
 

 

 

 5102 عام خالل ربحا تسجل المالية إتش إف جي وعةمجم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أمرٌكً دوالر ملٌون 52 بقٌمة موحد دخل إجمالً -

 بالمائة 43 بنسبة االستثمارٌة الصٌرفة دخل ارتفاع -

 

 المجموعة سجلت حٌث 5102 لعام المالٌة نتائجها عن الٌوم المالٌة إتش إف جً مجموعة أعلنت :5102 فبراير 53 – البحرين

 بقٌمة صافٌا وربحا ، أمرٌكً دوالر ملٌون 01 بقٌمة المخصصات اعتماد قبل أمرٌكً دوالر ملٌون 52 بقٌمة موحدا صافٌا ربحا

 الربحٌة. من مستمرة معدالت تحقٌق ٌعكس مما دوالر، ملٌون 05

 عام خالل تحقق الذي الموحد بالدخل قارنةبالم أمرٌكً دوالر ملٌون 52 مقداره ما 5102 للعام الموحد الدخل إجمالً قٌمة بلغت

 مقارنة أمرٌكً دوالر ملٌون 05 مقداره ما 5102 لعام الصافً الربح قٌمة بلغت .أمرٌكً دوالر ملٌون 21 قٌمته والبالغ 5102

 اعتماد قبل التشغٌلً الربح قٌمة بلغت أمرٌكً. دوالر ملٌون 51.2 قٌمته والبالغ 5102 عام فً تحقق الذي الربح بصافً

 أمرٌكً. دوالر ملٌون 20.0 التشغٌلً الربح قٌمة بلغت حٌث 5102 بعام مقارنة أمرٌكً دوالر ملٌون 52 مقداره ما المخصصات

 دوالر ملٌون 02.0 مقابل أمرٌكً دوالر ملٌون 01 قٌمتها إجمالً بلغ فقد 5102 عام خالل اعتمادها تم التً للمخصصات بالنسبة

 22 مقداره بما مقارنة 5102 عام خالل أمرٌكً دوالر ملٌون 15.0 التشغٌلٌة المصروفات قٌمة غتبل .5102 عام فً أمرٌكً

 االستثمارٌة الصٌرفة أمرٌكً، دوالر ملٌون 21.5 بقٌمة دخال التجارٌة الصٌرفة سجلت .5102 عام خالل أمرٌكً دوالر ملٌون

 دخل ارتفع وقد هذا  أمرٌكً. دوالر ملٌون 2.1 بقٌمة دخال رٌةالعقا األنشطة سجلت بٌنما أمرٌكً دوالر ملٌون 51.0 قٌمته ما

 الجدٌدة االستثمارات من لعدد الناجحة التوظٌف عملٌات إلى ذلك ٌعزى حٌث بالمائة، 22 بنسبة زٌادة ٌمثل بما االستثمارٌة الصٌرفة

 األخٌر الربع خالل أمرٌكً دوالر ملٌون 2.22 بقٌمة خسارة المجموعة سجلت .المنصرم العام خالل بطرحها المجموعة قامت التً

 .5102 عام من األخٌر الربع خالل 2.5 بقٌمة بربح مقارنة ،5102 عام من

 مدى على المجموعة "قامت بقوله:  إتش إف جً مجموعة إدارة مجلس رئٌس المطوع حمدأ الدكتور صرح العام، نتائج على تعلٌقا

 فً رائدة مالٌة خدمات كمجموعة وضعها وتعزٌز أنشطتها توجٌه إلعادة تهدف اتٌجٌةاستر مبادرات بطرح الماضٌة القلٌلة السنوات

 التً المالٌة نتائجنا بأن باإلعالن سعداء ونحن متواصل، نجاح من المجموعة حققته فٌما كبٌرا فضال الجهود لهذه وكان المنطقة.

 البحتة." راالستثما وعملٌات التجارٌة المصرفٌة ألنشطتنا ثمرة هً الٌوم تحققت



 

 

 بنا حدا مما المواتٌة غٌر السوق أوضاع إلى بالنظر صعبا 5102 عام من الثانً النصف كان "لقد قوله: حمدأ الدكتور وواصل

 وتحقٌق قدما المضً إتش إف جً مجموعة تواصل هللا. شاء ان قصٌر وقت فً استرجاعها نتوقع التً المخصصات بعض العتماد

 عائدات توفٌر أجل من الثاقبة والرؤٌة التكٌف من كبٌرا قدرا ٌتطلب بالمنطقة السائد األعمال مناخ إن الربحٌة. من مطردة معدالت

 ومستمرة." جٌدة

 االستثمارات من لعدد المجموعة طرح 5102 عام "شهد إتش إف جً لمجموعة التنفٌذي الرئٌس الرٌس هشام السٌد علق و

 تكلفته البالغ رو" "هاربر مشروع بتدشٌن المجموعة قامت حٌث والتجاري، السكنً والقطاعان التعلٌم، قطاع فً الهامة والمشارٌع

 نتبناها التً االستثمار استراتٌجٌة إطار وفً دبً. فً فٌلٌج" "كالٌفورنٌا باسم آخر روعمش بدأت كما أمرٌكً، دوالر ملٌون 021

 أحد على إتش إف جً مجموعة استحوذت السعودٌة، العربٌة بالمملكة المتنامً التجزئة وقطاع االستهالكً السوق من لالستفادة

 التً التنوٌع استراتٌجٌة أدت كما .5102 عام مطلع فً جدة بمدٌنة أمرٌكً دوالر ملٌون 25 بقٌمة العاملة التجارٌة المجمعات

 دبً فً ومدرسة أمرٌكً دوالر ملٌون 015 بقٌمة المتحدة بالوالٌات الصناعٌة للعقارات محفظة استحواذ إلى المجموعة تتبناها

 أمرٌكً دوالر ملٌون 11 على اإلجمالٌة قٌمتها تزٌد توزٌعات بعمل اآلن حتى المجموعة قامت أمرٌكً. دوالر ملٌون 22 بقٌمة

 ."الفائته القلٌلة السنوات مدى على بالمجموعة الصنادٌق لمستثمري الجزئً التخارج من وعائدات أرباح كحصص

 ملٌون 021 على قٌمتها إجمالً ٌزٌد 5102 عام خالل القضاٌا من عددا كسبت قد إتش إف جً مجموعة أن إلى اإلشارة تجدر

 ان القادمة القصٌرة الفترة خالل تحصٌلها تم ما اذا لمساهمٌنا كبٌرة عائدات ستحقق المبالغ وهذه ختلفة،م أطراف ضد أمرٌكً دوالر

 خالل من الماضٌة السنة فً تحققت التً النجاحات على البناء إلى المجموعة تهدف ،5101 عام إلى نتطلع وفٌما هللا. شاء

 ظل فً 5101 عام بدأنا لقد ومساهمٌنا. لمستثمرٌنا عالٌة عائدات تحقق ًالت الواعدة التجارٌة و االستثمارٌة الفرص استكشاف

 االستثمار." فً بالتنوع استراتٌجٌتنا خالل من التحدٌات لهذه التصدي من واثقون ولكننا بالتحدٌات ملئ اقتصادي مناخ

 العاملٌن و ومساهمٌنا مستثمرٌنا جمٌع إلى بالشكر أتقدم أن أود ،5102 عام نتائج عن اإلعالن "بمناسبة حدٌثه: هشام السٌد واختتم

 إتش." إف جً مجموعة فً الغالٌة وثقتهم المتواصل لدعمهم المجموعة فً

 -  انتهى -

 

 المالية": GFH "مجموعة عن

 العقاري. والتطوٌر التجارٌة المصرفٌة والخدمات الثروات، وإدارة األصول، إدارة تتضمن: والتً الخلٌج، منطقة فً أهمٌة األكثر المالٌة المجموعات من واحدة "HFG" تعد
 وسوق المالٌة لألوراق الكوٌت وسوق رٌن،البح بورصة من كل فً مدرجة HFG مجموعة والهند. أفرٌقٌا وشمال الخلٌجً التعاون مجلس دول فً المجموعة عملٌات وتتركز

 . المالً دبً
 

 بـ: االتصال الرجاء المعلومات، من لمزيد
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