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السيــــد حسن عبدالرحمن السركال
نائب رئٌس تنفٌذي – رئٌس تنفٌذي العملٌات
رئٌس قطاع العملٌات
سوق دبً المالً ,ص.ب 9700
دبــــــً – اإلمارات العربٌة المتحدة

المحترم

السالم علٌكم ورحمة هللا وبركاته،،
الموضوع :كابيتال إنتليجنس تؤكد تصنيف مجموعة جي إف إتش المالية الطويل األجل ”“BB
مع نظرة مستقبلية "مستقرة"
تود مجموعة جً إف إتش المالٌة إشعار السادة المساهمٌن واألسواق أن مؤسسة التصنٌف االئتمانً الدولٌة كابٌتال إنتلٌجنس أكدت
تصنٌف مجموعة جً إف إتش الطوٌل األجل ” “BBوالقصٌر األجل ” ،“Bكما أكدت النظرة المستقبلٌة لتصنٌفات المجموعة بأنها
"مستقرة".
وفقا للتقرٌر ،فإن التصنٌفات التً تم منحها للمجموعة تعزى أساسا إلى التحسن الذي طرأ على تنوٌع المخاطر الخاصة باألصول
ومصادر الدخل ،تحقٌق معدل جٌد من المالءة المالٌة ،تحقٌق معدل فعالٌة مالٌة مرضً بالرغم من الزٌادة الناتجة عن دمج نتائج
المصرف الخلٌجً التجاري ،ذراع الصٌرفة التجارٌة التابع للمجموعة .كما ساهم فً دعم هذه التصنٌفات برنامج الصكوك الذي
أعلنت عنه المجموعة ،المزمع طرحه بقٌمة  135ملٌون دوالر أمرٌكً إلعادة تموٌل وتمدٌد أجل القرض القائم .وتعزى القٌود
الرئٌسٌة على التصنٌفات إلى التذبذب المستمر فً اإلٌرادات بالرغم من انتعاشها فً الربع األول من عام  ،2016باإلضافة إلى بٌئة
االستثمار الملٌئة بالتحدٌات جراء انخفاض أسعار النفط .كما أشار التقرٌر إلى احتمالٌة تالشً التذبذب فً اإلٌرادات فً المستقبل
المنظور كما ٌتوقع تحقٌق دخل جٌد نتٌجة الرتفاع مستوى األداء والنتائج المالٌة للمصرف الخلٌجً التجاري.

رأي اإلدارة حول التصنيفات االئتمانية للمجموعة:
تعتقد إدارة المجموعة أن التصنٌف االئتمانً الذي تم منحه مؤخرا لمجموعة جً إف إتش المالٌة لهو خٌر دلٌل على ما اتخذته
المجموعة والمساهمٌن من إجراءات لتعزٌز الوضع المالً للمجموعة .سوف تواصل مجموعة جً إف إتش تنفٌذ استراتٌجٌتها
ال جدٌدة لبناء مجموعة مالٌة قوٌة فً المنطقة والنهوض بمشارٌعها التً قامت بطرحها فً السابق .كما تعتقد اإلدارة أن المجموعة
تمضً على المسار الصحٌح كما تتطلع إلى تحقٌق معدالت تصنٌف أعلى فً المستقبل.
تعريفات التصنيفات:
*التصنيف الطويل األجل
تشٌر فئة التصنٌف " BBمستوى تضاربً" ،إلى جودة ائتمانٌة غٌر مؤكدة حٌث تخضع القدرة على الوفاء بااللتزامات المالٌة فً
المواعٌد المقررة لتغٌر الظروف بشكل سلبً فً الداخل أو الخارج .وإن العوامل المالٌة و/أو غٌر المالٌة ال توفر حماٌة كبٌرة ،كما
أن هناك احتمال لنشوء مخاطر استثمارٌة.

* التصنيف قصير األجل
الفئة " Bمستوى تضاربي" ،تشير إلى قدرة مناسبة لسداد الدين في المواعيد المحددة ولكن يمكن أن تتأثر بشكل كبير بأية تقلبات
سلبية غير متوقعة.
ملحوظة :تضاف العالمة ) (-أو ) (+إلى التصنيف وفقا ً لتقدير وكالة التصنيف وهي ترمز إلى ثقل التصنيف الممنوح.

وتفضلوا بقبول فائق التقدير واالحترام،،

نبيـــــل مـــيرزا
مديـر إداري لإللتزام ومكـافحة غسيـــل األمـوال

