 GFHيسجل أرباحا صافية بقيمة  17مليون دوالر أمريكي للعام 2014
 شھد عام  2014إطالق اإلستراتيجية والھوية الجديدة للبنك -إستثمارات جديدة بقيمة تفوق  150مليون دوالر أمريكي

المنامة ،مملكة البحرين  22 -فبراير  :2015أعلن اليوم  ،GFHالمجموعة المالية الواقع مقرھا في مملكة البحرين ،عن نتائجه المالية
للسنة المالية المنتھية في  31ديسمبر  ،2014والتي شھدت إطالق االستراتيجية والھوية الجديدة للبنك.
بالنسبة لعام  ،2014سجلت المجموعة ربحا صافيا موحداً بقيمة  17مليون دوالر أمريكي ،مقارنة بخسارة صافية بقيمة  18مليون دوالر
أمريكي خالل العام السابق .كما بلغت قيمة الربح المحقق للمساھمين خالل عام  2014ما مقداره  11مليون دوالر أمريكي مقارنة بخسارة
بقيمة  18مليون دوالر أمريكي خالل عام .2013
بلغ إجمالي الدخل الموحد للعام  2014ما مقداره  160مليون دوالر أمريكي مقارنة بما مقداره  13.5مليون دوالر أمريكي خالل عام
 .2013وباستبعاد دخل بقيمة  94.3مليون دوالر أمريكي من العمليات الغير بنكية ،حيث يعكس ذلك ارتفاعا قياسيا ً بنسبة  387%في دخل
الصيرفة االستثمارية مقارنة بالعام السابق وذلك نتيجة للزيادة الكبيرة في إيرادات األموال الموظفة و االستردادات خالل العام.
بلغت قيمة الربح التشغيلي للعام قبل احتساب المخصصات ما مقداره 27.6مليون دوالر أمريكي مقارنة بخسارة بقيمة  14.6مليون دوالر
أمريكي خالل عام  .2013كما بلغ إجمالي المخصصات المعتمدة خالل العام  2014ما مقداره  10.5مليون دوالر أمريكي .بلغت قيمة
المصروفات التشغيلية خالل العام ما مقداره  133.8مليون دوالر أمريكي .وباستبعاد التكاليف الغير مرتبطة بالدخل البنكي ،بلغت قيمة
المصروفات  42مليون دوالر أمريكي مقارنة بما مقداره  34.6مليون دوالر أمريكي في العام السابق.
بالنظر إلى نتائج الربع األخير للمجموعة ،فقد بلغ صافي األرباح مامقداره  1.4مليون دوالر أمريكي ،مقارنة بخسارة بقيمة  18.7مليون
دوالر أمريكي خالل عام  .2013وتأتي ھذه األرباح نتيجة لإليرادات المحققه خالل الربع األخير من عملية التوظيف الناجح للمجموعة في
استثمارين متميزين في العقارات السكنية ،في حين تضررت بما يعادل  6.3مليون دوالر أمريكي نظراً لنزول سوق األسھم في الخليج
خالل الربع األخير.
تعليقا على نتائج العام ،صرح الدكتور أحمد المطوع ،رئيس مجلس إدارة  GFHقائال" :شھد عام  2014مجموعة من الخطوات الھامة
تمثلت في إعادة رسملة الميزانية العمومية للبنك حيث قمنا بتدعيم ھيكل المجموعة وإبرازھا كمجموعة مالية  ،كما تبنينا استراتيجية جديدة
لخلق نظام اكثر استقراراً وذلك من خالل رفع رأس المال وتقوية الميزانية مع التركيز على األنشطة المالية من خالل االستحوذات والتي
من شأنھا أن تعزز الوضع المالي للمجموعة وشركائنا من المستثمرين من خالل مصادر الدخل المستقرة والفرص التي تحقق عائدا مجزيا
عند التخارج”.
وواصل الدكتور المطوع قائال ":سعيدين بما تحقق من نتائج ونطمح بتحقيق نتائج افضل لھذا العام تسمح بتوزيعات للسادة المساھمين بعد
فترة انقطاع .واود بھذة المناسبة أن أشكر فريق اإلدارة العليا لدورھم الرائد خالل العام ،كما أشكر جميع موظفي المجموعة لوالئھم
وتفانيھم في العمل وجھودھم المخلصة التي بفضلھا ندخل عام  2015ونحن في وضع أقوى يؤھلنا لتحقيق قيمة أعلى ونتائج أفضل
لمساھمينا ومستثمرينا خالل الفترة القادمة".
كما علق السيد ھشام الريس ،الرئيس التنفيذي لـ ،GFHبقوله" :يعتبر عام  2014عاما مھما ً بالنسبة للبنك من حيت العودة بقوة لتوظيف
االستثمار ،وذلك من خالل استقطاب وتوظيف ما يعادل  86مليون دوالر أمريكي في مجموعة من العمليات االستثمارية الجاذبة و إتمام
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مجموعة من التخارجات الناجحة لبعض المشاريع االستثمارية  ،باإلضافة الى نجاح عمليات اإلدارة التنفيذية في إسترداد بعض الحقوق
وتحصيل مجموعة من مديونيات البنك من عدة أطراف وإنھاء عدد من المطالبات .لقد واصلنا عملنا الدؤوب لتعزيز قيمة استثماراتنا
الحالية والبحث عن فرص نمو جديدة للمجموعة وشركائنا من المستثمرين وذلك من خالل إطالقنا لثالث مشاريع إستثمارية جديدة وھي
مدرسة فيالديلفيا الخاصة في دبي ومشروع نورول اليف السكني في إسطنبول باإلضافة إلى محفظة استثمارية متنوعة تضم عقارات

سكنية بمنطقتي ھيوستن وأتالنتا .حيث تقع ھذة المشاريع في بيئات إقتصادية مختلفة تمثل عدة خيارات متميزة في كل منطقة على حدة .كما
تخارجنا من استثمار عقاري بالمملكة المتحدة خالل الربع الثالث من عام  2014مع تحقيق عائدات للمستثمرين بلغت نسبتھا  %21سنويا.
إستطعنا خالل العام من إعادة العمل في مشاريعنا في كل من تونس والمغرب من خالل التوصل مع مجموعة من الشركات إلعادة ھيكلة
المديونيات واإللتزامات ،باإلضافة إلى العمل على تطوير بعض المشاريع الحيوية حيث تم اإلنتھاء من المخطط الرئيسي في مشروع دبي
الند بواسطة شركة  Stantecالكندية ومشروع الواجھة المائية في البحرين مع شركة  WATGمن الواليات المتحدة األمريكية  ،باإلضافة
إلى إحراز تقدم ملحوظ بشأن استئناف إعادة التطوير في مشروع فيالمار البحرين.
نعتقد بأن سنة  2015ستكون سنة مھمة للبنك ،نعمل من خاللھا على مجموعة من اإلستحواذات لدعم الموازنة وتنفيذ اإلستراتيجية المعلن
عنھا وتحقيق المزيد من العوائد اللتي تمكننا من إعادة التوزيعات للسادة المساھمين بعد إنقطاع.
واختتم الريس حديثه قائال" :بھذه المناسبة ،أود أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير لكل من دعم وآمن في بيت التمويل الخليجي من مستثمرين
ومساھمين .كما أتقدم بخالص الشكر والعرفان إلى مصرف البحرين المركزي لدعمھم المتواصل وتوجيھاتھم السديدة" .
 -النھاية -

عن ":"GFH
تعد " "GFHواحدة من المجموعات المالية األكثر شھرة في منطقة الخليج ،والتي تتضمن :إدارة األصول ،وإدارة الثروات ،والخدمات المصرفية التجارية والتطوير
العقاري .وتتركز عمليات المجموعة في دول مجلس التعاون الخليجي وشمال أفريقيا والھند .و" "GFHمدرج في بورصة البحرين ،وسوق الكويت لألوراق المالية
وسوق دبي المالي.

لمزيد من المعلومات ،الرجاء االتصال بـ:
نوال الناجي
مسؤول – قسم العالقات المؤسسية
ھاتف+973 17538538 :
البريد اإللكترونيnalnaji@gfh.com :
الموقع اإللكترونيwww.gfh.com :
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