
 
 

 BBB- الى المالية اتش اف جي مجموعة تصنيف ترفع الدولية اإلسالمية الوكالة

 

 

 

: أعلنت اليوم مجموعة جي إف إتش المالية ش.م.ب. أن الوكالة اإلسالمية الدولية للتصنيف قامت 2017و يما 10المنامة، 

 برفع التصنيف الوطني للمجموعة إلى

“BBB- (bh)/A3(bh)”  (TripleB Minus/A Three)  مع نظرة مستقبلية مستقرة، كما أبقت الوكالة على تصنيفها لمجموعة

 .”BB/B” (Double B/Single B),1“جي إف إتش المالية على المستوى الدولي على 

الوكالة اإلسالمية الدولية للتصنيف فإن هذا التصنيف يعكس التطورات اإليجابية التي حدثت مؤخرا وفقا للتقرير الصادر عن 
وساهمت في تعزيز الميزانية العمومية للمجموعة وتأهبها للنمو المستقبلي، بما يتمشى مع استراتيجيتها المعلنة. كما أشار التقرير 

الزيادة الملحوظة في معدالت الربحية التي سجلتها المجموعة خالل عام  إلى عدد من العوامل اإليجابية األخرى ومن بينها

زت كما عز. افة إلى أن اعتماد مخصصات إضافيةضباإل، والتي كان لها األثر األكبر في تعزيز الميزانية العمومية، 2016

 المرونة المالية.المجموعة معدالت الرسملة من خالل اتخاذ التدابير الالزمة لخفض الديون، ومن ثم تحسين 

، وإن كانت غير متكررة، إال أنها تمثل 2016كما استعرض التقرير بشكل مفصل أهمية التعويضات المتعلقة بالتقاضي في عام 

حدثا كبيرا، خاصة من حيث تمكين استراتيجية البنك للنمو على المدى المتوسط. وفقا للوكالة فإن الربحية األساسية للبنك في 
 أجل زيادة مصادر اإليرادات الثابتة من خالل عمليات االستحواذ المخطط لها. من  تطورمستمر

كما تطرق التقرير إلى التحديات التي تواجه االقتصاديات الواسعة النطاق واألوضاع غير المؤكدة التي تسود األسواق الرئيسية 
التصنيف الدولي للمجموعة. كما أوضحت الوكالة أن  التي تزاول فيها المجموعة عملياتها،  واصفا إياها بأنها تمثل قيودا على

مما يعكس حماية كافية لحقوق المساهمين، كما نوهت  ”61- 65“تقييمها لمجموع نقاط المضارب للبنك عامة يقع في نطاق 

ا تعتبر ممارسات مالبحرين. كمملكة الوكالة إلى التزام البنك بمتطلبات الحوكمة التنظيمية التي تستفيد من اإلطار التنظيمي في 
 الحوكمة الشرعية كافية.

من جانبها، أوضحت الوكالة أيضا أن التصنيفات كانت انعكاسا إيجابيا النضمام مستثمر مؤسسي هام، وهو مجموعة أبوظبي 
 المالية التي تزاول عملياتها بشكل مكثف في دولة اإلمارات العربية المتحدة وأوروبا.

ا على هذا التصنيف، صرح السيد هشام الريس، الرئيس التنفيذي لمجموعة جي إف إتش المالية بقوله:"نحن سعداء برفع قتعلي

بالنظرة المستقبلية القوية إقرارها من قبل الوكالة اإلسالمية الدولية للتصنيف، و (-BBB)للمجموعة إلى  الدوليالتصنيف 



 
، بما في 2016وكالة تعزيز نتائجنا المالية ووضعنا المالي بشكل كبير في عام والمستقرة للمجموعة. لقد عكست تصنيفات ال

ذلك زيادة األرباح، ما أدى إلى ميزانية عمومية قوية. باإلضافة إلى ذلك، فقد أشار التقرير بشكل مفصل إلى نجاح استراتيجيتنا 
على هذه الجوانب اإليجابية من خالل عمليات  وما حققناه من تقدم من حيث تطوير مصادر دخل متنوعة. سوف نواصل البناء

االستحواذ المخطط لها والتوسع في كافة مجاالت أنشطتنا. نحن على ثقة بأن االستراتيجية التي تتبناها المجموعة واإلجراءات 
                                    التي نتخذها سوف تسفر عن مزيد من تحقيق القيمة وتسجيل نتائج جيدة لمساهمينا ومستثمرينا على حد سواء."  

 

 –انتهى  -

 ":جي إف إتش الماليةعن "مجموعة 

 لمصرفية التجارية والتطويرتعد جي إف إتش  واحدة من المجموعات المالية األكثر أهمية في منطقة الخليج، والتي تتضمن: إدارة األصول، وإدارة الثروات، والخدمات ا
المجموعة في دول مجلس التعاون الخليجي وشمال أفريقيا والهند. مجموعة جي إف إتش مدرجة في كل من بورصة البحرين، وسوق الكويت العقاري. وتتركز عمليات 

 لألوراق المالية وسوق دبي المالي .
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