
 

 

 ستاندرد آند بورز تؤكد التصنيف االئتماني لجي إف إتش وتعدل النظرة المستقبلية إلى "إيجابية"

  يرادات وتحيين دداء اعأعما إلالمرن لحقيق تاللتصنيفات مدعومة باجاءت 

  للميزانية العمومية المرتبط بفص  اعأصو  العقاريةالمتوقع تعزيز الالمعدلة النظرة الميتقبلية تعكس 

 

تعدي   ()"جي إف إتش" دو "المجموعة"مجموعة جي إف إتش المالية ش.م.ب. اليوم دعلنت  - 2022فبراير  28 - المنامة
عة إلى "إيجابي" لمجمولطوي  اعأج  للمصدر االئتماني  تصنيفالالعالمية للنظرة الميتقبلية على تصنيفات يتاندرد آند بورز 

 . “-B“ت تصنيفها االئتماني طوي  اعأج  للمصدر دبدال من "ميتقر" كما دك

 2021-2020يرادات للا  الفترة حقيق مرن لإلللتقرير، تعكس النظرة اإليجابية قدرة المجموعة على الحفاظ على توفقا 
، مقارنة بـ  2021في عام  %9.0مع عائد على حقوق المياهمين للمجموعة بنيبة  2021وانتعاش دداء اعأعما  في عام 

  .2020في عام  4.7%

ويلاحظ دن هذا التحين كان مدفوعا إلى حد كبير بأحجام دعما  اللزينة المرتفعة، حيث تحقق المجموعة انتشارا إيجابيا من 
الطابع اإلقليمي. كما دثبتت المعاملات المصرفية االيتثمارية مرونتها ذات االيتثمار في الصكوك الييادية والمنتجات المهيكلة 

 لعقارات التجارية المدرة للدل  في دوروبا والوالياترغبتهم في االعملاء الحريصين على العائدات النقدية حافظوا على دن حيث 
 .المتحدة

تي دظهرت والالصيرفة التجارية التابعة للمجموعة كما يلطت يتاندرد آند بورز الضوء على المزيد من التحيينات في شركة 
الملطط له لألصو  العقارية للمجموعة، للفص  ، واعأثر اإليجابي 2020كبيرة للمحفظة في عام قية نتائج قوية بعد عملية تن

ييياعد على تنشيط الميزانية العمومية للمجموعة وزيادة حصة اعأصو  المدرة  ،بمجرد اكتمالهالذي دشار التقرير إلى دنه و
 .للدل 

المجموعة يتعم  بييولة دقوى إلى حد ما من ذي قب . على مدار عام التصنيف دلذ في االعتبار التوقعات بأن يقا  ديضا دن 
 %94، من حوالي 2021يبتمبر  30في  %116لتموي  الجملة قصير اعأج  إلى حوالي المجموعة تحينت تغطية ، 2021

 .2020في نهاية عام 

اعأصو  ط فص  لطترتبط بالتقدم في يوف جي إف إتش لتتم التقرير باإلشارة إلى دن المزيد من التحيينات على تصنيفات او
 .العقارية القديمة وتنشيط ميزانيتها العمومية

 -إنتهى-
 ":جي إف إتش الماليةعن "مجموعة 

 لمصرفيةتعد جي إف إتش  واحدة من المجموعات المالية اعأكثر دهمية في منطقة اللليج، والتي تتضمن: إدارة اعأصو ، وإدارة الثروات، واللدمات ا
والتطوير العقاري. وتتركز عمليات المجموعة في دو  مجلس التعاون اللليجي وشما  دفريقيا والهند. مجموعة جي إف إتش مدرجة في ك   التجارية

 من بورصة البحرين، وبورصة الكويت ويوق دبي المالي .

 
 لمزيد من المعلومات، الرجاء االتصال بـ:

 نوا  الناجي

 قيم العلاقات المؤييية –مدير
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