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GFH Appoints Tariq Al Samahiji as CEO of UK Based Operations 
 الموضوع

Information 

اإلعالن عن تعيين السيد طارق السماهيجي تود مجموعة جي إف إتش المالية ش.م.ب. 

سبتمبر  26وذلك إعتباراً من  المتحدةكرئيس تنفيذي لعمليات المجموعة في المملكة 

2021.  

 

في تواجدها على  المجموعةسوف يكون السيد طارق السماهيجي مسئوال عن دعم توسع 

طارق بأكثر من عقدين من الخبرة في قطاع األعمال السيد يتمتع والمستوى الدولي. 

 اإلسالمي واالئتمان.ال، التمويل المصرفية العالمية من خالل إدارة األصول، أسواق الم

ة ؤسسة استشارات ماليوقد قام مؤخرا بالمشاركة في تأسيس "أورفيوس بارتنرز" وهي م

، ومازال يعمل بها كرئيس مجلس إدارة غير تنفيذي. وقبل ذلك، عمل السيد سريعة النمو

ستثمارات ل واالطارق كرئيس تنفيذي لبنك بي إن بي باريبا نجمه ورئيسا دوليا للتموي

 . اإلسالمية في بنك بي إن بي باريبا

 

تم تأسيس مكتب جي إف إتش بالمملكة المتحدة كمكتب تمثيلي كما تجدر اإلشارة الى أنه 

 كجزء من إستراتيجية المجموعة للتوسع دولياً. 2019في أبريل 

 

GFH Financial Group B.S.C. would like to announce the appointment 

of Mr. Tariq Al Samahiji as Chief Executive Officer of GFH’s UK 

operations effective from 26th September 2021.  

 

Mr. Al Samahiji will be responsible for driving further expansion of 

GFH’s international presence. He brings to the role more than two 

decades of experience in the global banking sector across Asset 

Management, Capital Markets, Islamic Finance and Credit. Most 

recently, he co-founded Orpheus Partners, the fast-growing capital 

advisory partnership of which he remains non-executive chairman. 

Prior to that, he was the CEO of BNP Paribas Najmah and Global 

Head of BNP Paribas Islamic Finance and Investments. 

 

 المعلومة 



 

It is also to be noted that GFH’s UK Office was established as a 

representative office in April 2019 as part of the Group’s strategy to 

expand its international presence. 
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