
 

 

 

 

 5103 لسنة المالية إتش إف جي مجموعةل المالية النتائج بخصوص ايضاح

 

 بناء أنه األسواق و المساهمين للسادة توضح ان المالية إتش إف جي مجموعة تود :6102 فبراير 28 – البحرين

 للسنة المالية نتائجها حول اإليضاح من مزيد تقديم المجموعة تود المركزي، البحرين مصرف توجيهات على

 .5103 ديسمبر 10 في المنتهية

 

 71 بقيمة مخصصات اعتماد قبل أمريكي دوالر مليون 92 بقيمة موحدا صافيا ربحا 5103 في المجموعة سجلت

 الربح بصافي مقارنة أمريكي، دوالر مليون 05 بقيمة الموحد الربح صافي بذلك ليصبح أمريكي، دوالر مليون

  أمريكي. دوالر مليون 55.1 قيمته والبالغ 5102 عام في تحقق الذي

 

 أمريكي دوالر مليون 3.3 مقداره ما 5103 للعام إتش إف جي مساهمين تكبدها التي الخسائر قيمة بلغت

 في سنت 1.53 الواحد للسهم الخسارة بلغت كما .5102 عام في أمريكي دوالر مليون 03 بقيمة بربح مقارنة

 بسبب 5103 عام خالل المجموعة أداء تأثر لقد .5102 في للسهم سنت 0.15 قدره ربح مقابل في 5103

 أحد من المجموعة استردتها أموال بسبب معززا 5102 عام في األداء كان بينما المرتفعة، المخصصات

 فبراير 03و 02 يومي إصدارها تم التي مدققة الغير األولية للنتائج بالنسبة .إيقافها تم التي السابقة المشاريع

 بالنتائج مقارنة 5102 للعام مختلفة أرقاما عكست والتي التوالي على البحرين وبورصة المالي دبي سوق في

 تتعلق الموحدة للبيانات التدقيق تعديالت بسبب ذلك كان فقد ،5104 فبراير 52 بتاريخ الصادرة المدققة المالية

  .%25 فيه حصتها تبلغ و ةللمجموع التابعة الشركات احدى وهو التجاري الخليجي لمصرفاب

 

 21 قيمته بما بالمقارنة أمريكي دوالر مليون 52 مقداره ما 9172 للعام ةالموحد اإليرادات إجمالي قيمة بلغت

 92 مقداره ما المخصصات اعتماد قبل التشغيلي الربح قيمة بلغت كما.9172 عام خالل أمريكي دوالر مليون

 بالنسبة 1أمريكي دوالر مليون 2712 التشغيلي الربح قيمة بلغت حيث 9172 بعام مقارنة أمريكي دوالر مليون

 7217 مقابل أمريكي دوالر مليون 71 قيمتها إجمالي بلغ فقد 9172 عام خالل اعتمادها تم التي للمخصصات

 عام خالل أمريكي دوالر مليون 1917 التشغيلية المصروفات قيمة بلغت كما 91721 عام في أمريكي دوالر مليون

 2115 بقيمة دخال التجارية الصيرفة سجلت 91721 عام خالل أمريكي دوالر مليون 22 مقداره بما مقارنة 9172

 العقارية األنشطة سجلت بينما أمريكي دوالر مليون 9117 قيمته ما االستثمارية الصيرفة أمريكي، دوالر مليون

 42 بنسبة زيادة يمثل بما االستثمارية الصيرفة لدخ ارتفع وقد هذا  1أمريكي دوالر مليون 211 بقيمة دخال

 المجموعة قامت التي الجديدة االستثمارات من لعدد الناجحة التوظيف عمليات إلى ذلك يعزى حيث بالمائة،

 األخير الربع خالل أمريكي دوالر مليون 3..3 بقيمة خسارة المجموعة سجلت المنصرم. العام خالل بطرحها

 .5102 عام من األخير الربع خالل أمريكي دوالر مليون 2.5 بقيمة بربح مقارنة ،5103 عام من

 

 -  انتهى -



 

 

 

 ":المالية GFH مجموعة" عن

 التجارية المصرفية والخدمات الثروات، وإدارة األصول، إدارة :تتضمن والتي الخليج، منطقة في أهمية األكثر المالية المجموعات من واحدة "HFG" تعد

 بورصة من كل في مدرجة HFG مجموعة .والهند أفريقيا وشمال الخليجي التعاون مجلس دول في المجموعة عمليات وتتركز .العقاري والتطوير

 . المالي دبي وسوق المالية لألوراق الكويت وسوق البحرين،
 

 :بـ االتصال الرجاء المعلومات، من لمزيد
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