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 جي إف إتش من قبل الوكالة اإلسالمیة الدولیة للتصنیف فيإعادة تأكید معدالت الثقة 
 

بتأكید  (IIRA)أعلنت الیوم مجموعة جي إف إتش المالیة عن قیام الوكالة اإلسالمیة الدولیة للتصنیف : 2019دیسمبر  11المنامة، 
 / BB / B’ (Double B‘التصنیف الممنوح لمجموعة جي إف إتش المالیة ش.م.ب. ("جي إف إتش" أو "المجموعة")، بدرجة 

Single B)  على النطاق الدولي وبدرجة‘BBB-(bh) / A3(bh)’ (Triple B Minus / A Three)  على النطاق المحلي، مع نظرة
 یفین.مستقبلیة بدرجة "مستقرة" لكال التصن

 
سلط التقریر الضوء على تقدم المجموعة عبر خطوط أعمالھا الرئیسیة، التي تشمل الصیرفة االستثماریة، التطویر العقاري، نشاط 

في المصرف  %55.4الخزینة الذي تم التوسع فیھ مؤخرا، االستثمارات الخاصة، والصیرفة التجاریة من خالل حصتھا البالغة 
مقره في البحرین. كما أشار التقریر بشكل إیجابي إلى أنھ بینما كانت استثمارات المجموعة تركز نسبیاً على الخلیجي التجاري الواقع 

األصول العقاریة، إال أن ھذا التركیز آخذ في التراجع من خالل االستثمار في منتجات الخزینة وزیادة االستثمارات في القطاعات 
 لتعلیم والرعایة الصحیة وذلك من خالل نشاط الصیرفة االستثماریة للمجموعة. بما في ذلك قطاعي ا –المقاومة للتقلبات 

 
ومن اإلنجازات والعوامل اإلیجابیة األخرى التي أبرزھا التقریر، قدرة جي إف إتش على تحقیق تخارجات ناجحة من بعض من 

المتواصل بمجموعة أبوظبي المالیة الواقع مقرھا بدولة مشاریعھا العقاریة، ومن ثم االستفادة من السیولة الناتجة، وارتباط المجموعة 
 اإلمارات العربیة المتحدة، بصفتھا مساھم مسیطر.

  
خالل الربع الثالث من  %14.48على صعید الوضع المالي، أبرز التقریر معدل الكفایة المالیة القوي للمجموعة والذي استقر بنسبة 

. كما لوحظ أیضا أن المجموعة %12.5من قبل مصرف البحرین المركزي والبالغ  لیفوق بذلك الحد األدنى المطلوب 2019عام 
بصدد جمع مزید من التمویل المتوسط األجل خالل أرباع السنة القادمة والذي من المتوقع أن یتیح مزیدا من التوافق بین ملف األصول 

 سیولة للمجموعة. في نفس الوقت، أشار التقریر إلى أنوالمطلوبات، كما یعزز توقعات وكالة التصنیف بالتحسن في ملف مخاطر ال
 التدابیر المتخذة تجاه ترشید التكالیف، من بین استراتیجیات أخرى، یتوقع أن یؤدي إلى تعزیز الربحیة خالل أرباع السنة القادمة. 

 
ما إتش المالیة: "نحن سعداء مرة أخرى بتعلیقا على ما جاء في التقریر، قال السید ھشام الریس، الرئیس التنفیذي لمجموعة جي إف 

ـ نحن نواصل  أبرزه التقریر من التحلیل اإلیجابي المستمر لتقدم جي إف إتش وإنجازاتھا والتوقعات المستقبلیة لھا. وكما أوضح التقریر
اجحة، قیق تخارجات نتنویع أنشطة أعمالنا من خالل التوسع في نشاط الخزینة والنمو المتواصل عبر أنشطتنا االستثماریة، وتح

والنظرة  2019والقیام بكل ما ھو ضروري لمواصلة االحتفاظ بوضعنا المالي القوي. وإنھ من خالل وضعنا المالي القوي خالل عام 
 المستقبلیة التي وصفت بالمستقرة، نتطلع إلى تحقیق مزید من التقدم واإلنجازات خالل العام المقبل فیما نواصل تنفیذ استراتیجیتنا

   وجني ثمار استثماراتنا وجھودنا التي بذلناھا خالل العام الماضي". 
 

 –انتھى  -
 

 ":جي إف إتش المالیةعن "مجموعة 
 لمصرفیةتعد جي إف إتش  واحدة من المجموعات المالیة األكثر أھمیة في منطقة الخلیج، والتي تتضمن: إدارة األصول، وإدارة الثروات، والخدمات ا

والتطویر العقاري. وتتركز عملیات المجموعة في دول مجلس التعاون الخلیجي وشمال أفریقیا والھند. مجموعة جي إف إتش مدرجة في كل التجاریة 
 من بورصة البحرین، وسوق الكویت لألوراق المالیة وسوق دبي المالي .
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