعات أخرى نشطنا فیھا خالل العام 



 
 

سوف نبدأ عملیاتنا في أسواق المملكة العربیة السعودیة  2020باإلضافة إلى ذلك فإننا خالل عام  . فیھا فرصاً واعدةاستكشفنا و
  ."  تواجدا ونتأھب لدفع عجلة النمو الستثماراتنا وأنشطتناحیث أسسنا 

في ظل الوضع التشغیلي والمالي القوي ، 2020خالل عام شعر بحماس تجاه تحقیق مزید من النمو ن"واختتم السید ھشام الریس، 
صة أود أن أنتھز ھذه الفر. سنوات خمسالبالغ مدتھا لسوق عقب طرحنا الناجح للصكوك من االذي بدأنا بھ العام، مع الثقة الكاملة 

جلس اإلدارة االمتنان والتقدیر إلى م بالغالشكر إلى السادة المساھمین والمستثمرین لدعمھم المتواصل، كما أتقدم ب جزیللكي أتقدم ب
نیھم والدور ھم وتفابالغ الشكر والتقدیر أیضا إلى فرق العمل بالمجموعة، لجھودھم وإخالص. والجھات الرقابیة لتوجیھاتھم السدیدة

نجاح المجموعة وجھودھا لمواصلة تحقیق القیمة لعمالئنا ومستثمرینا واقتصادیات الدول التي من أجل بھ ون الھام الذي یقوم
 " . تنشط فیھا عملیاتنا

. /https://www.bahrainbourse.comالموقع اإللكتروني زیارة  من خاللیمكن االطالع على النتائج المالیة للمجموعة 
 .  في بورصة البحرین، بورصة الكویت وسوق دبي المالي" GFH"یتم تداول أسھم جي إف إتش تحت عالمة 

 

 –انتھى  -

 ": المالیة إتش إف جي مجموعة" عن

 المصرفیة والخدمات الثروات، وإدارة األصول، إدارة: تتضمن والتي الخلیج، منطقة في أھمیة األكثر المالیة المجموعات من واحدة  إتش إف جي تعد
 من لك في مدرجة إتش إف جي مجموعة. والھند أفریقیا وشمال الخلیجي التعاون مجلس دول في المجموعة عملیات وتتركز. العقاري والتطویر التجاریة
 .  المالي دبي وسوق المالیة لألوراق الكویت وسوق البحرین، بورصة

 : بـ االتصال الرجاء المعلومات، من لمزید
 الناجي نوال
 المؤسسیة العالقات قسم –مدیر
 17538538 973+: ھاتف
 nalnaji@gfh.com اإللكتروني البرید
 www.gfh.com: اإللكتروني الموقع
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