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 اإلفصاح عن التصنيف اإلئتمان

Announcement on Credit Rating 
 

Date 01/04/2020 التاريخ 

Name of Listed 

Company 

 مجموعة جي إف إتش المالية

GFH Financial Group B.S.C. 
المدرجة إسم الشركة  

Name of the Credit 

Rating Agency 

"ستاندرد أند بورز"وكالة التصنيف االئتماني   

S&P Global Ratings 

اسم جهة التصنيف / 

 وكالة التصنيف االئتماني

Credit Rating 

Classification 

Categories 

 ، مع نظرة مستقبلية مستقرة "-B"معدلتصنيف طويل األجل ب

'B-' long-term issuer credit rating with a stable outlook 
 فئات التصنيف

A simple 

explanation of the 

Credit Rating 

Classification issued 

and its implications 

"ستاندرد أند بورز"  أنتود مجموعة جي إف إتش المالية إعالم السادة المساهمين واألسواق 
، مع  "-B"ها تصنيفا طويل األجل بمعدلتلمجموعة ومنحل اتمت تقييمهاللتصنيف االئتماني 

مجاالت  4وتركز تصنيف الوكالة على تقييم أداء المجموعة في  .مستقرةنظرة مستقبلية 

ثانيها: الصيرفة التجارية، عبر وحدتها  ،عمل مختلفة، أولها: الصيرفة االستثمارية
: اهالمصرفية التابعة لها المصرف الخليجي التجاري. ثالثها: التطوير العقاري، ورابع

 .أنشطة الخزينة واالستثمارات الخاصة
GFH Financial Group would like to advise its shareholders and the 

markets that S&P Global Ratings has conducted its assessment of the 

Group and assigned it with a 'B-' long-term issuer credit rating with a 

stable outlook. The report looked at the Group’s four distinct 

business segments that include: Investment Banking, Commercial 

Banking, via its subsidiary Khaleeji Commercial Bank (KHCB); Real 

Estate Development, and Treasury and Proprietary Investments. 

شرح مبسط للتصنيف 

 الصادر ودالالته

The expected 

financial impact of 

the Credit Rating 

Classification issued 

on the company's 

business and 

financial position 

 ال ينطبق
Not applicable 

األثر المالي المتوقع 

للتصنيف على نتائج 

أعمال والمركز المالي 

 للشركة

Future outlook (as 

per the Credit 

Rating Agency) 

about the company 

 نظرة مستقبلية مستقرة

Stable Outlook 

النظرة المستقبلية للشركة 

)حسب رأي جهة التصنيف 

 االئتماني(

Summary of the 

official statement 

issued by the 

company regarding 

اإلدارة مسروره بإعتراف وكالة التصنيف االئتماني بصالبة محفظة الخزينة لدى المجموعة 

ووضع سيولتها القوي على الرغم من تأثر األسواق العالمية واإلقليمية بشكل كبير بسبب 

التداعيات اإلقتصادية الناشئة عن األوضاع الصحية العالمية.  كما يعكس هذا أيضاً نجاح 

ويع خطوط أعمال المجموعة مما يمكنها من تحمل وتخطي أي ظروف تنشأ اإلدارة في تن

ملخص التصريح الرسمي 

الصادر عن الشركة بشأن 

 التصنيف



 

the Classification of 

the Credit Rating 

في األسواق. ستواصل اإلدارة تنفيذ استراتيجية المجموعة بهدف تعزيز النتائج وتقديم قيمة 

 .أكبر للمساهمين والمستثمرين خالل العام القادم

The management are pleased with the recognition from the rating 

agency on GFH’s solid treasury portfolio and strong liquidity position 

even though global and regional markets are being impacted 

severally due to the economic repercussions arising from the global 

health issue. This further demonstrates the success of management 

in diversifying GFH’s business lines enabling the Group to withstand 

and overcome any market conditions. The management will 

continue to execute the Group’s strategy with the aim of enhancing 

results and delivering greater value to the Group’s shareholder and 

investors in the coming year. 

Press release or 

executive summary 

 باإلمكان الرجوع الى موقع وكالة التصنيف من أجل التقرير

You may refer to the agency’s website for the report 
https://www.standardandpoors.com/en_US/web/guest/ratings/press-releases 

التصريح الصحفي أو 

 الملخص التنفيذي
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