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دبــــــي – اإلمارات العربية المتحدة

المحترم

السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،،
الموضوع :وكالة فيتش للتصنيف االئتماني تؤكد تصنيف مجموعة «جي إف إتش» المالية عند مستوى «»B
مع نظرة مستقبلية مستقرة
تود مجموعة جي إف إتش المالية إعالم السادة المساهمين واألسواق 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 2018
ما مقداره  115مليون دوالر أمريكي ،بارتفاع بنسبة  %11مقارنة بعام  .2017باإلضافة إلى ذلك ،فإن وكالة فيتش
تنظر إلى القيمة الرأس مالية 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.
رأي اإلدارة حول التصنيف االئتماني الممنوح للبنك:
يعكس تأكيد فيتش لتصنيف المجموعة إستمرار التقدم القوي والمطرد الذي تقدمه المجموعة عبر مختلف خطوط
أنشطتها .وستستمر المجموعة في تنويع أعمالها وتأمين معدالت دخل قوية لصالح المساهمين والمستثمرين كما
تتطلع اإلدارة الى مواصلة البناء على هذا الزخم وتقديم نتائج وأداء أقوى وأفضل خالل الفترة المتبقية من عام
 2019وما بعد ذلك.
وتفضلوا بقبول فائق التقدير واالحترام،،

نبيـــــل مـــيرزا
رئـيـس اإللـتـزام

