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Company Name 
 مجموعة جي إف إتش المالية

GFH Financial Group B.S.C. 
  إسم الشركة

Trading Code GFH رمز التداول 

Subject 
 إعالن عن تصنيف إئتماني

Credit Rating Announcement 
 الموضوع

Material 

Information 

 "كابيتال انتليجنس" أنتود مجموعة جي إف إتش المالية إعالم السادة المساهمين واألسواق 

، مع نظرة مستقبلية  "-BB"بمعدلللعمالت االجنبية طويل األجل  تصنيف المجموعة تمنح

كما أكدت الوكالة على تصنيف المجموعة قصير األجل للعمالت األجنبية عند معدل  .سلبية

"B".  يأتي هذا التصنيف تماشيا مع التصنيفات السيادية التي تم تعديلها مؤخرا نظرا لظروف

(. كما أشاد Covid-19أسعار النفط ووباء كورونا ) تراجعالسوق الحالية الناشئة عن 

التقرير بالتقدم المستمر لألهداف اإلستراتيجية الرئيسية للمجموعة في تنويع خطوط أعمالها 

 باإلضافة للسيولة القوية للمجموعة والتوسع الكبير ألنشطة الخزانة وأسواق المال. 

 

 رأي اإلدارة حول التصنيف:

المجموعة ووضع سيولتها  وكالة بصالبة محفظة الخزينة لدىالاإلدارة مسروره بإعتراف 

القوي على الرغم من تأثر األسواق العالمية واإلقليمية بشكل كبير بسبب التداعيات 

ذا .  كما يعكس هوتراجع أسعار النفط اإلقتصادية الناشئة عن األوضاع الصحية العالمية

أيضاً نجاح اإلدارة في تنويع خطوط أعمال المجموعة مما يمكنها من تحمل وتخطي أي 

ظروف تنشأ في األسواق. ستواصل اإلدارة تنفيذ استراتيجية المجموعة بهدف تعزيز النتائج 

 .وتقديم قيمة أكبر للمساهمين والمستثمرين خالل العام القادم

 

GFH Financial Group would like to advise its shareholders and the 

markets that Capital Intelligence (“CI”) has assigned the Group with 

a 'BB-' long-term foreign currency rating with a negative outlook. 

Furthermore, the Agency affirmed the Group’s short term foreign 

currency rating at 'B'. This rating comes in line with the sovereign 

ratings which were revised due to the current market conditions 

arising from decrease of oil prices and the Covid-19 pandemic. The 

report praised the continuous progress of the Groups key strategic 

objectives of diversifying its business lines and the Group’s strong 

liquidity and funding from decisively expanding its treasury and 

money market activities. 

 

Management’s opinion on the assigned rating: 

The management are pleased with the recognition from the agency 

on the Group’s solid treasury portfolio and strong liquidity position 

 المعلومات الجوهرية



 

even though global and regional markets are being impacted 

severally due to the economic repercussions arising from the global 

health issue and decline in oil prices. This further demonstrates the 

success of management in diversifying the Group’s business lines 

enabling it 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 

shareholder and investors in the coming year. 

Impact on Financial 

Position 

 ال ينطبق

Not applicable 
 األثر على المركز المالي

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 

http://www.ciratings.com/news/2020/04/27/3381 
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