
 

 
 

 "6102مجموعة جي إف إتش تفوز بجائزتين ذهبية وفضية ضمن جوائز "ترانسفورم 

 

: أعلنت اليوم مجموعة جي إف إتش المالية، وهي إحدى مجموعات الخدمات المالية 6112 يونيو 1 دبي،

"، وذلك لتصميم هوية تجارية 6112فوزها بجائزتين ضمن جوائز "ترانسفورم الرائدة بالمنطقة، عن 

 "هوية مكتوبةالجائزة الذهبية ألفضل مبتكرة لمشروعها العقاري "هاربر رو"، حيث حصلت على "

خالل حفل توزيع الجوائز، قام باستالم  "الجائزة الفضية ألفضل هوية مرئية من القطاع العقاري".و

العالقات المؤسسية ة عن مجموعة جي إف إتش المالية كل من السيد حازم عبدالكريم، رئيس الجائزتين نياب

 المؤسسية بالمجموعة. عالقاتال أول بقسموالسيدة سحر قناطي، مدير نالمستثمريو

الجدير بالذكر أن "مجلة ترانسفورم"، تقوم بمنح هذه الجوائز التي تهدف إلى تكريم ومكافأة تصاميم الهوية 

التجارية األكثر ابتكارا وإبداعا ونجاحا، وهي أيضا تمثل جزءا من جوائز ترانسفورم التي تمنح في مختلف 

أنحاء العالم، بما في ذلك "جوائز ترانسفورم أوروبا"، "جوائز ترانسفورم أمريكا الشمالية"، "جوائز 

ث يركز كل برنامج من برامج منح ترانسفورم آسيا المحيط الهادئ" و"جوائز إدارة الهوية لجهة العمل"، حي

 الجوائز الرفيعة المستوى هذه على جوانب معينة لعملية تصميم الهوية كما تشكل معيارا للتميز والتفوق.

تجدر اإلشارة إلى أن مجموعة جي إف إتش قد فازت على مدى السنوات السابقة بعدد من الجوائز 

الصيرفة االستثمارية، إدارة الثروات والتمويل  لما حققته من إنجازات بارزة في مجاالت  الرفيعة

"، 6112" ضمن جوائز "بانكر ميدل إيست البحرين –"أفضل بنك استثماري  اإلسالمي، ومن بينها جائزة

وذلك ضمن جوائز المؤتمر العاشر  6112في مطلع عام  الشرق األوسط" –أفضل بنك استثماري جائزة "



 

"أفضل جائزة و، 6112في عام  "البنك األسرع نموا في البحرين" لألنشطة اإلسالمية والتمويل، جائزة

وذلك من قبل مؤسسة بانكر ميدل إيست، . كما حازت المجموعة  6116في عام  مؤسسة إلدارة الثروات"

من مؤسسة  أفضل بنك استثماري في البحرين"على عدد من الجوائز المرموقة األخرى، ومن بينها جائزة "

،  6112من مؤسسة يوروموني في األعوام  "أفضل بنك استثماري"نترناشيونال، وجائزة كابيتال فاينانس إ

 .6112في عام  "أفضل بنك استثماري إسالمي"وجائزة   6112و 6112

 
 -إنتهى-

 
 

 ":المالية GFHعن "مجموعة 
" واحدة من المجموعات المالية األكثر أهمية في منطقة الخليج، والتي تتضمن: إدارة األصول، وإدارة الثروات، والخدمات المصرفية GFHتعد "

مدرجة في كل من  GFHالتجارية والتطوير العقاري. وتتركز عمليات المجموعة في دول مجلس التعاون الخليجي وشمال أفريقيا والهند. مجموعة 
 رين، وسوق الكويت لألوراق المالية وسوق دبي المالي .بورصة البح

 
 لمزيد من المعلومات، الرجاء االتصال بـ:

 نوال الناجي
 قسم العالقات المؤسسية –أولمسؤول 
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