
 
 

 مليون 62 بقيمة للمساهمين صافيا ربحا تسجل المالية إتش إف جي مجموعة           
 2017 عام من األول النصف خالل أمريكي دوالر

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 62.1 بقيمة للمساهمين صافيا ربحا تحقيق عن ش.م.ب. المالية إتش إف جي مجموعة أعلنت :2017 أغسطس 13 - البحرين
 مقارنة %440 بنسبة زيادة يمثل بما ،2017 يونيو 30 في المنتهية للفترة العام، من األول النصف خالل أمريكي دوالر مليون
 كما .أمريكي دوالر مليون 11.5 قيمته بلغت والذي 2016 عام من الفترة نفس خالل المجموعة حققته الذي الصافي بالربح
 بنسبة بزيادة ،2017 عام من األولى أشهر الستة خالل أمريكي دوالر مليون 65.5 بقيمة موحدا صافيا ربحا المجموعة سجلت
 دوالر مليون 18.0 قيمته بلغت والذي السابق العام من الفترة نفس خالل تحقق الذي الموحد الصافي بالربح مقارنة 264%

 أمريكي دوالر مليون 30.2 إلى 2017 عام من الثاني الربع خالل للمساهمين الصافي بحالر قيمة ارتفعت وقد هذا أمريكي.
 الموحد الصافي للربح بالنسبة .%449 بنسبة زيادة يمثل بما السابق، العام في أمريكي دوالر مليون 5.5 مقداره بما مقارنة

 دوالر مليون 7.9 مقداره بما مقارنة أمريكي والرد مليون 32 قيمته بلغت فقد 2017 عام من الثاني الربع خالل تحقق الذي
 .%305 بنسبة بزيادة السابق، العام في أمريكي

     
 ليصل %36 بلغت بنسبة 2017 عام من األول النصف خالل للمجموعة الموحدة اإليرادات إجمالي ارتفع فقد أخرى جهة من
 ويعزى ،2016 عام من األول النصف خالل أمريكي دوالر مليون 83.4 مقداره بما مقارنة أمريكي دوالر مليون 113.4 إلى
 دوالر مليون 62.02 التشغيلي الربح قيمة بلغت االستثمارية. الصيرفة أنشطة من المحققة اإليرادات إلى أساسي بشكل هذا

 كما السابق. عامال من الفترة نفس خالل أمريكي دوالر مليون 36.2 مقداره بما مقارنة العام من األول النصف خالل أمريكي
 بما مقارنة أمريكي دوالر مليون 51.4 مقداره ما 2017 عام من األولى أشهر الستة خالل التشغيلية المصروفات إجمالي بلغ

     السابق. العام من الفترة نفس خالل أمريكي دوالر مليون 47.1 مقداره
 

 عالية وربحية تميزةم مالية نتائج بتسجيل سعداء بقوله:"نحن فةخلي آل خليفة بن أحمد الشيخ معالي صرح النتائج، هذه على تعليقا
 ميزةالمت النتائج هذه إن الدخل. مصادر وتنويع األداء تحسين على قدرته البنك أثبت لقد .2017 عام من األول النصف خالل

 جودة نم المالية إتش إف جي لمجموعة االستثمارية المحفظة به تتميز وما فيه نمضي الذي للمسار الناجح التوجه تعكس إنما
 تهاذ الوقت يف ومشيدا . طيبة نتائج من تحقق ما على البنك إدارة مجلس إلى بالتهنئة اتقدم ان المناسبة بهذه ويسرني كما عالية.

 التقدير." محل هي والتي اإلدارة فريق فيها ساهم التي المتميزة بالجهود
   

 تحقيق لسنةا ربع خالل استطعنا بقوله:"لقد المالية إتش إف جي لمجموعة التنفيذي الرئيس الريس، هشام السيد أضاف جانبه، من
 مصادر زيزتع في كبير بشكل ساهمت والتي والعقاري التعليمي المجالين في االستثمارية محافظنا من ممتازة تخارج عمليات
 تيوال بالمجموعة الخاصة الديون محفظة من داداتاالستر من عدد تحقيق استطعنا فقد ذلك إلى باإلضافة للمجموعة. الدخل

 موافقة لىع وبناء االستراتيجية، االستحواذ بعمليات يتعلق فيما خطتنا بخصوص عام. بشكل الدخل معدالت في أيضا ساهمت
 قمنا كما تحتية،ال للبنية االستثمارية محفظتنا لصالح رئيسية استحواذ عمليات تحقيق من تمكنا فقد العام، هذا مطلع المساهمين

 ستثمرينالم السادة على األرباح توزيع في االستمرار مع اإلنجاز، من حافل بسجل العام هذا ختام ونتوقع البنك، رأسمال بزيادة
 األسواق." مختلف في والمساهمين



 
  
 

 -إنتهى-
 
 
 
 
 
 

 المالية": إتش إف جي "مجموعة عن
 المصرفية والخدمات الثروات، وإدارة األصول، إدارة تتضمن: والتي الخليج، منطقة في أهمية األكثر المالية المجموعات من واحدة  إتش إف جي تعد

 كل في مدرجة إتش إف جي مجموعة والهند. أفريقيا وشمال الخليجي التعاون مجلس دول في المجموعة عمليات وتتركز العقاري. والتطوير التجارية
 . المالي دبي وسوق المالية قلألورا الكويت وسوق البحرين، بورصة من
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