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  جي إف أتش المالية
 

جي إف أتش  الممنوح لمجموعةالتصنيف 
A3 -‘BBB/ (bh)كما حافظت على التصنيف على النطاق الوطني بدرجة 

 
عة لرئيسية للمجمواألعماالتشمل خطوط .البحرين المركزي

نشاط الخزينة الذي تم التوسع فيه مؤخرا، االستثمارات الخاصة، والصيرفة التجارية من خالل 
يتركز الجزء األكبر من استثمارات المجموعة في 
لمراحل التطوير المختلفة، إال أن هذا التركيز آخذ في التراجع من خالل االستثمار في منتجات الخزينة 
بما في ذلك قطاعي التعليم والرعاية الصحية وذلك من خالل نشاط الصيرفة 

االرباح  تنفيذ تخارجات ناجحة من بعض من مشاريعها العقارية ومن ثم االستفادة من ال

 
 أشارت التصنيفات الممنوحة بشكل إيجابي إلى ارتباط جي إف إتش بمجموعة أبوظبي المالية الواقع مقرها بدولة اإلمارات العربية المتحدة،

 
عند مقارنتها  2019هذا وقد سجلت جي إف إتش تحسنا في اإليرادات على خلفية عمليات الخزينة المتنامية خالل الفترات المرحلية في عام 

للمجموعة خالل الفترات المالية المالية للميزانية العمومية 

 
، ومازال يفوق المعدل 2019خالل الربع الثالث من عام 

توليد ، بالرغم من زيادة التعرض لألصول العقارية وتراجع 
كما ينبغي أيضا مالحظة أن المجموعة بصدد جمع 

األصول  استحقاقات ألجل خالل أرباع السنة القادمة والذي من المتوقع أن يتيح مزيدا من التوافق بين ملف

 
التي تنفذ فيها بعض من مشاريع المجموعة نوعا من التحديات، إضافة إلى 

 2018أن نشاط الصيرفة التجارية للمجموعة أظهر تراجعا في النمو جراء التخلف عن سداد القروض والربحية الضعيفة خالل عام 
الستراتيجيات األخرى إلى تعزيز الربحية خالل 

 
فإنها تعكس احتمالية ارتفاع السيولة من خالل خطة التمويل المتوسط 

 
الحماية الكافية لحقوق مختلف أصحاب 
تستفيد البنية التحتية للحوكمة من التوجيه التنظيمي القوي في المملكة، حيث يمتثل البنك لمتطلبات حوكمة الشركات 

كما يعتبر نظام التقارير المالية . ا في ذلك قدرات تقييم المخاطر
هذا ويلتزم إطار الحوكمة الشرعية . بالمجموعة مرضياً فيما قد تعتبر الشفافية بأنها قد تعززت بشكل أفضل من قبل المجموعة

 iira@iirating.com.:، يرجى التواصل مع الوكالة على البريد اإللكتروني التالي
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جي إف أتش المالية لمجموعةالوكالة اإلسالمية الدولية للتصنيف تؤكد تصنيفالمضارب 

التصنيف  (”IIRA“) أكدت الوكالة اإلسالمية الدولية للتصنيف - 
كما حافظت على التصنيف على النطاق الوطني بدرجة .  ‘BB / B’وذلك بدرجة

 ".مستقر"المستقبلية للتصنيفات الممنوحة بدرجة 

البحرين المركزي مصرفمن قبل مرخص إسالمي جملة بنك 
نشاط الخزينة الذي تم التوسع فيه مؤخرا، االستثمارات الخاصة، والصيرفة التجارية من خالل االستثمارية، التطوير العقاري، 

يتركز الجزء األكبر من استثمارات المجموعة في . في المصرف الخليجي التجاري الواقع مقره في البحرين
لمراحل التطوير المختلفة، إال أن هذا التركيز آخذ في التراجع من خالل االستثمار في منتجات الخزينة 

بما في ذلك قطاعي التعليم والرعاية الصحية وذلك من خالل نشاط الصيرفة  –وزيادة االستثمارات في القطاعات المقاومة للتقلبات 
تنفيذ تخارجات ناجحة من بعض من مشاريعها العقارية ومن ثم االستفادة من ال كما تمكنت المجموعة من

أشارت التصنيفات الممنوحة بشكل إيجابي إلى ارتباط جي إف إتش بمجموعة أبوظبي المالية الواقع مقرها بدولة اإلمارات العربية المتحدة،

هذا وقد سجلت جي إف إتش تحسنا في اإليرادات على خلفية عمليات الخزينة المتنامية خالل الفترات المرحلية في عام 
المالية للميزانية العمومية  الرافعةباإلضافة إلى ذلك، فقد ارتفع معدل . 2018

  .األخيرة بسبب ارتفاع تمويل صناعة السوق باإلضافة إلى معدل الديون مقابل األصول السائلة

خالل الربع الثالث من عام % 14.48من ناحية أخرى، انخفض معدل الكفاية المالية للمجموعة ليصبح بنسبة 
، بالرغم من زيادة التعرض لألصول العقارية وتراجع %12.5ل مصرف البحرين المركزي والبالغ نسبته 

كما ينبغي أيضا مالحظة أن المجموعة بصدد جمع . على المستوى الداخلي نتيجة لزيادة إعادة شراء األسهم وتوزيعات األرباح
ألجل خالل أرباع السنة القادمة والذي من المتوقع أن يتيح مزيدا من التوافق بين ملف

 .والمطلوبات، كما يعزز توقعات وكالة التصنيف بالتحسن في ملف مخاطر السيولة للمجموعة

التي تنفذ فيها بعض من مشاريع المجموعة نوعا من التحديات، إضافة إلى  بعض الدولمن جانب آخر، فرضت الظروف االقتصادية في 
أن نشاط الصيرفة التجارية للمجموعة أظهر تراجعا في النمو جراء التخلف عن سداد القروض والربحية الضعيفة خالل عام 

الستراتيجيات األخرى إلى تعزيز الربحية خالل لذلك، من المتوقع أن تؤدي إجراءات ترشيد التكاليف وا. 

فإنها تعكس احتمالية ارتفاع السيولة من خالل خطة التمويل المتوسط " مستقرة"بالنسبة للنظرة المستقبلية للتصنيفات والتي جاءت بدرجة 
 . األجل المتوقع للمجموعة خالل أرباع السنة القادمة

الحماية الكافية لحقوق مختلف أصحاب ، مما يعكس" 65- 61"لمضارب للمجموعة في نطاق العامة ل
تستفيد البنية التحتية للحوكمة من التوجيه التنظيمي القوي في المملكة، حيث يمتثل البنك لمتطلبات حوكمة الشركات 

ا في ذلك قدرات تقييم المخاطرالمجموعة اآلن بصدد تعزيز إطار سياستها بم
بالمجموعة مرضياً فيما قد تعتبر الشفافية بأنها قد تعززت بشكل أفضل من قبل المجموعة

 للمجموعة بمتطلبات مصرف البحرين المركزي

، يرجى التواصل مع الوكالة على البريد اإللكتروني التاليالتصنيف هذا
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الوكالة اإلسالمية الدولية للتصنيف تؤكد تصنيفالمضارب 

-  2019ديسمبر  11المنامة ،
وذلك بدرجةعلى النطاق الدولي  المالية
(bh)’  .المستقبلية للتصنيفات الممنوحة بدرجة  النظرة و ال تزال

بنك  جي إف أتش الماليةمجموعة
االستثمارية، التطوير العقاري،  الصيرفة

في المصرف الخليجي التجاري الواقع مقره في البحرين% 55.4حصتها البالغة 
لمراحل التطوير المختلفة، إال أن هذا التركيز آخذ في التراجع من خالل االستثمار في منتجات الخزينة األصول العقارية التي تخضع 

وزيادة االستثمارات في القطاعات المقاومة للتقلبات 
كما تمكنت المجموعة من. االستثمارية للمجموعة

 . المكتسبة من بيع االصول

أشارت التصنيفات الممنوحة بشكل إيجابي إلى ارتباط جي إف إتش بمجموعة أبوظبي المالية الواقع مقرها بدولة اإلمارات العربية المتحدة،
 .ها مساهم مسيطربصفت

هذا وقد سجلت جي إف إتش تحسنا في اإليرادات على خلفية عمليات الخزينة المتنامية خالل الفترات المرحلية في عام 
2018باإليرادات الرئيسية في عام 

األخيرة بسبب ارتفاع تمويل صناعة السوق باإلضافة إلى معدل الديون مقابل األصول السائلة

من ناحية أخرى، انخفض معدل الكفاية المالية للمجموعة ليصبح بنسبة 
ل مصرف البحرين المركزي والبالغ نسبته األدنى المطلوب من قب

على المستوى الداخلي نتيجة لزيادة إعادة شراء األسهم وتوزيعات األرباح رأس المال
ألجل خالل أرباع السنة القادمة والذي من المتوقع أن يتيح مزيدا من التوافق بين ملفمزيد من التمويل المتوسط ا

والمطلوبات، كما يعزز توقعات وكالة التصنيف بالتحسن في ملف مخاطر السيولة للمجموعة

من جانب آخر، فرضت الظروف االقتصادية في 
أن نشاط الصيرفة التجارية للمجموعة أظهر تراجعا في النمو جراء التخلف عن سداد القروض والربحية الضعيفة خالل عام 

. 2019والنصف األول من عام 
  .الفترات القادمة

بالنسبة للنظرة المستقبلية للتصنيفات والتي جاءت بدرجة 
األجل المتوقع للمجموعة خالل أرباع السنة القادمة

العامة لدرجة القيمت الوكالة 
تستفيد البنية التحتية للحوكمة من التوجيه التنظيمي القوي في المملكة، حيث يمتثل البنك لمتطلبات حوكمة الشركات . المصلحة
المجموعة اآلن بصدد تعزيز إطار سياستها بم. التنظيمية

بالمجموعة مرضياً فيما قد تعتبر الشفافية بأنها قد تعززت بشكل أفضل من قبل المجموعة
للمجموعة بمتطلبات مصرف البحرين المركزي

 
هذالمزيد من المعلومات حول 

 


