
 

 
 ملیون دوالر أمریكي 16.12جي إف إتش تحقق ربحا صافیا للمساھمین بقیمة 

 2021خالل الربع األول 
 

 
 

ربع لأعلنت الیوم مجموعة جي إف إتش المالیة ("جي إف إتش" أو "المجموعة") نتائجھا المالیة ل – 2021مایو  11  -المنامة 
 ("الفترة").  2021مارس  31المنتھي في من العام، األول 

 5.08ملیون دوالر أمریكي خالل الفترة، مقارنة بما مقداره  16.12سجلت المجموعة ربحا صافیا یؤول إلى المساھمین بقیمة 
عبر  المجموعة . تعزى ھذه الزیادة أداء%217.2، بزیادة بنسبة 2020ملیون دوالر أمریكي خالل الربع األول من عام 

االستثماریة والخزینة التجاریة،  المساھمات الجیدة من أنشطة الصیرفة، وبشكل خاص من خالل لعمالمختلف خطوط 
سنتاً  0.15سنتاً، مقارنة بما مقداره  0.53ما مقداره  2021بالمجموعة. بلغت قیمة الربح للسھم خالل الربع األول من عام 

ملیون دوالر أمریكي مقارنة 19.34. بلغت قیمة الربح الصافي الموحد خالل الربع األول 2020خالل الربع األول من عام 
 . %185.2، بزیادة بنسبة 2020من عام  نفس الفترةملیون دوالر أمریكي خالل  6.78بما مقداره 

 0.91، من 2021مارس  31ملیار دوالر أمریكي كما في  0.92لمساھمین التي تؤول إلى ابلغت قیمة إجمالي حقوق الملكیة 
الربح ، حیث یعزى ھذا االرتفاع بشكل أساسي إلى %0.4، بارتفاع طفیف بنسبة 2020ملیار دوالر أمریكي في نھایة عام 

ملیار دوالر أمریكي  7.04المحقق عن الفترة وتحسن القیمة العادلة في محفظة الخزینة. بلغت قیمة إجمالي أصول المجموعة 
 .%6.9، بزیادة بنسبة 2020دیسمبر  31ملیار دوالر أمریكي كما في  6.59، مقارنة بما مقداره 2021مارس  31كما في 

 69.46ملیون دوالر أمریكي، مقارنة بما مقداره  90.38ما مقداره  2021إجمالي الدخل خالل الربع األول من عام  ت قیمةبلغ
إلى الدخل  ویعزى ھذا النم. %30.1نسبتھ بارتفاع ملحوظ بلغت ، 2020ملیون دوالر أمریكي خالل الربع األول من عام 

المحقق من االكتتاب في معامالت، بیع أصول وزیادة أنشطة الخزینة. بلغت قیمة إجمالي المصروفات خالل الثالثة أشھر األولى 
نفس الفترة ملیون دوالر أمریكي، خالل  62.68من  %13.4بارتفاع بنسبة ملیون دوالر أمریكي،  71.05ن العام ما مقداره م

 .  2020من عام 

 ً السید جاسم الصدیقي، رئیس مجلس إدارة مجموعة جي إف إتش المالیة، "نشعر بسعادة بنتائج الربع على ھذه النتائج، قال  تعلیقا
والسیما في ظل استمرار تأثیر الوضع الوبائي على مستوى العالم. بالرغم من ذلك، شھدت فترة الثالثة أشھر  ،األول للمجموعة
في األرباح والدخل عاما بعد  جیدة بخطى ثابتة عبر مختلف خطوط أعمالھا وتحقیق نمو تقدم المجموع 2021األولى من عام 



 

ستثماریة، االالتجاریة و الصیرفةالعمل على نمو أنشطتنا الرئیسیة المتمثلة في على مدار الربع األول من العام، واصلنا عام. 
وتواجدنا في األسواق الھامة في دول مجلس التعاون  وإدارة األصول وأنشطة الخزینة باإلضافة إلى محافظنا االستثماریة

سوف نركز على دفع عجلة النمو وتعزیز  ،الخلیجي، المملكة المتحدة، أوروبا والوالیات المتحدة. وانطالقا من ھذا الزخم الكبیر
    القیمة ونتائجنا المالیة خالل الفترات المقبلة."    

بمجموعة من  2021س التنفیذي لمجموعة جي إف إتش المالیة،. لقد دخلنا عام جانبھ، صرح السید ھشام الریس، الرئی من
من مستثمرینا من كافة أنحاء المنطقة. خالل الربع  جیدامعامالت استثماریة القت إقباالالفرص الواعدة ونجحنا في تحویلھا إلى 

األول ارتفعت الربحیة نتیجة لالكتتاب في عدد من المعامالت الفریدة والمتنوعة، بما في ذلك استحواذ المجموعة على منشأة 
میشالن نورث  شركة ره منومؤجرة لمستأج ملیون دوالر أمریكي تقریبا، تقع في شیكاغو، 135للمھام الصعبة بقیمة توزیع 

عالیة النمو في مرحلة ما قبل الطرح العام األولي وھي  تشركاتضم محفظة بالوالیات المتحدة بیع أمریكا، باإلضافة إلى 
خل الخزینة دإضافة إلى متخصصة في تكنولوجیات الجیل القادم. كما دعمت النتائج المالیة من خالل بیع استثمارات حقوق ملكیة 

 ."الثابت الدخل سندات و كلصكواالمحقق من 

یتم تداول .  /https://www.bahrainbourse.com-یمكن االطالع على النتائج المالیة للمجموعة من خالل الموقع 
 في بورصة البحرین، بورصة الكویت وسوق دبي المالي. ”GFH“أسھم جي إف إتش تحت الرمز 

 

 -إنتھى-

 
 ":جي إف إتش المالیةعن "مجموعة 

 لمصرفیةتعد جي إف إتش  واحدة من المجموعات المالیة األكثر أھمیة في منطقة الخلیج، والتي تتضمن: إدارة األصول، وإدارة الثروات، والخدمات ا
أفریقیا والھند. مجموعة جي إف إتش مدرجة في كل  التجاریة والتطویر العقاري. وتتركز عملیات المجموعة في دول مجلس التعاون الخلیجي وشمال

 من بورصة البحرین، وبورصة الكویت وسوق دبي المالي .
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