
 
 

وكالة التصنیف االئتماني "ستاندرد أند بورز" تباشر تغطیة تصنیفات مجموعة "جي إف 
 طویل األجل مع نظرة مستقبلیة مستقرة  Bإتش" المالیة بمنحھا تصنیف 

 

 
 

 للتصنیف "ستاندرد أند بورز" مؤسسة عن شروعأعلنت مجموعة "جي إف إتش" المالیة الیوم : 2019دیسمبر  25 -المنامة 
 ، مع نظرة مستقبلیة مستقرة. "B" بمعدل األجل طویل ومنحھا تصنیفا االئتماني بتغطیة تصنیفات المجموعة

 
منسجماً مع نجاح "جي إف إتش" في إعادة صیاغة نموذج أعمالھا من أجل أن تصبح مجموعة  "ستاندرد أند بورز" تصنیفیأتي 

 مالیة متنوعة بالكامل. 
 

مختلفة، أولھا: الصیرفة االستثماریة التي أكدت "ستاندرد  مجاالت عمل 4ییم أداء المجموعة في على تق الوكالةوتركز تصنیف 
، الى جانب تركیزھا على تنفیذ معامالت مدرة المجالأند بورز" قدرة المجموعة على تحقیق مسار مستقر من الصفقات في ھذا 

مع  ،عبر وحدتھا المصرفیة التابعة لھا المصرف الخلیجي التجاري. ثالثھا: التطویر العقاري ،للدخل. ثانیھا: الصیرفة التجاریة
 كمجال أنشطة الخزینة واالستثمارات الخاصة: عمل المجموعة على مجموعة من التخارجات وتطویر بعض المشاریع . ورابع

 افي. ضدارة سیولة المجموعة وتحقیق دخل إاعمال جدید تم استحداثھ مؤخراً إل
 

ا مع التأكید على ان رأسمال المجموعة وإیراداتھالوضع المالي للمجموعة، كما استعرضت وكالة التصنیف االئتماني في تقریرھا 
 مناسبة وكافیة، اضافة الى تسلیط الضوء على تحسن قدرة المجموعة في تحقیق تدفقات نقدیة. 

 
 الأعموما تحقق من تقدم في  ةالجدید أنشطة الخزینةوتطرق تقریر "ستاندرد أند بورز" كذلك الى عملیات المجموعة في 

المصرف الخلیجي التجاري، والتي ستساھم في زیادة الدخل ودعم الھوامش المؤقتة لدى المجموعة. وفیما یخص المخاطر، أكد 
 موعة، الفتا كذلك الى التنوع الجغرافي لمحفظتھا العقاریة. التقریر على اعتدال وضع المخاطر لدى المج

 



 
وفي معرض تعلیقھ على التصنیف االئتماني الجدید، صّرح السید ھشام الریس الرئیس التنفیذي لمجموعة "جي إف إتش" المالیة: 

نحن مسرورون باستمرار اعتراف كبرى مؤسسات التصنیف االئتماني العالمیة بتقدمنا بخطى ثابتة وتطور أعمالنا المتواصل. "
یتركز عملنا على التنوع وتحقیق الدخل والتخارج من أصول متوارثة وھذا ما یدركھ السوق حالیاً. سنواصل تنفیذ استراتیجیتنا 

 یم قیمة أكبر لمساھمینا ومستثمرینا خالل السنة القادمة". بھدف تعزیز نتائجنا المالیة وتقد
 
 

  -انتھى-
 ":جي إف إتش المالیةعن "مجموعة 

لمصرفیة التجاریة تعد جي إف إتش  واحدة من المجموعات المالیة األكثر أھمیة في منطقة الخلیج، والتي تتضمن: إدارة األصول، وإدارة الثروات، والخدمات ا
، ینالعقاري. وتتركز عملیات المجموعة في دول مجلس التعاون الخلیجي وشمال أفریقیا والھند. مجموعة جي إف إتش مدرجة في كل من بورصة البحروالتطویر 

 وسوق الكویت لألوراق المالیة وسوق دبي المالي .
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