مجموعة  GFHت جم أرباب ًا رقيمة  6م نيون دوالأ مريكي خالل انررع األول

 متبرعة تنفيذ اإل تراتجية انجديدة نمو متواصم نكبفة نشطة انمجموعة انمبنيةانمنبمة 13 ،مبيو  :2015أعهٍد يجًٕعخ  GFHانًبنٛخ انٕاقع يقشْب ف ٙيًهكخ انجحش ٍٚانٕٛو عٍ انُزبئج
انًبنٛخ نهًجًٕعخ نفزشح انشثع األٔل انًُزٓٛخ ف 31 ٙيبسط ٔ ،2015انز ٙرًثم فزشح أخشٖ يٍ انشثحٛخ انجٛذح
ٔانزقذو انًغزًش ف ٙرذعٛى األَشطخ انزشغٛهٛخ ٔانٕضع انًبن ٙنهًجًٕعخ.
عجهذ يجًٕعخ  GFHسثحب ًا

بفٛب ًا ثقًٛخ  6و ن ٌٕٛدٔالس أيشٚك ٙنهشثع األٔل يٍ انعبو ،يقبسَخ ثًب قًٛزّ 2.5

يه ٌٕٛدٔالس أيشٚك ٙخالل َفظ انفزشح يٍ انعبو انغبثق ،ثضٚبدح ثُغجخ  .140%كًب ثهغ إجًبن ٙانذخم نهفزشح يب
يقذاسِ  22.9يه ٌٕٛدٔالس أيشٚك ٙيقبسَخ ثـ  16.1يه ٌٕٛدٔالس أيشٚك ٙخالل انشثع األٔل يٍ عبو .2014
رحققذ ْزِ انُزبئج َزٛجخ رطٕس األداء عهٗ يغزٕٖ كبفخ أَشطخ انًجًٕعخ ،ثًب ف ٙرنك انصٛشفخ االعزثًبسٚخ،
انصٛشفخ انزجبسٚخ ٔاألَشطخ انصُبعٛخ نهًجًٕعخ ،حٛث اعزطبعذ انًجًٕعخ يٍ خالل أَشطخ انصٛشفخ
االعزثًبسٚخ رحقٛق دخم يٍ انفش خ اإلعزثًبسٚخ انز ٙقبيذ ثطشحٓب عنٗ انًغزثًش ٍٚخالل انشثع األٔل يٍ
حٛث رى رغطٛخ اإلكززبة فٓٛب ثبنكبيم  .ثبنُغجخ نُشبا انصٛشفخ انزجبسٚخ فقذ ٓذ أٚيب ًا إسرفبعب ًا ف ٙانذخم يٍ
 7.6يه ٌٕٛدٔالس أيشٚك ٙإنٗ  11.4يه ٌٕٛدٔالس أيشٚكَ ٙزٛجخ نضٚبدح األعًبل ،ثًُٛب ٓذد األَشطخ
انصُبعٛخ صٚبدح ف ٙاإلٚشاداد يٍ  22.5يه ٌٕٛدٔالس أيشٚك ٙإنٗ  28.2يه ٌٕٛدٔالس أيشٚكَ ٙزٛجخ إلسرفبع
 16.8يهٌٕٛ
يعذل انًجٛعبد  .ثهغذ قًٛخ انزكبنٛف انزشغٛهٛخ خالل انثالثخ أ ٓش األٔنٗ يٍ انعبو يب يقذاسِ
دٔالس أيشٚك ٙيقبسَخ ثًب قًٛزّ  13.6يه ٌٕٛدٔالس أيشٚك ٙخالل انعبو انغبثق  .رشًم َزٛجخ السثع األٔل
نهًجًٕعخ ثشكم أعبع ٙانُزبئج انًبنٛخ نكم يٍ قطبع انصٛشفّ انزجبسٚخ ٔقطبع اإلعزثًبس انصُبعٔ ٙغٛشْب
يٍ انششكبد األخشٖ انزبثعخ نهًجًٕعخ ٔانز ٙرى ديج َزبئجٓب انًبنٛخ ضًٍ َزبئج انًجًٕعخ نهشثع األٔل عقت
انزغٛٛش انز٘ اشأ عهٗ يعٛبس ْٛئخ انًشاجعخ ٔانًحبعجخ نهًؤعغبد انًبنٛخ اإلعاليٛخ ) (AAOIFIسقى .FAS-23

رعهٛقب ًا عهٗ ْزِ انُزبئج  ،شح انذكزٕس أحًذ انًطٕع ،سئٛظ يجهظ إداسح  GFHثقٕنَّ":حٍ ععذاء ثبإلعالٌ
عٍ األسثبح انجٛذح انز ٙرحققذ عهٗ يغزٕٖ انًجًٕعخ خالل انشثع األٔل يٍ ْزا انعبو ٔانزقذو انكجٛش انز٘
رحقق رجبِ رأطٚظ  GFHكًجًٕعخ يبنٛخ بيهخ ٔيزُٕعخ انخذيب د ،حٛث رى ديج انُزبئج انًبنٛخ نهًصشف
انخهٛج ٙانزجبس٘ خالل ْزا انشثع يٍ انعبو ضًٍ انُزبئج انًبنٛخ نهًجًٕعخ ،ثًُٛب رغزًش خطزُب ف ٙرعضٚض
َشبا انصٛشفخ الرجبسٚخ ثبنًجًٕعخ .يًب ال ك ف ّٛأٌ ْزِ انُزبئج انطٛجخ رعكظ كفبءح ٔقٕح اعزشارٛجٛزُب
ٔرجشٍْ ثشكم جه ٙعهٗ أٌ اإلجشاءاد انز ٙارخزَبْب رٕا م رًٓٛذ انطشٚق نًغزقجم يجشش ٔقٕ٘".
ٔأضبف انغٛذ ْشبو انشٚظ ،انشئٛظ انزُفٛز٘ نًجًٕعخ  GFHقبئالًاَ":حٍ ععذاء ثٓزِ انجذاٚخ انًجششح نعبو
 2015ف ٙظم انٕضع انًبنٔ ٙانزشغٛه ٙانجٛذ نهًجًٕعخ ٔ ،انُجبح ف ٙرُفٛز اعزشارٛجٛزُب ٔانًُٕ انز٘ رحقق
عهٗ يغزٕٖ األَشطخ انشئٛغٛخ نهًجًٕعخ انز ٙرشًم انصٛشفخ االعزثًبسٚخ ،انصٛشفخ انزجبسٚخ ،ا نزطٕٚش
انعقبس٘ ٔاألَشطخ انصُبعٛخ  .نقذ َجحُب خالل سثع انغُخ األٔل ف ٙإرًبو ٔاشح فش خ اعزثًبسٚخ جذٚذح
نالعزثًبس ف ٙانًًهكخ انعشثٛخ انغعٕدٚخ  ،ف ٙإحذٖ انفشص اإلعزثًبسٚخ اليذسح نهذخمٔ ،انز ٙالقذ إقجبالًا يٍ
انًغزثًش ٍٚكًب حققُب رقذيب ًا يهًٕعب ًا رجبِ انًشبسٚع انقبئًخ حبنٛب ًا ٔ .فًٛب ًَيَ ٙحٕ انًغزقجم ،عٕف َٕا م
رقٛٛى يضٚذاًا يٍ انفشص االعزثًبسٚخ انًجضٚخ ٔانًذسح نهذخم خالل انعبو يٍ اإلَجبصادٔ ،انز ٙرشًم قطبعبد
انًُٕ انزًٚ ٙكٍاٌ يٍ خالنٓب رحقٛق َزبئج إٚجبثٛخ يهًٕعخ".
رزطهع يجًٕعخ  GFHخالل األ ٓش انقبديخ إنٗ يٕا هخ رُفٛز اعزشارٛجٛزٓب انجذٚذح انز ٙرشكض أعبعب ًا عهٗ
إَجبص عذد يٍ عى نٛبد اإلعزحٕار انز ٙعزغبْى ف ٙرعضٚض انًٛضاَٛخ انعًٕيٛخ نهًجًٕعخ ،ثًب ًٚكُٓب يٍ رحقٛق
عبئذاد أكجش نهًغزثًش".ٍٚ
 -اَزٓٗ –

عن "مجموعة  GFHالمالية":
تعد " "GFHواحدة من المجموعات المالية األكثر أهمية في منطقة الخليج ،والتي تتضمن  :إدارة األصول ،وإدارة الثروات،
والخدمات المصرفية التجارية والتطوير العقاري  .وتتركز عمليات المجموعة في دول مجلس التعاون الخليجي وشمال أفريقيا
والهند .مجموعة  GFHمدرجة في كل من بورصة البحرين ،وسوق الكويت لألوراق المالية وسوق دبي المالي .
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