
 

 

 جي إف إتش تعين حماد يونس رئيسا إلدارة االستثمار

 

 

 

: أعلنت اليوم مجموعة جي إف إتش المالية عن تعيين السيد حماد 2016نوفمبر  16المنامة، البحرين 

إدارة نشاط االستثمار بالبنك، بما في ذلك إدارة يونس بمنصب رئيس إدارة االستثمار، حيث سيتولى 

 األصول، األسهم الخاصة واالستثمارات المؤسسية.

عاما في مجال األنشطة المصرفية اإلسالمية والتقليدية، الصيرفة  18يتمتع السيد يونس بخبرة تربو على 

هات مشورة للعديد من الجالتجارية، العقارات والضيافة. كما يتمتع بقدر وفير من الخبرة في تقديم ال

بالقطاعين العام والخاص، من بينها مؤسسات مالية وذلك فيما يتعلق بالمعامالت على المستوى اإلقليمي 

وفي منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا، الواليات المتحدة األمريكية، أوروبا وجنوب أفريقيا، باإلضافة 

ات المالية، دخول السوق، جمع رأس المال، االستثمارات، إلى األمور المتعلقة باستراتيجية قطاع الخدم

 عمليات الدمج، عمليات االستحواذ، إعادة الهيكلة وتعزيز العوائد.

عاما  13الجدير بالذكر أن السيد يونس كان يعمل مؤخرا لدى مؤسسة إرنست ويونغ التي قضى فيها 

حرين كما عمل كشريك ورئيس للخدمات للتمويل المؤسسي، في الب  (EY)حيث خدم كرئيس تنفيذي لشركة

االستشارية للمعامالت في البحرين. مما يذكر أن السيد يونس حاصل على شهادة محلل مالي معتمد من 

معهد المحللين الماليين المعتمدين في الواليات المتحدة األمريكية، شهادة زميل معهد المحاسبين المعتمدين 

من اتحاد المحاسبين القانونيين المعتمدين   ACCAكستان وشهادة من معهد المحاسبين المعتمدين في با

 بالمملكة المتحدة.

تعليقا على هذا التعيين، صرح السيد هشام الريس، الرئيس التنفيذي لمجموعة جي إف إتش بقوله:"نحن 

رفة يسعداء بانضمام السيد حماد إلى فريق اإلدارة العليا بالمجموعة، حيث يتمتع بخبرة واسعة في الص



 

اإلسالمية وهيكلة المعامالت بما يؤهله بالقيام بدور هام وفعال في صياغة وتنفيذ استراتيجية المجموعة، 

وإدارة وتطوير االستثمارات الجديدة بكفاءة عالية. األهم من ذلك أن للسيد حماد عالقات عمل قوية مع 

مية السيادية ومؤسسات مالية إقلي المؤسسات العائلية والحكومات ومؤسسات كبرى تشمل صناديق الثروات

ودولية مما سيساهم في النمو المتواصل لقاعدة عمالئنا وجلب العديد من المؤسسات التي يمكننا العمل 

 معها ومشاركتها."

كما علق السيد يونس بقوله:"يسعدني االنضمام إلى جي إف إتش في هذه األوقات الحاسمة التي تواصل 

مو والتقدم والتنوع، حيث تعتبر من أعرق المؤسسات االستثمارية اإلسالمية فيها المجموعة جهودها للن

في المنطقة كما تعد من رواد هذا القطاع. من خالل العمل مع فريق قيادة المجموعة فإنني أتطلع إلى 

تقديم مزيد من الدعم للتوسع في المحفظة االستثمارية للمجموعة وتواجدها في األسواق اإلقليمية 

 مية."والعال

 
 -إنتهى-

 
 
 
 

 ":المالية جي إف إتشعن "مجموعة 

واحدة من المجموعات المالية األكثر أهمية في منطقة الخليج، والتي تتضمن: إدارة األصول،  إف إتش جيمجموعة تعد 
وإدارة الثروات، والخدمات المصرفية التجارية والتطوير العقاري. وتتركز عمليات المجموعة في دول مجلس التعاون 

رين، وسوق الكويت لألوراق المالية مدرجة في كل من بورصة البح جي إف إتشالخليجي وشمال أفريقيا والهند. مجموعة 
 وسوق دبي المالي .
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