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مجموعة جي إف إتش المالية ش.م.ب.
GFH Financial Group B.S.C.
GFH
تعيين نائب رئيس مجلس اإلدارة
Appointment of Vice Chairman
تود مجموعة جي إف إتش المالية ش.م.ب .اإلعنان عن تعيين السيد غازي الهاجري
كنائب لرئيس مجلس اإلدارة وذلك إعتبارا ً من  7يوليو .2021
يتقلد السيد غازي الهاجري منصب الرئيس التنفيذي لشركة وفرة الدولي لناستثمار ،وهي
شركة إلدارة األصول ويقع مقرها في دولة الكويت ،ولديها أصوال تحت اإلدارة تبلغ
قيمتها  7مليار دوالر .يتمتع السيد الهاجري بـ  21عاما من الخبرة في منصبه ،ويتولى
مهام توجيه المؤسسة بالكامل واالستثمارات الخاصة بها ،كما يقوم بقيادة استراتيجية النمو
التحولية للشركة .قبل ذلك ،عمل السيد الهاجري كنائب للرئيس التنفيذي في شركة
المشروعات السياحية ،المملوكة للهيئة العامة لناستثمار الكويتية ،والتي تعتبر أقدم وأكبر
مزود لألنشطة الترويجية والترفيهية في دولة الكويت .قبل ذلك تولى السيد الهاجري
منصب نائب الرئيس التنفيذي بشركة المشروعات السياحية المملوكة للهيئة العامة
لإلستثمار الكويتية والتي تعتبر أقدم وأكبر مزود لألنشطة الترويجية والترفيهية في دولة
الكويت وتولى مسؤلية عمليات وتطوير المنشآت الخاصة بالشركة.
GFH Financial Group B.S.C. would like to announce the appointment
of Mr. Ghazi Al Hajeri as Vice Chairman effective from 7th July 2021.
Mr. Ghazi Al Hajeri is the CEO of Wafra International Investment
Company, a Kuwait-based asset management company with $7BN
in AUM. Bringing 21 years of experience to his role, he is in charge
of overall corporate direction and proprietary investments, Mr. Al
Hajeri leads the company’s transformational growth strategy. Prior
to that, Mr. Al Hajeri occupied the role of deputy CEO at Touristic
Enterprises Co., an entity owned by the Kuwait Investment
Authority and the oldest and largest provider of recreation and
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entertainment in the State of Kuwait. Mr. Al Hajeri was responsible
for the group’s facility operations and development.
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