اﻟﺛروات
ﺳﺳﺔ ﻹدارة ر
رع اﻟﺑﻧوك ﻧﻣوا وأﻓﺿﻝ ﻣؤﺳ
 Gﺗﻔوز ﻛﺄﺳرع
ﻣﻣﺟﻣوﻋﺔ GFH
ﺿﻣن اﻟﺟواﺋز
ﻓوزﻫﺎ ﺑﺟﺎﺋزﺗﻳن ﺿ
 Gاﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ،اﻟواﻗﻊ ﻣﻘرﻫﺎ ﺑﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻟﺑﺣرﻳن ،ﻋن ز
 :(2015أﻋﻠﻧت ﻣﺟﻣوﻋﺔ GFH
)اﻟﻣﻧﺎﻣﺔﺔ 30 ،ﻣﺎﻳو 5
ﺳت" ،وﻫﻲ ﻣن ﻛﺑرى
اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺗﺧﺻﺻﺔ ﻓﻲ اﻷﺧﺑﺎر
ت
اﻟﺳﻧوﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻣﻧﺣﻬﺎ ﻣؤؤﺳﺳﺔ "ﺳﻲ ﺑﻲ آي ﻓﺎﻳﻧﺎﻧﺷﺎﻝ  ،ﺑﺎﻧﻛر ﻣﻳدﻝ إﻳﺳ

ﺟﺎﺋزة "أﻓﺿﻝ ﻣؤؤﺳﺳﺔ ﻹدارة
أﺳرع اﻟﺑﻧوك ﻧﻣوا ﻓﻲ اﻟﺑﺣرﻳن" وﺟ
ﻣﻧطﻘﺔ ،ﺣﻳث ﻓﺎززت ﻣﺟﻣوﻋﺔ  GF Hﺑﺟﺎﺋزة " ر
ﻼت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺑﺎﻟﻣﻧ
واﻟﺗﺣﻠﻳﻼ

ﺣﻣد ﺧﻧﺟﻲ،
ﺟﻣوﻋﺔ واﻟﺳﻳد ﻣﺣ
ﺋﻳس اﻟﺗﻧﻔﻳذي ﻟﻠﻣﺟﻣ
ﻫﺷﺎم اﻟرﻳس ،اﻟر س
م
 GFHاﻟﺳﻳد
ﻋن ﻣﺟﻣوﻋﺔ H
ت" .ﻗﺎم ﺑﺎﺳﺗﻼم ااﻟﺟﺎﺋزﺗﻳن ﻧﻳﺎﺑﺔ ﻋ
اﻟﺛروات
ﺳﺔ ﻓﻲ دﺑﻲ.
اﻟذي ﻧظﻣﺗﻪ اﻟﻣؤﺳﺳ
ﻧوي ﻟﻠﺟواﺋز ي
ﺧﻼﻝ اﻟﺣﻔﻝ اﻟﺳﻧو
اﻟﻣدﻳر اﻟﺗﻧﻔﻳذي ﻹدارة ااﻟﺛروات وذﻟك ﺧ

اﻟﺧﺑرة واﻟﻣﻌرﻓﺔ
ﻣن ﺧﻼﻝ ﻣﺎ ﺗﺗﻣﻣﺗﻊ ﺑﻪ ﻣن ﺑ
ورﻫﺎ اﻟراﺋد ﻓﻲ إﻳﺟﺎد اﻟﺣﻠوﻝ ن
 GFHإﺷﺎدة ﺑدور
ﺢ ﻫذﻩ اﻟﺟواﺋز إﻟإﻟﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺔ H
ﺗم ﻣﻧﺢ

ﻼﺋﻬﺎ.
اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﻳﺔ اﻟﻔرﻳدة ﻟﻌﻣﻼ
ﺎ
ﻓﻲ اﺑﺗﻛﺎر وطرح اﻟﻔرص
ﻣوﻋﺔ وﻧﺟﺎﺣﻬﺎ ﻲ
ﺟﺳد اﻟﺗزام اﻟﻣﺟﻣو
اﻟواﺳﻌﺔﺔ ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣﻣﺟﺎﻻت ،ﻛﻣﺎ ﺗﺟ

ﻫﺎﺗﻳن اﻟﺟﺎﺋزﺗﻳن
ن
ﺟﻣوﻋﺔ " :GFHﻧﺣن ﻓﺧورون ﺑﻣﻧﺣﻧﺎ
س اﻟﺗﻧﻔﻳذي ﻟﻣﺟ
وﻓﻲ ﻣﻌﻌرض ﺗﻌﻠﻳﻘﻪ ،ﻗﻗﺎﻝ اﻟﺳﻳد ﻫﺷﺎمم اﻟرﻳس ،اﻟرﺋﻳس
ﺳﻌﻰ ﻟﺗوﻓﻳر ﺣﻠووﻝ ﻣﺻرﻓﻳﺔ
ﺣﻳث أﻧﻧﺎ ﻓﻲ ﻣﺟﻣﻣوﻋﺔ  GFHﻧﺳ
اﻟﻣﺗﻣﻳزﺗﺗﻳن ﻛﺄﺳرع اﻟﺑﻧووك ﻧﻣوا وأﻓﺿﻝﻝ ﻣؤﺳﺳﺔ ﻹدا رة اﻟﺛروات ،ث
ﻳك اﻟﻣﺛﺎﻟﻲ ﻟﻠﻣﺳﺗﺗﺛﻣرﻳن ﻣﻣن
اﻟﺻدارة ﺑﻳن ﻣﻧﺎﻓﺳﻳﻧﺎ ،وﻧﻛون اﻟﺷر ك
ر
ﻋﺎﻟﻣﻳﺔ اﻟﻣﺳﺗوى وﺧدﻣﺔﺔ ﻋﻣﻼء ﻣﺑﺗﻛرة ﻟﻧﻛون داﺋﻣﺎ ﻓﻲ ﻣوﻗﻊ

ﻋﺎﻣﺎ ﺗﻠو اﻵﺧر
ﺳﻧﺑﻧﻲ ﻋﻠﻳﻪ ﺎ
ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻣطﺎف ،ﺑﻝ ﺳ
ﻲ ﺗدر ﻋواﺋد ﻋﺎﻟﻟﻳﺔ .ﻟن ﻧﻌﺗﺑر ﻫﻫذا اﻟﺗﻘدﻳر ﺔ
ن إﻟﻰ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎ ارات اﻟﻣﺑﺗﻛرة اﻟﺗﻲ
ﻳﺗطﻠﻌون

ﺳﺗﺛﻣرﻳﻧﺎ".
ﻗﻳﻣﺔ ﻟﻣﺳﺎﻫﻣﻳﻧﺎ وﻣﺳ
ﻟﻠوﻓﺎء ﺑﺑﺎﻟﻣﻌﺎﻳﻳر اﻟﻌﺎﻟﻳﺔ اﻟﺗﻲ وﺿﻌﻧﺎﻫﺎ ﺑﻝ وﺗﺟﺎوزﻫﺎ ﻟﺗﺣﺣﻘﻳق أﻋﻠﻰ ﺔ

ﺑﺎﻟﺷﻛﻝ اﻟذي ﻳﺿﻣن اﻟﺗوازن ﺑﻳن
ﻝ
ص اﻟﻔرص اﻻﺳﺗﺛﺛﻣﺎرﻳﺔ اﻟﻣﺟزﻳﺔ ووﻫﻳﻛﻠﺗﻬﺎ
 "Gاﻟﻣﺎﻟﻳﺔ إﻟﻰ ﻣواﺻﻠﺔ أﻗﺗﻧﺎص
ﺗﻬدف ﻣﻣﺟﻣوﻋﺔ "GFH
ﺣﺔ وﻣﺳﺗﻘرة.
ﻳن اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ وﻣﻣﺳﺗﺛﻣرﻳﻬﺎ ﻣن ﺗﺣﺣﻘﻳق ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻧﺎﺟﺣ
اﻟﻣﺧﺎطرر واﻟﻌواﺋد ﻟﺗﻣﻛﻳن
اﻧﺗﻬﻰ –
ﻰ
عن "ممجموعة  GFHالمالية":
ن المجموعات االمالية األكثر أھھمية في منطقة الخليج ،والتي تتضمن :إدارة األصول ،وإداررة الثروات،
 "GFHواحدة من
تعد "H
شمال أفريقيا
والخدماات المصرفية اللتجارية والتطويير العقاري .وتتتتركز عمليات اللمجموعة في دوول مجلس التعاوون الخليجي وش
وسوق دبي المالي .
ق
لألوراق المالية
ق
 Gمدرجة في كلل من بورصة اللبحرين ،وسوق الكويت
والھند .مجموعة GFH
لمزيد ممن المعلومات ،الرجاء االتصالل:
نوال النناجي
مسؤول – قسم العالقات المؤسسية
+973 17538538
ھاتف8 :
na
إللكترونيalnaji@gfh.com :
البريد اإل
www.gfh.co
الموقع ااإللكترونيom :

