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مجموعة جي إف إتش المالية ش .م .ب.
GFH Financial Group B.S.C.
GFH
وكالة فيتش العالمية
Fitch Ratings
تأكيد تصنيف ( )IDRالطويل األجل والقصير األجل للمجموعة بالمستوى ’ ،‘Bمع نظرة
مستقبلية "مستقرة" للتصنيفين
Long and Short-Term Issuer Default Rating (IDR) at 'B’ with the
’Outlook on the Long-Term IDR as ‘Stable
تود مجموعة جي إف إتش المالية إعالم السادة المساهمين واألسواق أن وكالة فيتش العالمية
للتصنيف االئتماني قامت بإعادة تأكيد تصنيف ( )IDRالطويل األجل والقصير األجل
للمجموعة بالمستوى “ ،”Bمع نظرة مستقبلية "مستقرة" فيما يتعلق بهذين التصنيفين.
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تجدر اإلشارة إلى أن إعادة تأكيد تصنيفات المجموعة وفقا لتقرير وكالة فيتش قد جاء مع
األخذ في االعتبار الهدف االستراتيجي الذي تسعى إليه اإلدارة الحالية للمجموعة والمتمثل
في إعادة صياغة نموذج أعمال المجموعة والسعي إليجاد مصادر إيرادات دورية أكثر
استقرارا ،مثل الدخل المحقق من الرسوم ومن استثمارات األصول ذات الدخل الثابت
المنخفضة المخاطر.
كما أشار التقرير إلى استمرار المجموعة في تنمية أنشطتها لسوق المال ،كما يتضح من
األصول السائلة التي يبلغ متوسط مجموعها إلى  %24.3من األصول في عام ،2019
مقارنة بما نسبته  %9.7في عام  .2018وترى فيتش أن إصدار صكوك بقيمة  500مليون
دوالر أمريكي في عام  2020عبر شريحتين قد ساعد على تعزيز معدل السيولة لدى
مجموعة جي إف إتش.
شرح مبسط للتصنيف
الصادر ودالالته

GFH Financial Group would like to advise its shareholders and the
markets that that Fitch Ratings, the international credit rating
agency, has reaffirmed the Group’s rating Long-and Short-Term
Issuer Default Rating (IDR) at 'B’ with the Outlook on the Long-Term
IDR as ‘Stable’.
The reaffirmation of the Group’s ratings reported by Fitch takes into
account the management's strategic objective of reshaping GFH's
business model towards more stable and recurring revenue sources
such as fee generation and lower-risk fixed income assets.
The report also cited the fact that GFH has continued to grow its
money market activities, as reflected in liquid assets accounting for
an average of 24.3% of assets in 2019, compared with 9.7% in 2018.
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Fitch sees Sukuk issuance of USD500 million in 2020 across two
tranches has helped to strengthen GFH’s liquidity.
The expected
financial impact of
the Credit Rating
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and financial
position
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األثر المالي المتوقع
للتصنيف على نتائج
أعمال والمركز المالي
للشركة

ال ينطبق
Not applicable

النظرة المستقبلية للشركة
(حسب رأي جهة التصنيف
)االئتماني

مستقرة
Stable
اإلدارة مسروره بهذا التقدير المتواصل من جانب وكالة فيتش والسوق تجاه الزخم اإليجابي
 وبالرغم من.التي تواصل المجموعة تحقيقه عبر خطوط األعمال الرئيسية للمجموعة
 فإن أنشطتة المجموعة المتنوعة توفر أساسا،19-تراجع أسعار النفط في ظل جائحة كوفيد
 وتتوقع اإلدارة أن،متينا يمكن االنطالق منه لالستفادة من أوضاع السوق المضطربة حاليا
.2020 تتمكن المجموعة في ظل هذه الظروف من تحقيق أداء مالي قوي خالل عام
The management are pleased once again with the ongoing
recognition from Fitch and the market of the positive momentum
that the Group continues to maintain across its key business lines.
Despite the COVID-19 pandemic and 2020’s slump in oil prices, the
Group’s diversified business provides a solid platform to take
advantage of current market dislocations, which the management
expect will help GFH deliver a robust financial performance in 2020.
باإلمكان الرجوع الى موقع وكالة التصنيف من أجل التقرير
You may refer to the agency’s website for the report

ملخص التصريح الرسمي
الصادر عن الشركة بشأن
التصنيف

https://www.fitchratings.com/entity/gfh-financial-group-bsc-94261293
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