مؤسسة فيتش تؤكد تصنيف مجموعة جي إف إتش المالية
مع تعديل النظرة المستقبلية إلى إيجابية
المنامة 4 ،أكتوبر  : 6102أعلنت مجموعة جي إف إتش المالية اليوم أن مؤسسة فيتش للتصنيف ،وهي
مؤسسة دولية للتصنيف االئتماني ،أكدت تصنيفها قصير األجل لمخاطر االئتمان بمعدل ”.“Bكما أكدت
تصنيفها طويل األجل لمخاطر االئتمان ) (IDRالخاصة بمجموعة جي إف إتش بمعدل “ ،“B-مع تعديل
نظرتها المستقبلية من "مستقرة" إلى "إيجابية".
هذا وتعكس النظرة المستقبلية اإليجابية التي أكدتها فيتش الخطوات التي اتخذتها إدارة مجموعة جي إف
إتش لتعزيز ميزانيتها العمومية من خالل سداد ديون المجموعة وإعادة صياغة نموذج أنشطة أعمالها مع
التركيز على االستممارات المدرة للدخل ،وما يتبعها من تسسن في معدالت الربسية .باإلضافة إلى ذلك،
ترى فيتش أن استسواذ مجموعة أبوظبي المالية على حوالي  %06في جي إف إتش من خالل شركتها
التابعة المتكاملة كابيتال ،يعد خطوة إيجابية لمجموعة جي إف إتش .تعزى القيود المؤثرة على تصنيفات
فيتش أساسا إلى أن أنشطة جي إف إتش مازالت في بيئة غير مستقرة لألعمال والسوق .وسوف يستغرق
األمر وقتا حتى تتمكن المجموعة من بناء سجل طويل من األنشطة المستدامة.
تعليقا على هذه التصنيفات ،أوضح السيد هشام الريس ،الرئيس التنفيذي لمجموعة جي إف إتش
قائال":نسن سعداء بتأكيد تصنيف المجموعة من قبل مؤسسة فيتش ،وبشكل خاص تأكيدهم على النظرة
المستقبلية اإليجابية للمجموعة .إن هذا التسسن اإليجابي للنظرة المستقبلية إنما يأتي نتيجة لقوة
استراتيجيتنا الجديدة ونجاحنا في تطوير مصادر دخل جديدة من خالل االستممارات المدرة للدخل إضافة
إلى التقدم الذي نسققه تجاه تعزيز أداء األصول والمشاريع السالية للمجموعة .نسن على ثقة بأن المستقبل
سيعود بمنافع كميرة على المجموعة والمستممرين والمساهمين وينعكس إيجابا ً على تسسن تصنيفات
المجموعة".
إنتهى-عن "مجموعة  GFHالمالية":
تعد " " GFHواحدة 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  GFHمدرجة في كل
من بورصة البحرين ،وسوق الكويت لألوراق المالية وسوق دبي المالي .
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