جي إف إتش تفوز بجائزة "أفضل بنك استثماري"  -الشرق األوسط

المنامة 17 ،ديسمبر  :2018أعلنت مجموعة جي إف إتش المالية اليوم عن فوزها بجائزتي "أفضل بنك استثماري – الشرق
األوسط" و"أفضل بنك إسالمي – البحرين" ضمن حفل توزيع جوائز األنشطة اإلسالمية والتمويل –  ،"2018 EMEAالذي
أقيم في دبي ،يوم  6ديسمبر  .2018تجدر اإلشارة إلى أن هذا العام هو الثالث عشر لتوزيع هذه الجوائز السنوية ،بمشاركة أكثر
من  200من المصارف ومؤسسات التمويل اإلسالمية في منطقة الشرق األوسط وأفريقيا ،حيث التقوا جميعا لالحتفال بأفضل
ما تحقق من أداء وإنجازات في القطاعين المصرفي والمالي خالل العام الماضي.
تعتبر هذه الجوائز األعلى مكانة في القطاع المصرفي والمالي وتغطي تشكيلة واسعة من فئات الخدمات المالية ،وقد تم منحها
من خالل اقتراع أجري على الموقع اإللكتروني للمجلة ،بمشاركة حوالي  10آالف من القراء والعاملين بالقطاع المصرفي
ونظرائهم.
تجدر اإلشارة إلى أن هذه الجوائز صممت أساسا إلبراز وتشجيع ومكافأة األداء االستثنائي والنمو في قطاع األنشطة المصرفية
والتمويل اإلسالمي الدولية ،ويعكس فوز مجموعة جي إف إتش بهذه الجوائز ما تحظى به من اإلشادة والتقدير من قبل السوق،
لما تحققه من نتائج مالية واستثمارية قوية على مستوى جميع خطوط أعمالها ،فضال عن احتفاظها بمكانة رائدة في السوق،
كونها من المؤسسات المبتكرة والرائدة في قطاع الصيرفة والتمويل اإلسالمي الدولي.
قام باستالم الجائزة نيابة عن مجموعة جي إف إتش ،السيد محمد عبدالملك ،رئيس توظيف االستثمار وإدارة العالقات بمجموعة
جي إف إتش.
مما يذكر أن مجموعة جي إف إتش كانت ومازالت تكرم إلنجازاتها في الصيرفة االستثمارية وإدارة األصول والتمويل اإلسالمي
حيث فازت بعدد من الجوائز الهامة األخرى خالل العام  ،إذ تم في شهر نوفمبر  ،2018تكريم المجموعة في حفل "أفضل
الجوائز العربية" الذي أقيم في المغرب ،حيث فازت بجائزة "أفضل بنك عربي لعام  "2018و"أفضل برنامج خدمات للعمالء
العرب لعام ."2018

 -انتهى –

عن "مجموعة جي إف إتش المالية":
تعد جي إف إتش واحدة 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 جي إف إتش مدرجة في كل
من بورصة البحرين ،وسوق الكويت لألوراق المالية وسوق دبي المالي .
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