 GFHيختتم اجتماعي الجمعية العامة العادية وغير العادية للمجموعة
 -إلشاس انُخبئح انًبنٛت نهؼبو ٔ 4102انًٕافمت ػهٗ حخفٛض سأط انًبل

المنامة ،البحرين 12 -ابريل  :5102اخخخى انٕٛو  ،GFHانًدًٕػت انًبنٛت انٕالغ يمشْب ف ٙيًهكت انبسش،ٍٚ
اخخًبػ ٙاندًؼٛت انؼبيت انؼبدٚت ٔغٛش انؼبدٚت نهًدًٕػت ،نفخشة االثُب ػشش شٓشا انًُخٓٛت ف 53 ٙدٚغًبش
"( 4136انغُت") ٔرنك بًمش انًدًٕػت ف ٙيشفأ انبسش ٍٚانًبن.ٙ
ػمذ االخخًبػ ٍٛبشئبعت انذكخٕس أزًذ انًطٕع ،سئٛظ يدهظ إداسة ٔ ،GFHبسضٕس أػضبء يدهظ اإلداسة
ٔيغئٕن ٙاإلداسة انؼهٛب ،ببإلضبفت إنٗ انًذلك انخبسخ ٙنهًدًٕػت ،زٛث حى خالل االخخًبػ ٍٛاطالع انغبدة
انًغبًْ ٍٛػهٗ انُخبئح انًبنٛت انخ ٙزممخٓب انًدًٕػت خالل انغُت ببإلضبفت إنٗ اعخشاحٛدٛت انًدًٕػت
ٔانًببدساث انًؼخضو حُفٛزْب خالل ػبو .4137
حى خالل اخخًبع اندًؼٛت انؼبيت ،يظبدلت انًغبًْ ٍٛػهٗ ػذد يٍ انبُٕد انًذسخت ػهٗ خذٔل األػًبل
ٔانًخؼهمت ببنبٛبَبث انًبنٛت نهًدًٕػت ،حمشٚش يدهظ اإلداسة زٕل أَشطت أػًبل انًدًٕػت ،انبٛبَبث انًبنٛت
انغُٕٚت انًذلمت نهؼبو  ،4136حمشٚش ْٛئت انشلببت انششػٛت ٔحمشٚش زٕكًت انششكبث ،ببإلضبفت إنٗ ػذد يٍ
انبُٕد األخشٖ .كًب حى خالل االخخًبع انًٕافمت ػهٗ إػبدة حؼ ٍٛٛانًذلك انخبسخْٛٔ ٙئت انشلببت انششػٛت نهؼبو
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كًب حى خالل اخخًبع اندًؼٛت انؼبيت غٛش انؼبدٚت يُبلشت ٔإلشاس ػذد يٍ األيٕس انٓبيت انخ ٙحى طشزٓب ػهٗ
انًغبًْٔ ،ٍٛانخ ٙشًهج انًمخشذ انخبص بئطفبء انخغبئش انًخشاكًت يٍ خالل حخفٛض سأط انًبل انظبدس
ٔانًذفٕع نهًدًٕػت ،زٛث عٛكٌٕ انخخفٛض بًؼذل عخت أعٓى حمشٚبب يمببم كم ػششة أعٓى يًهٕكت بمًٛت
اعًٛت يمذاسْب  0.265دٔالس أيشٚك ٙنهغٓىٔ ،يٍ ثى إطفبء انخغبئش انًخشاكًت بًب يمذاسِ  897يه ٌٕٛدٔالس
أيشٚكْ .ٙزا ٔ حى خالل اإلخخًبع يُبلشت اعخًشاسٚت إدساج أعٓى انبُك ف ٙكم يٍ عٕق نُذٌ نألٔساق انًبنٛت
(ٔ (GDRعٕق انكٕٚج نألٔساق انًبنٛت ٔحخٕٚم يدهظ اإلداسة بئحخبر انمشاساث انالصيت بٓزا انشأٌ.
حؼهٛمب ػهٗ انُخبئح انًبنٛت اندٛذة انخ ٙزممخٓب انًدًٕػت ،لبل انذكخٕس أزًذ انًطٕع ،سئٛظ يدهظ اإلداسة:
"َسٍ عؼذاء ببنُخبئح انًبنٛت اندٛذة انخ ٙأػهُج ػُٓب انًدًٕػت ٔانخ ٙحسممج خالل ػبو ٔ 4136كبٌ يٍ
أبشصْب حسمٛك سبر طبف ٙنهغُت بمًٛت  31يه ٌٕٛدٔالس أيشٚكْ ،ٙزا ببإلضبفت إنٗ احخبر ػذد يٍ انخطٕاث
انٓبيت األخشٖ انخ ٙحٓذف إنٗ إػبدة سعًهت انًٛضاَٛت انؼًٕيٛت ٔحؼضٚض ْٛكم انًدًٕػت انخَ ٙؼًم حسج
يظهخٓب .يٍ انًؤكذ أٌ ْزِ اإلخشاءاثٔ ،انًٕافمت انخ ٙزظهُب ػهٓٛب يٍ انغبدة انًغبًْ ٍٛػهٗ ػذد يٍ
انًببدساث انٓبيت انًؼهٍ ػُٓب ف ٙاخخًبع اندًؼٛت انؼبيت غٛش انؼبدٚت ،عٕف حذػى يٍ ٔضؼُب انًبنٔ ٙلذسحُب
ػهٗ حٕفٛش انمًٛت نًغبًُْٛبٔ .يٍ بْ ٍٛزِ اإلخشاءاث ،ػهٗ ٔخّ انخظٕص ،انًمخشذ انخبص بخخفٛض
سأط انًبل انز٘ حى إلشاسِ يٍ لبم انًغبًْٔ ،ٍٛانز٘ عٕف ٚؼٕد ػهٗ انًدًٕػت ٔانًغبًْ ٍٛبًضاٚب كبٛشة

ػهٗ انًذٖ انطٕٚم ،يٍ بُٓٛب حأْم انًدًٕػت نخسمٛك يؼذل ائخًبَ ٙألٕٖٔ ،حؼضٚض لًٛت األعٓى ٔاألْى يٍ
رنك إفغبذ انًدبل نخٕصٚغ زظض أسببذ ػهٗ انًغبًْ ٍٛف ٙانًغخمبم ،زٛث ٚؼخبش ْزا األيش ضًٍ أْى
أٔنٕٚبحُب".
ٔاخخخى انذكخٕس انًطٕع بمٕنَّٛ" :ببت ػٍ يدهظ اإلداسة ،أٔد أٌ أَخٓض ْزِ انفشطت نك ٙأشكش انغبدة
انًغبًْٔ ٍٛانًغخثًش ٍٚنثمخٓى ٔٔالئٓى انًخٕاطم نهًدًٕػت ٔدػًٓى انًغخًش .كًب أٔد أٌ أحمذو بخبنض
انشكش ٔااليخُبٌ إنٗ فشٚك انؼًم فٔ ، GFH ٙيٕظفُٛب األٔفٛبء ندٕٓدْى انًخهظت ٔػًهٓى اندبد خالل ػبو
 4136انز٘ شٓذ حسٕل  GFHإنٗ يدًٕػت يبنٛت أكثش لٕة ٔحُٕػب ،حخطهغ إنٗ طًٕزبث ٔفشص أػظى فٙ
انًغخمبمَٔ ،ؼخضو بًشٛئت هللا انبُبء ػهٗ ْزِ األعظ نخسمٛك أفضم انُخبئح خالل ػبو .4137
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عن ":"GFH
تعد " " GFHواحدة من المجموعات المالية األكثر شهرة 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 .و"جي إف إتش" مدرج في بورصة البحرين ،وسوق الكويت لألوراق
المالية وسوق دبي المالي.
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