
 

 
وائز المؤتمر العالمي سالمي استثماري ضمن جالمالیة تفوز بجائزة أفضل مصرف إ مجموعة "جي اف اتش"

 2019سالمیة للمصارف اإل
 

 
عن فوزھا بجائزة "أفضل مصرف إسالمي استثماري" الیوم،  ش.م.ب. : أعلنت مجموعة جي اف إتش المالیة2019دیسمبر  3 –المنامة 

اإلسالمیة والذي أقیم في مملكة البحرین  للمصارف العالمي المؤتمر من 26 الـ الدورة" وذلك خالل حفل 2019من قبل "جوائز األداء 
 قر. تحت رعایة كریمة من صاحب السمو الملكي األمیر خلیفة بن سلمان آل خلیفة رئیس الوزراء المو

 
وتمنح جوائز المؤتمر العالمي للمصارف اإلسالمیة ألفضل المؤسسات المالیة استناداً الى مجموعة من نقاط األداء وعدة معاییر على 

رئیسیة: االستقرار المالي، األداء المالي معاییر  3بناء على والعالمي، حیث تنال كل مؤسسة مالیة مجموعة نقاط اإلقلیمي الصعیدین 
أحرزوا أعلى مجموع من النقاط على الصعیدین االقلیمي والعالمي. ھم من الفائزون بالجوائز یكون والحوكمة والمسؤولیة االجتماعیة. 
مؤسسات  5وأفضل  مؤسسات مالیة على المستوى العالمي، 10ن تصبح ضمن أفضل تمكنت من أویتم ترشیح المؤسسات المالیة التي 

 مالیة على المستوى االقلیمي. 
 

  صالح شریف، رئیس الشئون اإلدریة بالمجموعة. وقد تسلم الجائزة نیابة عن مجموعة "جي اف اتش" المالیة السید
 

ھذا ب الرئیس التنفیذي لمجموعة جي اف اتش المالیة: "نحن مسرورون ،وفي معرض تعلیقھ على الجائزة، صّرح السید ھشام الریس
خطوط ین . ومن ببحجم المؤتمر العالمي للمصارف االسالمیة مرموقةال عالمیةالفعالیات النظرائنا والتقدیر المتواصل من السوق ، ومن 

مساھمینا. متنامیة لمستثمرینا وعوائد  موارد الدخل  وتحقیقزخم أنشطتنا المصرفیة االستثماریة تجاه دعم  یتواصلالرئیسیة، أعمالنا 
أفضل العاملین في قطاع الصیرفة  استقطاب المؤتمر العالمي للمصارف االسالمیةیواصل عاماً،  26تاریخھ الطویل الممتد لـ عبر 

، ونحن فخورون بأن دور مجموعة جي اف اتش المالیة أنشطتناالستعراض ابرز التوجھات واآللیات التي تصیغ ھیكل  ،االسالمیة
 لتقدیر والتكریم." مزیداً من احصد یواصل  كمؤسسة رائدة ومبتكرة 

 
 

  -انتھى-
 
 

 
 نبذة عن مجموعة "جي اف اتش" المالیة:

، إدارة تعتبر مجموعة "جي اف اتش" المالیة واحدة من أعرق المؤسسات المالیة في منطقة الخلیج العربي والتي تختص في عدة مجاالت: إدارة األصول
" "جي اف اتشالثروات، الصیرفة التجاریة والتطویر العقاري. تتركز عملیات المجموعة في دول مجلس التعاون الخلیجي، شمال افریقیا والھند. مجموعة 

 المالیة مدرجة اسھمھا في بورصة البحرین، بورصة الكویت، وسوق دبي المالیة.  
 
 

 www.gfh.comللحصول على المزید من المعلومات حول مجموعة "جي اف اتش" المالیة، یرجى زیارة الموقع االلكتروني: 
 
 

 للمزید من المعلومات یرجى التواصل مع: 
 مدیر قسم اتصاالت المؤسسات –نوال الناجي 

 مجموعة "جي اف اتش" المالیة
 17538538 973+ھاتف: 

 nalnaji@gfh.comبرید الكتروني: 
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