
                                                                                                     
 

 

 لملتقى المالي السنوي لدول مجلس التعاون الخليجي ل ينالرسمي اةعأحد الرالمالية مجموعة جي إف إتش 

 مملكة البحرينب

 

 
 

 ،الواقع مقرها في مملكة البحرين المجموعة المالية، مجموعة جي إف إتش الماليةاليوم : أعلنت 2017فبراير  25-المنامة، البحرين 

، حيث 2017فبراير  28و 27الذي سيقام بمملكة البحرين يومي  ،للملتقى المالي السادس لدول مجلس التعاون الخليجيدعمها عن 

   للملتقى.  ينالرسميالرعاة أحد ستكون المجموعة 

 

المشاركة بللمؤتمرات بأهمية كبيرة، حيث يتم تنظيمه من قبل يوروموني يحظى ذا الملتقى الرفيع المستوى تجدر اإلشارة إلى أن ه

مع مجلس التنمية االقتصادية. سوف يركز ملتقى هذا العام على إتاحة الفرصة للمشاركين من مختلف أنحاء العالم للحصول على 

الكامنة وكيفية مواجهتها والتغلب عليها من خالل منطقة الخليج والتحديات ير التي تمر بها يمرحلة التغحول ومتعمقة شاملة فكرة 

   اتباع أساليب جديدة تعزز من أداء القطاع المالي.  

 

لتي تشمل األحداث الهامة اعلى تطور األسواق المالية بالمنطقة. تأثيرها ومدى  األحداث والتوجهات العالميةأهم كما سيتناول الملتقى 

خرى ألكة المتحدة من االتحاد األوروبي، انتخاب الرئيس األمريكي دونالد ترامب وأمور تخارج الممسيتم تسليط الضوء عليها، 

ة وغيرها من ، االستراتيجيات المالية والقيود التي تواجهها السيولفطالن أسواقديناميكيات ، لالقتصاد، اآلفاق المستقبلية بالصينتتعلق 

 الموضوعات الهامة األخرى.

   

ي السياسات، الجهات الرقابية، عمن كبرى المؤسسات المالية والمستثمرين، صان 600في الملتقى أكثر من من المتوقع أن يشارك 

 المعروفين من جميع أنحاء منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا واألسواق الدولية. متحدثيناالقتصاديين، األكاديميين وال

 

 بقوله:"يسر مجموعة جيالمالية تعليقا على هذا الحدث الهام، صرح السيد هشام الريس، الرئيس التنفيذي لمجموعة جي إف إتش 

اقشة ما لبحث ومنإف إتش المالية العمل جنبا إلى جنب مع مجلس التنمية االقتصادية ونظرائنا على الصعيدين اإلقليمي والدولي 

سواق الخليجية. يحظى ملتقى هذا العام بأهمية كبيرة أكثر من أي وقت مضى في ضوء ما تشهده المنطقة يحمله المستقبل في طياته لأل

 صفتها أحدبواألسواق العالمية من تغيرات سياسية واقتصادية غير متوقعة بما في ذلك الواليات المتحدة األمريكية وأوروبا وآسيا. 
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ه األمور تمثل أهمية كبرى لمجموعة جي إف إتش وقدرتنا المستمرة على تقييم المخاطر فإن هذ ،كبار المستثمرين اإلقليميين والدوليين

صاديات بما يصب في مصلحة المساهمين والمستثمرين واقت ،تحقيق القيمةفي والفرص بشكل فعال لمواصلة البناء على سجلنا الحافل 

 لتي نزاول فيها أنشطتنا."    اطق االمن

 

التي كانت ومازالت تلعب دورا رائدا في  ،أيضا استضافة وانعقاد هذا الملتقى الهام في مملكة البحرينطيبة وأضاف:"من األمور ال

هياكل وال ةالعمل الصحيح أطروما تحققه األسواق المالية بالمنطقة من تقدم ونمو من خالل االبتكار وتطوير ، مجال الخدمات المالية

 ويع النمو المالي واالقتصادي.ساهم في دعم وتنواالستراتيجيات التي ت

   

للملتقى، سوف تشارك مجموعة جي إف إتش المالية في هذه الفعالية الهامة من خالل فريق من كبار ين الرسمي الرعاةأحد  بصفتها

ة زيارمسئوليها من الخبراء في المجالين المالي واالستثماري. لمزيد من المعلومات ولالطالع على جدول أعمال الملتقى، يرجى 

 الموقع اإللكتروني لمؤتمرات يوروموني على العنوان التالي:

.www.euromoneyconferences.com/gcc 

 

 -إنتهى-

 

 
 

 ":جي إف إتش الماليةعن "مجموعة 

منطقة الخليج، والتي تتضمن: إدارة األصول، وإدارة الثروات، تعد جي إف إتش  واحدة من المجموعات المالية األكثر أهمية في 
والخدمات المصرفية التجارية والتطوير العقاري. وتتركز عمليات المجموعة في دول مجلس التعاون الخليجي وشمال أفريقيا والهند. 

 بي المالي .مجموعة جي إف إتش مدرجة في كل من بورصة البحرين، وسوق الكويت لألوراق المالية وسوق د
 

 لمزيد من المعلومات، الرجاء االتصال بـ:

 نوال الناجي
 قسم العالقات المؤسسية –مسؤول أول

 17538538 973+هاتف: 
 nalnaji@gfh.com اإللكترونيالبريد 

 www.gfh.comالموقع اإللكتروني: 
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