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نائب رئيس تنفيذي – رئيس تنفيذي العمليات
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سوق دبي المالي ,ص.ب 9700
دبــــــي – اإلمارات العربية المتحدة

المحترم

السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،،
الموضوع :وكالة التصنيف االئتماني "ستاندرد أند بورز" تباشر تغطية تصنيفات مجموعة "جي إف إتش"
المالية بمنحها تصنيف  Bطويل األجل مع نظرة مستقبلية مستقرة
تود مجموعة جي إف إتش المالية إعالم السادة المساهمين واألسواق عن شروع مؤسسة "ستاندرد أند بورز"
للتصنيف االئتماني بتغطية تصنيفات المجموعة ومنحها تصنيفا طويل األجل بمعدل " ،"Bمع نظرة مستقبلية
مستقرة .يأتي تصنيف "ستاندرد أند بورز" منسجما ً مع نجاح المجموعة في إعادة صياغة نموذج أعمالها من أجل
أن تصبح مجموعة مالية متنوعة بالكامل.
وتركز تصنيف الوكالة على تقييم أداء المجموعة في  4مجاالت عمل مختلفة ،أولها :الصيرفة االستثمارية التي
أكدت "ستاندرد أند بورز" قدرة المجموعة على تحقيق مسار مستقر من الصفقات في هذا المجال ،الى جانب
تركيزها على تنفيذ معامالت مدرة للدخل .ثانيها :الصيرفة التجارية ،عبر وحدتها المصرفية التابعة لها المصرف
الخليجي التجاري .ثالثها :التطوير العقاري ،مع عمل المجموعة على مجموعة من التخارجات وتطوير بعض
المشاريع  .ورابع :أنشطة الخزينة واالستثمارات الخاصة كمجال اعمال جديد تم استحداثه مؤخرا ً إلدارة سيولة
المجموعة وتحقيق دخل إضافي.
كما استعرضت وكالة التصن يف االئتماني في تقريرها الوضع المالي للمجموعة ،مع التأكيد على ان رأسمال
المجموعة وإيراداتها مناسبة وكافية ،اضافة الى تسليط الضوء على تحسن قدرة المجموعة في تحقيق تدفقات نقدية.
وتطرق تقرير "ستاندرد أند بورز" كذلك الى عمليات المجموعة في أنشطة الخزينة الجديدة وما تحقق من تقدم في
أعمال المصرف الخليجي التجاري ،والتي ستساهم في زيادة الدخل ودعم الهوامش المؤقتة لدى المجموعة .وفيما
يخص المخاطر ،أكد التقرير على اعتدال وضع المخاطر لدى المجموعة ،الفتا كذلك الى التنوع الجغرافي لمحفظتها
العقارية.
رأي اإلدارة حول التصنيف االئتماني الممنوح:
اإلدارة مسروره باستمرار اعتراف كبرى مؤسسات التصنيف االئتماني العالمية بتقدم المجموعة بخطى ثابتة وتطور
أعمالها المتواصل .يتركز عمل المجموعة على التنوع وتحقيق الدخل والتخارج من أصول متوارثة وهذا ما يدركه

السوق حالياً .ستواصل اإلدارة تنفيذ استراتيجية المجموعة بهدف تعزيز النتائج المالية وتقديم قيمة أكبر للمساهمين
والمستثمرين خالل السنة القادمة.
وتفضلوا بقبول فائق التقدير واالحترام،،

نبيـــــل مـــيرزا
مسؤول حوكمة الشركة

