
 

 

 مجموعة جي إف إتش المالية تنشئ بنفت ترست مع شركة إنترترست ميدل إيست

 

 
 

 البحرين، مملكة في مقرها الواقع المالية المجموعة المالية، إتش إف جي مجموعة اليوم أعلنت: 2017 فبراير 14 - البحرين المنامة،

"جي  طقةالمن في شركة أول بإنشاء"( إيست ميدل إليان" بـ سابقا المعروفة) إيست ميدل إنترترست شركة مع شراكة خالل من قامت أنها

 وفقا ،ي المجموعةف التنفيذيينن لموظفيل وذلك"( البرنامج" أو" الشركة)" الموظفين مزايا بائتمان تختصسإف إتش بنفت ترست" والتي 

 .المركزي البحرين مصرف من الصادرة الجديدة لألنظمة

   

 ةاإلدار بأعضاء الخاصة اآلجلة األسهمو حوافزالب لالحتفاظ الشركة بإنشاء قامت المالية إتش إف جي مجموعة أن إلى اإلشارة تجدر

 ممارساتب يتعلق فيما المركزي البحرين مصرف أنظمة مع تمشيا وذلك ،(حوافز) بالمجموعة الرئيسيين المخاطر ومسئولي التنفيذية

 ارجخ آمن بشكل محفوظة مكافآتهم أن موظفينلل البرنامج هذا يضمن سوفهذا و. في قطاع المؤسسات المالية في البحرين المكافآت

 الحماية ائلوس من الموظفون يستفيد سوف ذلك، إلى باإلضافة. للدائنين مطالبات أية ضد بالحماية تتمتع أنها كما العمومية الميزانية

. المالية إتش إف جي مجموعة عن نيابة البرنامج إدارة إيست، ميدل إنترترست شركة تولىست حيث البرنامج، إدارة بها تتميز التي الفعالة

 لكترونيةاإلبوابة ال خالل من وذلك المجموعة في أسهمهم بقيمة يتعلق فيما بشكل فوري معلوماتال على االطالع للموظفين سيمكن كما

 .إنترترست لشركة

 

 إلعالنبا سعداء نحن:"بقوله المالية إتش إف جي بمجموعة يةاإلدار الشئون رئيس أمين، محمد السيد صرح الشراكة، هذه على تعليقا

 التي ،إنترترست شركة مع جنب إلى جنبا العمل خالل من ،بالمجموعة المكافآت سياسات إطار في تأسيس شركة "بنفت ترست" عن

 رونفخو أننا كما .المجموعة أنحاء مختلف في ممارسات الحوكمة لتطبيق المجموعة معه تتعاون المستوى عالمي آخر شريكا تعتبر

 بالشفافية االتزامن على آخر دليال يعد مما المجموعة، لموظفي البرنامج هذا بإنشاء تقوم المنطقة في مالية مؤسسة أول لكوننا خاص بشكل

 قطاع في الكفاءات بأفضل واالحتفاظ جذب لمواصلة إتش إف جي مجموعة توليها التي األهمية يعكس كما الفعالة، الحوكمة ومعايير

 لتنفيذيينا المجموعة موظفي مصالح بين ما التوازن تحقيق خالل من للمساهمين القيمة حماية على ذاته الوقت في الحرص مع الصيرفة

 .   المكافآت سياسات خالل من المساهمين ومصالح

  

 إنشاء تجاه ةرائع رؤية المالية إتش إف جي مجموعة أظهرت لقد:"بقوله إنترترست لشركة التنفيذي الرئيس بازيان، بشار السيد وأضاف

 هذا يف الرائدة مكانتها أيضا إتش إف جي أظهرت لقد .شركة "بنفت ترست" وإدارة تأسيس في معا العملب فخورين ونحن البرنامج هذا



 

 إتش إف جي مجموعة لموظفي كبير جذب عامل األسهم حوافز برنامج يمثل. التوجه نفس اآلن تتبع أخرى إقليمية بنوك ضمن المجال

 مصالح بين ما الموازنة على ذاته الوقت في تحرص التي المجموعة تحققه الذي والتوسع النجاح من االستفادة لهم يتيح حيث المالية

 ".الموظفين ومصالح المساهمين

 

 -انتهى -

       

 

 
 ":جي إف إتش الماليةعن "مجموعة 

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

 وسوق الكويت لألوراق المالية وسوق دبي المالي .
 

 

 :إنترترست حول

 بالشركة يعملون موظف 2400 خالل من والمؤسسات، الصناديق وخدمات القيمة العالية االئتمان خدمات توفير مجال في رائدة عالمية شركة إنترترست تعتبر

 الجودة عالية خدمات الشركة توفر. األوسط والشرق آسيا األمريكية، المتحدة الواليات اوروبا، في متفرقة أنحاء في جهة 30 في تقع مكتبا 41 تضم شبكة ضمن

 دماتخ الصناديق، خدمات المؤسسية، الخدمات الشركة من المقدمة األعمال خدمات تشمل. األجل طويلة عالقات إنشاء بغرض لعمالئها المحددة المتطلبات لتلبية

 ذلك في ماب الجغرافية، المناطق مختلف في فيها تعمل التي األسواق في رائدة بمكانة إنترترست شركة وتتمتع هذا. الخاصة الثروات وخدمات المال رأس أسواق

 الية،م مؤسسات الجنسيات، متعددة شركات عالمية، محاسبية ومؤسسات  قانونية مؤسسات مع الشركة تعمل كما. وجيرسي الكايمان جزر لوكسمبورج، هولندا،

 . العائالت ومكاتب المالية الجدارة ذوي من وأفراد صناديق مدراء

 

 

 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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