
 

  أمریكي دوالر ملیون 42.18 بقیمة للمساھمین یؤول ربحا تحقق إتش إف جي
 2022 عام من األول للنصف

 
 
 :البحرین (بورصة "المجموعة" أو إتش" إف "جي المالیة إتش إف جي مجموعة الیوم أعلنت :2022 أغسطس 10 - المنامة

" GFH،(" 2022 یونیو 30 في المنتھیة الفترة العام، من األولى أشھر للستة المالیة نتائجھا . 

 قدرھا بزیادة العام، من الثاني للربع أمریكي دوالر ملیون 23.06 بقیمة للمساھمین یؤول صافیا ربحا المجموعة سجلت
 والتقدم المطرد النمو یعكس مما ،2021 امع من الثاني للربع أمریكي دوالر ملیون 20.92 مقداره بما مقارنة 10.2%

 لصیرفةا نشاط للمجموعة، العالمیة اإلستثمارات في االكتتاب من المحقق الدخل الرئیسیة المساھمات شملت للمجموعة. المستمر
 سنتا 0.68 همقدار بما مقارنة سنتا، 0.67 الثاني الربع خالل السھم ربحیة بلغت المستدامة. التحتیة البنیة ومنصة التجاریة

    .2021 عام من الثاني الربع خالل
 

 أمریكي دوالر ملیون 90.62 بـ مقارنة أمریكي، دوالر ملیون 91.95 مقداره ما 2022 عام من الثاني للربع الدخل إجمالي بلغ
 مقابل أمریكي ردوال ملیون 26.03 الثاني للربع الموحد الربح صافي بلغ .%1.5 قدرھا بزیادة ،2021 عام من الثاني للربع

 الثاني للربع المصروفات إجمالي بلغ .%4.9 قدرھا بزیادة ،2021 عام من الثاني الربع في أمریكي دوالر ملیون 24.81
 .%0.2 قدرھا بزیادة ،2021 عام من الفترة لنفس أمریكي دوالر ملیون 65.82 مقابل أمریكي دوالر ملیون 65.92

 
 37.04 مقداره بما مقارنة 2022 عام من األول للنصف أمریكي دوالر ملیون 2.184 للمساھمین المحقق الربح صافي بلغ

 1.22 الفترة لھذه السھم ربحیة بلغت .%13.9 قدرھا بزیادة ،2021 عام من األولى الستة األشھر في أمریكي دوالر ملیون
 مقداره ما 2022 عام من األول للنصف الدخل إجمالي بلغ .2021 عام من األولى الستة لألشھر سنتا 1.21 بـ مقارنة سنتا

 .%1.0 قدرھا بزیادة ،2021 عام من المماثلة للفترة أمریكي دوالر ملیون 181.01 مقابل أمریكي دوالر ملیون 182.76
 دوالر ملیون 44.15 بـ مقارنة أمریكي دوالر ملیون 45.38 إلى %2.8 بنسبة أشھر الستة لفترة الموحد الربح صافي ارتفع

 بزیادة أمریكي دوالر ملیون 137.39 للفترة المصروفات إجمالي وبلغ .2021 عام من األولى الستة األشھر في أمریكي
 .2021 من األولى الستة األشھر في أمریكي دوالر ملیون 136.87 عن 0.4%

 0.96 من %1.61 بزیادة 2022 یونیو 30 في أمریكي دوالر ملیار 0.98 للمساھمین تؤول التي الملكیة حقوق إجمالي بلغ
 2022 یونیو 30 في أمریكي دوالر ملیار 8.52 المجموعة أصول إجمالي بلغ .2021 عام نھایة في أمریكي دوالر ملیار

  .%5.4 بنسبة زیادة یمثل بما ،2021دیسمبر 31 في أمریكي دوالر ملیار 8.08 بـ مقارنة

 تالثاب باألداء للغایة "سعداء المالیة: إتش إف جي موعةمج إدارة مجلس رئیس الھاجري، غازي السید قال ذلك، على تعلیقا
ً  العام. من األول النصف في للمجموعة المستمر  أنحاء جمیع في نااستثمارات محفظة ببناء قمنا التنویع، في استراتیجیتنا مع تماشیا
 للمجموعة الرابع اإلدراج وھو المالیة، لألوراق أبوظبي سوق في أسھمنا وأدرجنا المتحدة والوالیات وأوروبا األوسط الشرق

 الرؤیة زوتعزی المساھمین وقاعدة الجغرافي نطاقنا لتوسیع المبذولة الجھود مع الخطوة ھذه تتماشى حیث إقلیمیة، بورصة في
 فصل في اأیض نجحنا رةالفت ھذه خالل النمو. من أخرى مرحلة دخولنا مع الرئیسیین واإلقلیمیین العالمیین المستثمرین بین

 في مریكيأ دوالر ملیار من بأكثر رسملتھا تمت التي إنفراكورب شركة الى للمجموعة العقاریة واألصول التحتیة البنیة أنشطة
 المستدامة تیةالتح البنیة وبیئات أصول في واالستثمارات النمو تسریع إلى الخطوة ھذه تھدف المطورة. واألصول التحتیة البنیة

 مبادئ ضمینت تعزیز على تركیزنا مع ویتماشى كبیرة بفرص یتسم مجال وھو الدولي، الصعید وعلى المنطقة أنحاء میعج في
 من جابياإلی الزخم مع التنمویة. ومبادئنا واستثماراتنا أعمالنا صمیم في وتأثیرھا والمؤسسیة واالجتماعیة البیئیة الحوكمة
 ومساھمینا." لمستثمرینا أكبر قیمة وخلق مطرد نمو من حققناه ما على اظالحف إلى نتطلع العام، من األول النصف

 غلبیةأ حصة على استحوذنا الفترة، ھذه "خالل المالیة: إتش إف جي لمجموعة التنفیذي الرئیس الریس، ھشام السید وأضاف
 عزز مما المتحدة، الیاتالو مقرھا الطالب سكن في متخصصة شركة وھي األصول"، إلدارة كوارترز "ستیودنت شركة في

 سكن طاعق في أمریكي دوالر ملیار نصف حوالي بقیمة الجدیدة الصفقات ودعم المتحدة الوالیات في العقارات قطاع في وجودنا
 أداءً  ،التجاري الخلیجي المصرف لنا، التابعة التجاریة الصیرفة شركة حققت كما وحده. العام من األول النصف خالل الطالب



 

 ورب،إنفراك شركة بأداء أیضا فخورون نحن ناجح. تحول مرحلة بعد مساھماتھا زیادة في استمرت حیث الفترة، ھذه لخال جیدا
 ھذه في تقدمال من المزید نتوقع األولى. التقریر فترة خالل جیدة أرباح عن أعلنت والتي العام، ھذا من ینایر في إطالقھا تم التي

 رأس على ميالعال والوجود الصفقات وتدفق االستثماریة أنشطتنا في المستمر التوسع یظل سوف ألعمالنا. الرئیسیة المجاالت
 تحقیق على یزالترك مع للمجموعة، والخارجي الداخلي المستویین على النمو لتحقیق بنشاط ونسعى القادمة الفترات في أولویاتنا

 ". 2022 عام من المتبقیة الفترة خالل أقوى نتائج
 

 االستثمارات من عالمیة محفظة ذلك في بما  والصنادیق األصول من أمریكي دوالر ملیار 15 من أكثر حالیا إتش إف جي تدیر
 وأمریكا وأوروبا إفریقیا وشمال األوسط الشرق منطقة في والتكنولوجیا والتعلیم الصحیة والرعایة اللوجستیة الخدمات في

 الشمالیة.
 

 أسھم تداول یتم /.https://www.bahrainbourse.com على بالكامل لمجموعةل المالیة النتائج على االطالع یمكن
 دبي وسوق الكویت وبورصة البحرین وبورصة المالیة لألوراق أبوظبي سوق في "GFH" رمز تحت إتش إف جي مجموعة
 المالي.

 
 -إنتھى-

 
 


