
 

 

 5162مليون دوالر أمريكي للنصف األول من عام  6.31جي إف إتش تسجل ربحا صافيا بقيمة 

 

; أعلنت مجموعة جً إف إتش المالٌة، الٌوم عن النتائج المالٌة للمجموعة للنصف األول من 3126أغسطس  23المنامة، 

 فً األداء والربحٌة. متنامٌة، والتً حققت المجموعة خاللها معدالت 3126ٌونٌو  41للفترة المنتهٌة  3126عام 

ملٌون دوالر أمرٌكً مقارنة بصافً  24.7ربحا صافٌا بقٌمة  3126سجلت المجموعة خالل الستة أشهر األولى من عام 

ملٌون دوالر أمرٌكً. بلغت قٌمة الربح الصافً  25.9الربح الذي تحقق خالل نفس الفترة من العام السابق والبالغ قٌمته 

نفس الفترة من  ملٌون دوالر أمرٌكً خالل 23.5ملٌون دوالر أمرٌكً مقابل  8.7ما مقداره  3126للربع الثانً من عام 

ملٌون دوالر أمرٌكً فً إطار عملٌة استرداد.  44. تجدر اإلشارة إلى أن نتائج العام الماضً شملت دخال بقٌمة 3125عام 

 مقارنةملٌون دوالر أمرٌكً  24.7إلى  3126من عام  ، فقد ارتفعت قٌمة الربح الصافً للستة أشهرهذا الدخلوباستثناء 

خالل ربع السنة  على صعٌد الربح الذي تحقق. خالل نفس الفترة من العام السابقدوالر أمرٌكً  ملٌون 29.3خسارة بقٌمة ب

ملٌون دوالر  31.7ة بخسارة بقٌمة ملٌون دوالر أمرٌكً مقارن 8.7دار ، فقد ارتفع صافً الربح بمق3126الثانً لعام 

ها المجموعة خالل الربع الحالً إلى المساهمات هذا وتعزى النتائج التً حققت. 3125أمرٌكً خالل نفس الفترة من عام 

الناتجة عن عملٌة توظٌف جدٌدة ألحد االستثمارات فً دبً، بالتزامن مع تحسن أداء المصرف الخلٌجً التجاري، وهو إحدى 

ارنة ملٌون دوالر أمرٌكً مق 66.7ما مقداره  3126الشركات التابعة للمجموعة. بلغ إجمالً الدخل للنصف األول من عام 

. بلغت قٌمة المصروفات التشغٌلٌة خالل الفترة ما مقداره 3125ملٌون دوالر أمرٌكً خالل نفس الفترة من عام  71.6بـ 

 ملٌون دوالر أمرٌكً خالل نفس الفترة من العام الماضً. 46.4ملٌون دوالر أمرٌكً مقارنة بـ  7.:4

، صرح السٌد هشام الرٌس، الرئٌس التنفٌذي لمجموعة جً إف إتش 3126تعلٌقا على النتائج المالٌة للنصف الثانً من عام 

بقوله;" نحن سعداء باإلعالن عن فترة أخرى من النتائج المتمٌزة والربحٌة عبر مختلف شركات المجموعة، حٌث استمرٌنا 

اتٌجٌتنا بنجاح من خالل االستثمار فً فرص استثمارٌة مدرة فً قطاعات تنطوي خالل النصف األول من العام فً تنفٌذ استر

، فً مدرسة 3126وبمنأى عن المخاطر، وكان من أهمها استثمار جدٌد تم طرحه فً شهر ٌونٌو  جٌدةعلى فرص نمو 

الل الربع الثانً من العام. خاصة فً دبً تعتمد مناهجها على المقرر الدراسً البرٌطانً، مما ساهم فً تحقٌق نتائج جٌدة خ

، تشتمل على المراحل العام الماضًٌأتً ذلك عقب استحواذ المجموعة على مدرسة خاصة بدولة اإلمارات العربٌة المتحدة 

         طالب وتعتمد مناهجها على المقرر الدراسً األمرٌكً." 2411التعلٌمٌة الثالث وٌبلغ عدد طالبها 

تمت خالل الثمانٌة عشر شهرا الماضٌة،  أخرى ، حصدنا أٌضا مزاٌا استثماراتألولى من العاموأضاف;"خالل الستة أشهر ا

وشمل لك صرف حصص أرباح إلى مساهمٌنا فً محفظة العقارات السكنٌة بالوالٌات المتحدة ومدرسة فٌالدلفٌا الخاصة فً 

مع  للدخلاصل نمو محفظتنا االستثمارٌة المدرة الهند. سوف نو نا فًدبً. كما قمنا بإجراء عملٌات تخارج جزئً من مشروع

 تنفٌذ مشارٌعنا التطوٌرٌة."مواصلة تعزٌز العوائد من األصول الحالٌة للمجموعة و

 

 

 -إنتهى-



 

 
 
 
 
 

 ":ش3م3ب عن "مجموعة جي إف إتش المالية

" واحدة من المجموعات المالٌة األكثر أهمٌة فً منطقة الخلٌج، والتً تتضمن; إدارة األصول، وإدارة الثروات، والخدمات جً إف إتش  تعد "

 جً إف إتشالمصرفٌة التجارٌة والتطوٌر العقاري. وتتركز عملٌات المجموعة فً دول مجلس التعاون الخلٌجً وشمال أفرٌقٌا والهند. مجموعة 

 ة البحرٌن، وسوق الكوٌت لألوراق المالٌة وسوق دبً المالً .مدرجة فً كل من بورص
 

 لمزيد من المعلومات، الرجاء االتصال بـ:
 نوال الناجً

 قسم العالقات المؤسسٌة –مسؤول 
 17538538 973+هاتف; 
  nalnaji@gfh.comاإللكترونًالبرٌد 

 www.gfh.comالموقع اإللكترونً; 
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