وكالة فيتش للتصنيف االئتماني تؤكد تصنيف جي إف إتش عند المستوى ”“B
مع نظرة مستقبلية مستقرة

المنامة 30 ،يونيو  :2019أعلنت اليوم مجموعة جي إف إتش المالية عن قيام وكالة التصنيف االئتماني الدولية "فيتش"،
بتأكيد تصنيفها طويل األجل وقصير األجل لمخاطر االئتمان عند المستوى ” “Bمع نظرة مستقبلية مستقرة.
وقد جاء تأكيد تصنيف المجموعة عند هذا المستوى من قبل وكالة فيتش مع األخذ في االعتبار هدف إدارة جي إف إتش
المتمثل في إعادة تشكيل نموذج أعمال المجموعة والتوجه إلى االعتماد على الرسوم واالستثمارات ذات المخاطر األقل
والعائدات المنخفضة ،والدعم المقدم من المساهمين.
كما عكس التصنيف إنجازات المجموعة خالل عام  2018الذي يمثل العام الثالث على التوالي الذي تحقق فيه المجموعة
معدالت مرتفعة من الربح الصافي حيث بلغت قيمة الربح الصافي الموحد للمجموعة خالل عام  2018ما مقداره  115مليون
دوالر أمريكي ،بارتفاع بنسبة  %11مقارنة بعام  .2017باإلضافة إلى ذلك ،فإن وكالة فيتش تنظر إلى القيمة السوقية
للمجموعة باعتبارها جيدة بالنسبة لمستوى التصنيف ،مدعوما باإلشراف التنظيمي من مصرف البحرين المركزي.
كما وصف التقرير ارتفاع نسبة جي إف إتش من األصول السائلة خالل عام  2018باإليجابي ،حيث قامت المجموعة بتنمية
أنشطتها لصناعة السوق .كما ذكر التقرير أن هذا التوجه قد استمر خالل الربع األول من عام  ،2019حيث يتم اآلن تسجيل
الدخل المحقق من أنشطة الخزينة بشكل منفصل في قائمة الدخل للمجموعة.
تعليقا على ذلك ،صرح السيد هشام الريس ،الرئيس التنفيذي لمجموعة جي إف إتش بقوله":نحن سعداء من جديد بتأكيد
تصنيف جي إف إتش من قبل وكالة فيتش ،وسعداء أيضا بإشادة هذه الوكالة بالتقدم القوي والمطرد الذي تحققه جي إف إتش
عبر مختلف خطوط أنشطتها .لقد لوحظ أيضا أن وكلة فيتش مازالت تنظر بشكل إيجابي إلى التحول الذي طرأ على
استراتيجيتنا وتوجهاتنا االستثمارية والنمو المتواصل واألداء القوي والربحية العالية للمجموعة التي تحققت خالل األعوام
القليلة الماضية .نحن فخورون بهذه النتائج والتحسينات المستمرة التي نقوم بها لتنويع أنشطة أعمالنا وضمان تحقيق معدالت
دخل قوية بما يصب في صالح المساهمين والمستثمرين .نتطلع إلى مواصلة البناء على هذا الزخم وتحقيق نتائج أقوى وأداء
أفضل خالل الفترة المتبقية من عام  2019وما بعد ذلك".

 -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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