كابيتال إنتليجنس تؤكد تصنيف مجموعة جي إف إتش المالية طويل األجل بمعدل ” “BBمع نظرة
مستقبلية "مستقرة"

 أبرز التقرير الربحية القوية للمجموعة ،ارتفاع معدل السيولة والتحسن القوي في ملف الديونالمنامة 26 ،سبتمبر  :2019أعلنت مجموعة جي إف إتش المالية اليوم أن وكالة التصنيف االئتماني الدولية كابيتال انتليجنس،
قد أكدت تصنيفها لتعامالت النقد األجنبي الطويلة والقصيرة األجل لمجموعة جي اف اتش المالية عند ' 'BBو ' 'Bعلى
التوالي ،مع نظرة مستقبلية للتصنيفات وصفتها بالمستقرة.
لقد جاء تأكيد تصنيف المجموعة نتيجة لمعدل السيولة القوي والمتزايد الذي سجلته المجموعة ،باإلضافة إلى تحسن ملف
التمويل ،بما يتماشى مع استراتيجية مجموعة جي إف إتش الرامية إلى تنويع أنشطة أعمالها واالستثمارات المحققة للدخل.
وقد أشار التقرير إلى أن ارتفاع معدل السيولة يعزى إلى زيادة الثقة في جي إف إتش التي شهدت نموا مستداما في صناديق
أسواق المال .كما تعزى هذه التصنيفات الجيدة إلى قدرة المجموعة على خدمة ديونها بشكل مرضي ،فضال عن الربحية
القوية على المستويين التشغيلي والعام .ومن العوامل األخرى التي أشار إليها التقرير أيضا ،والتي ساهمت في تعزيز تصنيفات
المجموعة ،كفاية معدل رأس المال وتحسن معدل تحقيق رأس المال الداخلي.
كما سلط التقرير الضوء على التقدم المستمر الذي تحققه مجموعة جي إف إتش المالية على صعيد أهدافها االستراتيجية
الرئيسية والمتمثلة في التحول من بنك استثماري إلى مجموعة مالية ،بالرغم من الظروف التشغيلية السائدة في المنطقة والتي
تنطوي على الكثير من التحديات .وفيما تقوم جي إف إتش بتنويع أنشطة أعمالها ،تتوقع كابيتال إنتليجنس أن يؤدي ذلك إلى
الحد من تأثير ضغوط األصول العقارية القديمة ،ومن ثم الحد أيضا من تذبذب اإليرادات فيما يتعلق بنشاط الصيرفة
االستثمارية.
من جانبه ،قال السيد هشام الريس ،الرئيس التنفيذي لمجموعة جي إف إتش المالية" ،نشعر بسعادة بالغة لثقة السوق المتواصلة
في نتائجنا القوية وما نحققه من تقدم في جي إف إتش .إن هذه الثقة في المجموعة والنظرة المستقبلية المستقرة جاءت أساسا
نتيجة للتحسينات الملموسة التي سجلناها على المستويين المالي والتشغيلي ،والتي شملت معدالت ربحية عالية فضال عن
تحسن الميزانية العمومية وملف الديون بشكل كبير .إن جهودنا الهادفة لتحويل جي إف إتش إلى مؤسسة مالية متكاملة
الخدمات تسير على نحو جيد ،وتعكس بشكل واضح المزيد من التنويع ألنشطة أعمالنا ومصادر تحقيق الدخل ،لما كان لذلك
من أهمية كبرى في قدرتنا المتواصلة على تحقيق القيمة لمساهمينا ومستثمرينا ،كما أنها تمثل األساس القوي الذي سنعتمد
عليه لمواصلة التوسع والنمو المستدام على المستوى اإلقليمي واألسواق الدولية الرئيسية التي ننشط فيها".

 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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