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 المحترم  السيــــد حسن عبدالرحمن السركال

 رئيس تنفيذي العمليات –نائب رئيس تنفيذي 

 رئيس قطاع العمليات

 9700ص.ب  ,الماليسوق دبي 

 اإلمارات العربية المتحدة –دبــــــي 

 

 ،السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،

 

 مجموعة جي إف إتش الماليةدالت التصنيف الممنوحة لالوكالة اإلسالمية الدولية للتصنيف تؤكد مع: الموضوع
 

أن الوكالة اإلسالمية الدولية للتصنيف قد جي إف إتش المالية إعالم السادة المساهمين واألسواق  مجموعةتود 

على النطاق الدولي  BB / B  (Double B / Single B)بدرجةأعادت تأكيد تصنيفات المجموعة 

على النطاق المحلي، مع نظرة مستقبلية  BBB-(bh) / A3(bh)  (Triple B Minus / A Three)،وبدرجة

 .بدرجة "مستقرة" لكال التصنيفين

 

سلط التقرير الضوء على تقدم المجموعة عبر خطوط أعمالها الرئيسية، التي تشمل الصيرفة االستثمارية، التطوير 

ري، نشاط الخزينة الذي تم التوسع فيه مؤخرا، االستثمارات الخاصة، والصيرفة التجارية من خالل حصتها العقا

في المصرف الخليجي التجاري الواقع مقره في البحرين. كما أشار التقرير بشكل إيجابي إلى أنه  %55.4البالغة 

ة، إال أن هذا التركيز آخذ في التراجع من خالل بينما كانت استثمارات المجموعة تركز نسبياً على األصول العقاري

لتعليم بما في ذلك قطاعي ا –االستثمار في منتجات الخزينة وزيادة االستثمارات في القطاعات المقاومة للتقلبات 

  .والرعاية الصحية وذلك من خالل نشاط الصيرفة االستثمارية للمجموعة

 

على تحقيق تخارجات ناجحة من  المجموعةلتي أبرزها التقرير، قدرة ومن اإلنجازات والعوامل اإليجابية األخرى ا

بعض من مشاريعها العقارية، ومن ثم االستفادة من السيولة الناتجة، وارتباط المجموعة المتواصل بمجموعة أبوظبي 

 .المالية الواقع مقرها بدولة اإلمارات العربية المتحدة، بصفتها مساهم مسيطر

  

خالل  %14.48لمالي، أبرز التقرير معدل الكفاية المالية القوي للمجموعة والذي استقر بنسبة على صعيد الوضع ا

. %12.5ليفوق بذلك الحد األدنى المطلوب من قبل مصرف البحرين المركزي والبالغ  2019الربع الثالث من عام 

رباع السنة القادمة والذي من كما لوحظ أيضا أن المجموعة بصدد جمع مزيد من التمويل المتوسط األجل خالل أ

المتوقع أن يتيح مزيدا من التوافق بين ملف األصول والمطلوبات، كما يعزز توقعات وكالة التصنيف بالتحسن في 

ملف مخاطر السيولة للمجموعة. في نفس الوقت، أشار التقرير إلى أن التدابير المتخذة تجاه ترشيد التكاليف، من 

 .وقع أن يؤدي إلى تعزيز الربحية خالل أرباع السنة القادمةبين استراتيجيات أخرى، يت

 

 :رأي اإلدارة حول التصنيف االئتماني الممنوح

إليجابي المستمر التحليل اتعتقد اإلدارة أن التصنيف االئتماني الممنوح من الوكالة اإلسالمية الدولية للتصنيف يعكس 

من خالل  الاألعمتنويع أنشطة  تتطلع اإلدارة الى مواصلةكما اتها والتوقعات المستقبلية لها. وإنجاز المجموعةلتقدم 

ستثمارية، وتحقيق تخارجات ناجحة، والقيام بكل ما اإل األنشطةالتوسع في نشاط الخزينة والنمو المتواصل عبر 

 للمجموعة المالي القوي وضعالل وإنه من خال. للمجموعة المالي القوي وضعالاالحتفاظ ب هو ضروري لمواصلة



 

 

جازات إلى تحقيق مزيد من التقدم واإلن تتطلع اإلدارة، والنظرة المستقبلية التي وصفت بالمستقرة 2019خالل عام 

 اإلستثمارات.وجني ثمار  ة المجموعةتنفيذ استراتيجي من خالل مواصلةخالل العام المقبل 

 

 ،،حتراموتفضلوا بقبول فائق التقدير واال

 

 

 

 

 نبيـــــل مـــيرزا 

 زام ـتـلاإل رئـيـس                                                                     

  


