
 

 2019 عام من األولى أشهر التسعةو الثالث للربع نتائجها تعلن إتش إف جي
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عام من األولى أشهر التسعةو الثالث للربع نتائجها عن المالية إتش إف جي مجموعة اليوم أعلنت : 2019 نوفمبر 13 المنامة،

 مليون 24.4 قيمته ما المساهمين إلى يؤول الذي الربح قيمة بلغت الثالث، الربع خالل . 2019 سبتمبر 30 المنتهية الفترة ،2019

 قيمة بلغت بينما ،%21.0 بنسبة بانخفاض ،2018 عام من الثالث الربع خالل أمريكي دوالر مليون 30.9 مقابل أمريكي، دوالر

 الصافي الربح قيمة بلغت .2018 عام من الثالث الربع خالل سنتا   0.87 مقداره بما مقارنة سنتا   0.74 قيمته ما للسهم لربحا

 من الفترة نفس خالل أمريكي دوالر مليون 31.1 مقداره بما مقارنة أمريكي، دوالر مليون 21.8 مقداره ما الثالث للربع الموحد

 21.8 قيمته ما 2019 عام من الثالث للربع المتواصلة العمليات من الربح قيمة بلغت  .%30.4 بنسبة بانخفاض ،2018 عام

 .%226. بنسبة بانخفاض ،2018 عام من الثالث الربع خالل أمريكي دوالر مليون 29.6 مقداره بما مقارنة أمريكي دوالر مليون

 71.2 مقابل أمريكي، دوالر مليون 90.5 إلى لتصل  %27.1 بنسبة 2019 عام من الثالث الربع خالل اإليرادات  قيمة ارتفعت

  .2018 عام من الثالث الربع خالل أمريكي دوالر مليون

 

 دوالر مليون 73.6 مقداره ما 2019 عام من األولى أشهر التسعة خالل لمساهمينا إلى يؤول الذي الصافي الربح قيمة بلغت

 ومع . %28.8 بنسبة بانخفاض السابق، العام من الفترة نفس خالل أمريكي دوالر مليون 103.4 مقداره بما مقارنة أمريكي،

 الربح قيمة ارتفعت ،2018 عام من األولى أشهر التسعة خالل الهيكلة وإعادة االسترداد من واحدة لمرة المحقق الدخل استبعاد

 أشهر التسعة لفترة للسهم الربح قيمة بلغت . 2019 عام من األولى أشهر التسعة خالل %61.4 بنسبة للمساهمين المحقق الصافي

  . 2018 عام من األولى أشهر التسعة خالل سنتا   2.91 مقداره بما مقارنة سنتا   2.19 قيمته ما األولى

 

 بما مقارنة ،2019 عام من األولى أشهر التسعة خالل أمريكي دوالر مليون 70.2 بقيمة داموح صافيا ربحا المجموعة سجلت

 الصافي الربح في االنخفاض يعزى . %33 بنسبة بانخفاض ،2018 عام من الفترة نفس خالل أمريكي دوالر مليون 104.7 مقداره

 خالل هااعتماد تم التي القيمة انخفاض مخصصات اعارتف جراء للمجموعة التجارية الصيرفة نشاط من المنخفضة المساهمة إلى

 2019 عام من األولى أشهر التسعة خالل المستمرة العمليات من المحقق الربح قيمة بلغت . 2019 عام من األولى أشهر التسعة

 بانخفاض السابق، العام من الفترة نفس خالل أمريكي دوالر مليون 100.0 مقداره بما مقارنة أمريكي، دوالر مليون 70.7 قيمته ما

 29.3 بنسبة

 



 

 أمريكي، دوالر مليون 254.0 إلى ليصل ،%23.7 بلغت بنسبة أشهر التسعة فترة خالل الدخل في ارتفاعا المجموعة سجلت كما

 واحدة لمرة المحقق الدخل وباستبعاد . 0182 عام من األولى أشهر التسعة خالل أمريكي دوالر مليون 205.3 قيمته بما مقارنة

 األولى أشهر التسعة خالل المجموعة إيرادات  تارتفع ،2019 عام من األولى أشهر التسعة خالل الهيكلة وإعادة االسترداد من

 لمجموعةا حققته الذي الدخل في الجيد النمو أن بالذكر الجدير . السابق العام من الفترة بنفس مقارنة %72.2 بنسبة 2019 عام من

 الرئيسية االستثمارية الصيرفة ألنشطة اإليجابي األداء استمرار إلى أساسا يعزى 2019 عام من األولى أشهر التسعة خالل

 ةالفتر خالل . الخاصة واالستثمارات الخزينة أنشطة من المحقق القوي الدخل إلى باإلضافة العقارية، واألنشطة للمجموعة،

 االكتتاب أنشطة من أساسي وبشكل المجموعة، دخل إجمالي من %31.1 نسبته بما االستثمارية الصيرفة نشاط ساهم ورة،المذك

 تحسنا المجموعة سجلت كما . المجموعة دخل إجمالي من %24.1 إلى لتصل نموها واصلت التي الخزينة أنشطة من والمساهمات

 بما والتجارية الخاصة االستثمارات ساهمت بينما ،اإليرادات  من %7.9 نسبته ما شكلت التي العقارية، األنشطة في األداء في

  . العام من األولى أشهر التسعة خالل التوالي على اإليرادات  من %20.6و %16.3 نسبته

 

 قيمته ما ،2019 عام من األولى أشهر التسعة خالل القيمة انخفاض مخصصات ذلك في بما المصروفات، إجمالي قيمة بلغت

 إذ ،%74.1 بنسبة بارتفاع السابق، العام خالل أمريكي دوالر مليون 105.3 مقداره بما مقارنة أمريكي دوالر مليون 183.3

 في واالرتفاع ،%198.9 بنسبة التجارية الصيرفة نشاط في القيمة انخفاض مخصصات ارتفاع إلى أساسي بشكل ذلك يعزى

 زينة.الخ محفظة إطار في التمويل تكاليف

 4.43 من ،2019 سبتمبر 30 في كما أمريكي، دوالر مليار 6.14 إلى المجموعة أصول إجمالي قيمة ارتفعت أخرى جهة من

 3.75 إلى المجموعة مطلوبات ارتفعت فيما ،%38.6 بنسبة بإرتفاع السابق، العام من الفترة نفس خالل أمريكي دوالر مليار

 بةبنس بارتفاع السابق، العام من الفترة نفس خالل أمريكي دوالر مليار 2.1 من ،2019 رسبتمب 30 في كما أمريكي دوالر مليار

78.6%. 

 سبتمبر 30 في كما أمريكي دوالر مليار 1.07 إلى هامشي بشكل المساهمين إلى يؤول الذي الملكية حقوق إجمالي قيمة إرتفعت 

   .%1 بنسبة بإرتفاع ،2018 عام سبتمبر 30 في كما أمريكي دوالر مليار 61.0 من ،2019

 فترة نع اإلعالن يسرنا" : المالية إتش إف جي مجموعة إدارة مجلس رئيس الصديقي، جاسم السيد صرح النتائج، هذه على تعليقا

 األعمال عتنوي استراتيجية نرى آلخر، ربع من نحن ها . للمجموعة التشغيلي واألداء الدخل في والتحسينات القوي النمو من أخرى

 المجموعة يراداتإ في ارتفاعا بصددها نحن التي الفترة خالل شهدنا فقد . ثمارها تؤتي المطرد الدخل لتحقيق المجموعة تتبناها التي

 للفترة النسبةب . الخزينة وأنشطة العقاري االستثمارو االستثمارية الصيرفة نشاط في قويال للنمو نتيجة ،%23.7 بلغت كبيرة بنسبة

 عهدنا لىع سنظل كما والحالية، الجديدة األصول من المحققة والعوائد األداء تعزيز على التركيز نواصل سوف العام، من لمتبقيةا

      ."العام بنهاية النمو من المزيد بتحقيق

 القوي لوالدخ نموال بمواصلة سعداء نحن" : المالية إتش إف جي لمجموعة التنفيذي الرئيس الريس، هشام السيد صرح جانبه، من

 تمكنا العام، من الثالث الربع خاللف . 2019 عام من األولى أشهر التسعة خالل للمجموعة الرئيسية األعمال خطوط من المحقق

 شملت قدو . والمستثمرين وعةللمجم مجزية وعوائد ،قوية دخل معدالت تحقيق على قادرة فريدة استثمارية فرص طرح من بنجاح

 المالية اوجيالتكنول التكنولوجيا، قطاع بينها ومن االستثمارية، محافظها لبناء المجموعة عليها تركز رئيسية قطاعات فرصال هذه

 . أيضا   عالميال المستوى وعلى أفريقيا وشمال األوسط الشرق منطقة مستوى على نموا تحقق التي القطاعات من وجميعها والتعليم،
 . حديثا   ائهماإنش تم اللذين الخاصة واالستثمارات الخزينة ونشاطي العقاري، التطوير نشطةأل التقدم من حققنا بما سعداء أننا كما
 بما المحفظة، لىع المخصصات بعض اعتماد في تمثل ،تحفظي أسلوب باتباع قمنا التجارية، الصيرفة مجال في لنشاطنا ةببالنس

 اءالبن نواصل فسوف المقبلة، للفترة بالنسبة . 2020 عام خالل النشاط هذا مساهمات ترتفع أن ونتوقع السوق، أوضاع مع يتماشى

       ."جيدة ونتائج قوي بأداء 2019 عام ختام إلى ونتطلع اآلن، حتى العام خالل المحقق الزخم على
 

 - انتهى -



 

 
 ":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 لألوراق الكويت وسوق البحرين، بورصة من
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