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 عام من األولى أشھر التسعةو الثالث للربع نتائجھا عن المالیة إتش إف جي مجموعة الیوم أعلنت : 2019 نوفمبر 13 المنامة،
 ملیون 24.4 قیمتھ ما المساھمین إلى یؤول الذي الربح قیمة بلغت الثالث، الربع خالل . 2019 سبتمبر 30 المنتھیة الفترة ،2019
 قیمة بلغت بینما ،%21.0 بنسبة بانخفاض ،2018 عام من الثالث الربع خالل أمریكي دوالر ملیون 30.9 مقابل أمریكي، دوالر

ً  0.74 قیمتھ ما للسھم لربحا ً  0.87 مقداره بما مقارنة سنتا  الصافي الربح قیمة بلغت .2018 عام من الثالث الربع خالل سنتا
 من الفترة نفس خالل أمریكي دوالر ملیون 31.1 مقداره بما مقارنة أمریكي، دوالر ملیون 21.8 مقداره ما الثالث للربع الموحد

 21.8 قیمتھ ما 2019 عام من الثالث للربع المتواصلة العملیات من الربح قیمة بلغت  .%30.4 بنسبة بانخفاض ،2018 عام
 .%226. بنسبة بانخفاض ،2018 عام من الثالث الربع خالل أمریكي دوالر ملیون 29.6 مقداره بما مقارنة أمریكي دوالر ملیون

 71.2 مقابل أمریكي، دوالر ملیون 90.5 إلى لتصل  %27.1 بنسبة 2019 عام من الثالث الربع خالل اإلیرادات  قیمة ارتفعت
  .2018 عام من الثالث الربع خالل أمریكي دوالر ملیون

 
 دوالر ملیون 73.6 مقداره ما 2019 عام من األولى أشھر التسعة خالل لمساھمینا إلى یؤول الذي الصافي الربح قیمة بلغت

 ومع . %28.8 بنسبة بانخفاض السابق، العام من الفترة نفس خالل أمریكي دوالر ملیون 103.4 مقداره بما مقارنة أمریكي،
 الربح قیمة ارتفعت ،2018 عام من األولى أشھر التسعة خالل الھیكلة وإعادة االسترداد من واحدة لمرة المحقق الدخل استبعاد
 أشھر التسعة لفترة للسھم الربح قیمة بلغت . 2019 عام من األولى أشھر التسعة خالل %61.4 بنسبة للمساھمین المحقق الصافي
ً  2.19 قیمتھ ما األولى ً  2.91 مقداره بما مقارنة سنتا   . 2018 عام من األولى أشھر التسعة خالل سنتا

 
 بما مقارنة ،2019 عام من األولى أشھر التسعة خالل أمریكي دوالر ملیون 70.2 بقیمة داموح صافیا ربحا المجموعة سجلت
 الصافي الربح في االنخفاض یعزى . %33 بنسبة بانخفاض ،2018 عام من الفترة نفس خالل أمریكي دوالر ملیون 104.7 مقداره

 خالل ھااعتماد تم التي القیمة انخفاض مخصصات اعارتف جراء للمجموعة التجاریة الصیرفة نشاط من المنخفضة المساھمة إلى
 2019 عام من األولى أشھر التسعة خالل المستمرة العملیات من المحقق الربح قیمة بلغت . 2019 عام من األولى أشھر التسعة

 بانخفاض السابق، العام من الفترة نفس خالل أمریكي دوالر ملیون 100.0 مقداره بما مقارنة أمریكي، دوالر ملیون 70.7 قیمتھ ما
 29.3 بنسبة

 



 

 أمریكي، دوالر ملیون 254.0 إلى لیصل ،%23.7 بلغت بنسبة أشھر التسعة فترة خالل الدخل في ارتفاعا المجموعة سجلت كما
 واحدة لمرة المحقق الدخل وباستبعاد . 0182 عام من األولى أشھر التسعة خالل أمریكي دوالر ملیون 205.3 قیمتھ بما مقارنة

 األولى أشھر التسعة خالل المجموعة إیرادات  تارتفع ،2019 عام من األولى أشھر التسعة خالل الھیكلة وإعادة االسترداد من
 لمجموعةا حققتھ الذي الدخل في الجید النمو أن بالذكر الجدیر . السابق العام من الفترة بنفس مقارنة %72.2 بنسبة 2019 عام من

 الرئیسیة االستثماریة الصیرفة ألنشطة اإلیجابي األداء استمرار إلى أساسا یعزى 2019 عام من األولى أشھر التسعة خالل
 ةالفتر خالل . الخاصة واالستثمارات الخزینة أنشطة من المحقق القوي الدخل إلى باإلضافة العقاریة، واألنشطة للمجموعة،

 االكتتاب أنشطة من أساسي وبشكل المجموعة، دخل إجمالي من %31.1 نسبتھ بما االستثماریة الصیرفة نشاط ساھم ورة،المذك
 تحسنا المجموعة سجلت كما . المجموعة دخل إجمالي من %24.1 إلى لتصل نموھا واصلت التي الخزینة أنشطة من والمساھمات

 بما والتجاریة الخاصة االستثمارات ساھمت بینما ،اإلیرادات  من %7.9 نسبتھ ما شكلت التي العقاریة، األنشطة في األداء في
  . العام من األولى أشھر التسعة خالل التوالي على اإلیرادات  من %20.6و %16.3 نسبتھ

 
 قیمتھ ما ،2019 عام من األولى أشھر التسعة خالل القیمة انخفاض مخصصات ذلك في بما المصروفات، إجمالي قیمة بلغت

 إذ ،%74.1 بنسبة بارتفاع السابق، العام خالل أمریكي دوالر ملیون 105.3 مقداره بما مقارنة أمریكي دوالر ملیون 183.3
 في واالرتفاع ،%198.9 بنسبة التجاریة الصیرفة نشاط في القیمة انخفاض مخصصات ارتفاع إلى أساسي بشكل ذلك یعزى

 زینة.الخ محفظة إطار في التمویل تكالیف

 4.43 من ،2019 سبتمبر 30 في كما أمریكي، دوالر ملیار 6.14 إلى المجموعة أصول إجمالي قیمة ارتفعت أخرى جھة من
 3.75 إلى المجموعة مطلوبات ارتفعت فیما ،%38.6 بنسبة بإرتفاع السابق، العام من الفترة نفس خالل أمریكي دوالر ملیار
 بةبنس بارتفاع السابق، العام من الفترة نفس خالل أمریكي دوالر ملیار 2.1 من ،2019 رسبتمب 30 في كما أمریكي دوالر ملیار
78.6%. 

 سبتمبر 30 في كما أمریكي دوالر ملیار 1.07 إلى ھامشي بشكل المساھمین إلى یؤول الذي الملكیة حقوق إجمالي قیمة إرتفعت 
   .%1 بنسبة بإرتفاع ،2018 عام سبتمبر 30 في كما أمریكي دوالر ملیار 61.0 من ،2019

 فترة نع اإلعالن یسرنا" : المالیة إتش إف جي مجموعة إدارة مجلس رئیس الصدیقي، جاسم السید صرح النتائج، ھذه على تعلیقا
 األعمال عتنوی استراتیجیة نرى آلخر، ربع من نحن ھا . للمجموعة التشغیلي واألداء الدخل في والتحسینات القوي النمو من أخرى

 المجموعة یراداتإ في ارتفاعا بصددھا نحن التي الفترة خالل شھدنا فقد . ثمارھا تؤتي المطرد الدخل لتحقیق المجموعة تتبناھا التي
 للفترة النسبةب . الخزینة وأنشطة العقاري االستثمارو االستثماریة الصیرفة نشاط في قويال للنمو نتیجة ،%23.7 بلغت كبیرة بنسبة

 عھدنا لىع سنظل كما والحالیة، الجدیدة األصول من المحققة والعوائد األداء تعزیز على التركیز نواصل سوف العام، من لمتبقیةا
      ."العام بنھایة النمو من المزید بتحقیق

 القوي لوالدخ نموال بمواصلة سعداء نحن" : المالیة إتش إف جي لمجموعة التنفیذي الرئیس الریس، ھشام السید صرح جانبھ، من
 تمكنا العام، من الثالث الربع خاللف . 2019 عام من األولى أشھر التسعة خالل للمجموعة الرئیسیة األعمال خطوط من المحقق
 شملت قدو . والمستثمرین وعةللمجم مجزیة وعوائد ،قویة دخل معدالت تحقیق على قادرة فریدة استثماریة فرص طرح من بنجاح

 المالیة اوجیالتكنول التكنولوجیا، قطاع بینھا ومن االستثماریة، محافظھا لبناء المجموعة علیھا تركز رئیسیة قطاعات فرصال ھذه
ً  عالميال المستوى وعلى أفریقیا وشمال األوسط الشرق منطقة مستوى على نموا تحقق التي القطاعات من وجمیعھا والتعلیم،  . أیضا

ً  ائھماإنش تم اللذین الخاصة واالستثمارات الخزینة ونشاطي العقاري، التطویر نشطةأل التقدم من حققنا بما سعداء أننا كما  . حدیثا
 بما المحفظة، لىع المخصصات بعض اعتماد في تمثل ،تحفظي أسلوب باتباع قمنا التجاریة، الصیرفة مجال في لنشاطنا ةببالنس

 اءالبن نواصل فسوف المقبلة، للفترة بالنسبة . 2020 عام خالل النشاط ھذا مساھمات ترتفع أن ونتوقع السوق، أوضاع مع یتماشى
       ."جیدة ونتائج قوي بأداء 2019 عام ختام إلى ونتطلع اآلن، حتى العام خالل المحقق الزخم على

 
 - انتھى -



 

 
 ":المالیة إتش إف جي "مجموعة عن
 المصرفیة والخدمات الثروات، وإدارة األصول، إدارة تتضمن: والتي الخلیج، منطقة في أھمیة األكثر المالیة المجموعات من واحدة  إتش إف جي تعد

 كل في مدرجة إتش إف جي مجموعة والھند. أفریقیا وشمال الخلیجي التعاون مجلس دول في المجموعة عملیات وتتركز العقاري. والتطویر التجاریة
 . المالي دبي وسوق المالیة لألوراق الكویت وسوق البحرین، بورصة من
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