مجموعة  GFHتفوز كأسرع البنوك نموا وأفضل مؤسسة إلدارة الثروات

(المنامة 30 ،مايو  :)5102أعمنت مجموعة  GFHالمالية ،الواقع مقرىا بمممكة البحرين ،عن فوزىا بجائزتين ضمن الجوائز
السنوية التي تمنحيا مؤسسة "سي بي آي فاينانشال  ،بانكر ميدل إيست" ،وىي من كبرى المؤسسات المتخصصة في األخبار
والتحميالت المالية بالمنطقة ،حيث فازت مجموعة  GFHبجائزة "أسرع البنوك نموا في البحرين" وجائزة "أفضل مؤسسة إلدارة
الثروات" .قام باستالم الجائزتين نيابة عن مجموعة  GFHالسيد ىشام الريس ،الرئيس التنفيذي لممجموعة والسيد محمد خنجي،
المدير التنفيذي إلدارة الثروات وذلك خالل الحفل السنوي لمجوائز الذي نظمتو المؤسسة في دبي.
تم منح ىذه الجوائز إلى مجموعة  GFHإشادة بدورىا الرائد في إيجاد الحمول من خالل ما تتمتع بو من الخبرة والمعرفة
الواسعة في مختمف المجاالت ،كما تجسد التزام المجموعة ونجاحيا في ابتكار وطرح الفرص االستثمارية الفريدة لعمالئيا.
وفي معرض تعميقو ،قال السيد ىشام الريس ،الرئيس التنفيذي لمجموعة " :GFHنحن فخورون بمنحنا ىاتين الجائزتين
المتميزتين كأسرع البنوك نموا وأفضل مؤسسة إلدارة الثروات ،حيث أننا في مجموعة  GFHنسعى لتوفير حمول مصرفية

عالمية المستوى وخدمة عمالء مبتكرة لنكون دائما في موقع الصدارة بين منافسينا ،ونكون الشريك المثالي لممستثمرين ممن
يتطمعون إلى االستثمارات المبتكرة التي تدر عوائد عالية .لن نعتبر ىذا التقدير نياية المطاف ،بل سنبني عميو عاما تمو اآلخر
لموفاء بالمعايير العالية التي وضعناىا بل وتجاوزىا لتحقيق أعمى قيمة لمساىمينا ومستثمرينا".

تيدف مجموعة " "GFHالمالية إلى مواصمة أقتناص الفرص االستثمارية المجزية وىيكمتيا بالشكل الذي يضمن التوازن بين
المخاطر والعوائد لتمكين المجموعة ومستثمرييا من تحقيق نتائج ناجحة ومستقرة.
 انتيى –عن "مجموعة  GFHالمالية":
تعد " " GFHواحدة من المجموعات المالية األكثر أهمية 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 .مجموعة  GFHمدرجة في كل من بورصة البحرين ،وسوق الكويت لألوراق المالية وسوق دبي المالي .
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