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 5182للتسعة أشهر األولى مه عام 

 

انٕٛو ػٍ انبٛاَاث انًانٛت نهًجًٕػت نهخسؼت أشٓش  )"انًجًٕػت"( : أػهُج يجًٕػت جٙ إف إحش انًانٛت5112َٕفًبش  11انًُايت، 

 ٔانخٙ سجهج خالنٓا يؼذالث جٛذة يٍ األداء ٔانشبذٛت.  )"الفترة"(، 5112سبخًبش  01انًُخٓٛت فٙ  5112األٔنٗ يٍ ػاو 

يهٌٕٛ  50.1ًا لًٛخّ يهٌٕٛ دٔالس أيشٚكٙ، يماسَت ب 11سجهج انًجًٕػت سبذا صافٛا خالل انخسؼت أشٓش األٔنٗ يٍ انؼاو بًا لًٛخّ 

يهٌٕٛ دٔالس  3.0يا يمذاسِ  5112دٔالس أيشٚكٙ، خالل َفس انفخشة يٍ انؼاو انسابك. بهغج لًٛت انشبخ انصافٙ نهشبغ انثانث يٍ ػاو 

ٖ يهٌٕٛ دٔالس أيشٚكٙ. ْزا ٔٚؼز 1.0ٔانز٘ بهغج لًٛخّ  5113أيشٚكٙ يماسَت بانشبخ انصافٙ انز٘ حذمك فٙ انشبغ انثانث يٍ ػاو 

انًخذمك ْزا انؼاو إنٗ انُشاط انؼماس٘ نهًجًٕػت، كًا كاٌ نألداء انمٕ٘ نهًجًٕػت دٔسا ْايا فٙ حؼزٚز َخائجٓا انًانٛت  األساسٙ انشبخ

      ػبش كافت ششكاحٓا انخابؼت، بًا فٙ رنك انًصشف انخهٛجٙ انخجاس٘ انز٘ ًٚثم رساع انصٛشفت انخجاسٚت نهًجًٕػت.

يهٌٕٛ دٔالس  10.1يهٌٕٛ دٔالس أيشٚكٙ يماسَت بًا يمذاسِ  91.7يا لًٛخّ  5112ؼت أشٓش األٔنٗ يٍ ػاو بهغ إجًانٙ انذخم نهخس

يهٌٕٛ دٔالس أيشٚكٙ  29.2أيشٚكٙ خالل َفس انفخشة يٍ انؼاو انًاضٙ. كًا بهغج لًٛت انًصشٔفاث انخشغٛهٛت خالل انفخشة يا يمذاسِ 

بهغج لًٛت انشبخ انصافٙ انز٘ ٚؤٔل إنٗ انًساًٍْٛ . خالل َفس انفخشة يٍ انؼاو انًاضٙيهٌٕٛ دٔالس أيشٚكٙ  21.1يماسَت بًا لًٛخّ 

بهغ   .5113يهٌٕٛ دٔالس أيشٚكٙ فٙ ػاو  0.1يهٌٕٛ دٔالس أيشٚكٙ يماسَت بًا لًٛخّ  1.1يا يمذاسِ  5112خالل انشبغ انثانث يٍ ػاو 

 10.1يهٌٕٛ دٔالس أيشٚكٙ يماسَت بًا لًٛخّ  3.1األٔنٗ يٍ انؼاو يا يمذاسِ صافٙ انشبخ انز٘ ٚؤٔل إنٗ انًساًٍْٛ خالل انخسؼت أشٓش 

 .5113، ٔٚؼزٖ رنك إنٗ ػًهٛاث االسخشداد انخٙ حًج خالل ػاو 5113يهٌٕٛ دٔالس أيشٚكٙ خالل ػاو 

انسُت انذانٙ صؼبا   ، صشح انسٛذ ْشاو انشٚس، انشئٛس انخُفٛز٘ نًجًٕػت جٙ إف إحش بمٕنّ:"نمذ كاٌ سبغحؼهٛما ػهٗ ْزِ انُخائج

َسبٛا بانُظش إنٗ انخغٛشاث انذساياحٛكٛت انخٙ طشأث ػهٗ انسٕق. ٔبانشغى يٍ رنك، حًكُا يٍ انذفاظ ػهٗ يؼذالث األداء ٔانشبذٛت ػهٗ 

خذمٛك ألصٗ لًٛت نُٛا انًسخًش َذٕ انًزٚذ يٍ انخمذو ٔانخُٕٚغ فٙ أَشطخُا ٔيصادس دخهُا يسخٕٖ انًجًٕػت، فًٛا َٕاصم جٕٓدَا ٔسؼ

يٍ االسخثًاساث ٔانًشاسٚغ انخاصت بانًجًٕػت. كًا شٓذ سبغ انسُت انذانٙ إػالٌ انًجًٕػت ػٍ انخٕلٛغ إلطالق يذفظت انؼماساث 

ٔالٚاث أيشٚكٛت، ٔانخٙ سخًثم إضافت أخشٖ إنٗ  0انٕالؼت فٙ  خُٕػتانًانصُاػٛت بانٕالٚاث انًخذذة، انخٙ حضى يجًٕػت يٍ األصٕل 

أصٕل انًجًٕػت انًسخذٕرة فٙ انسابك بانٕالٚاث انًخذذة. كًا لًُا خالل سبغ انسُت انذانٙ بخذشٍٛ يششٔع "ْاسبش سٔ" انز٘ ٚضى 

ذشٍٚ انًانٙ. باإلضافت إنٗ انشمك انسكُٛت انفخًت، ٔدذة يٍ انشمك انسكُٛت انفاخشة انٕالؼت ػهٗ انٕاجٓت انبذشٚت بًُطمت يشفؤ انب 321

سٛضى انًششٔع انؼذٚذ يٍ انًشافك ٔانًُشآث انخٙ حخُاسب يغ إطالنخّ انبذشٚت، باإلضافت إنٗ ػذد يٍ انًذال انخجاسٚت ٔانًطاػى 

 ديت."ْزا انًششٔع إٚجابا ػهٗ األداء انًانٙ نهًجًٕػت فٙ انسُٕاث انماإحًاو ُٚؼكس أٌ  لغَخٕانشالٛت. 

 

 -إَخٓٗ-



 

 
 
 

 ":المالية GFHعن "مجموعة 
" واحدة من المجموعات المالية األكثر أهمية في منطقة الخليج، والتي تتضمن: إدارة األصول، وإدارة الثروات، والخدمات GFHتعد "

المصرفية التجارية والتطوير العقاري. وتتركز عمليات المجموعة في دول مجلس التعاون الخليجي وشمال أفريقيا والهند. مجموعة 
GFH رين، وسوق الكويت لألوراق المالية وسوق دبي المالي .مدرجة في كل من بورصة البح 
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