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 إفصاح عن تصنيف إئتمان

Announcement on Credit Rating 
 

Date 03/10/2020 التاريخ 

Name of Listed 

Company 

ش. م. ب. مجموعة جي إف إتش المالية  

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

Trading Code GFH رمز التداول 

Name of the Credit 

Rating Agency 

   كابيتال انتليجنس للتصنيفات االئتمانية

Capital Intelligence Ratings 

اسم جهة التصنيف / 

 وكالة التصنيف االئتماني

Credit Rating 

Classification 

Categories 

( على B( و )-BB)قصير األجل للمجموعة بالمستوى طويل األجل و تصنيفالتأكيد 

 سلبيةمع نظرة مستقبلية التوالي 

Long-Term and Short-Term Corporate Ratings at (BB-) and (B) 

Respectively with a Negative Outlook 

 فئات التصنيف

A simple 

explanation of the 

Credit Rating 

Classification issued 

and its implications 

 "كابيتال انتليجنس"أن سادة المساهمين واألسواق تود مجموعة جي إف إتش المالية إعالم ال
مع  ( على التواليB( و )-BBالمجموعة طويل األجل وقصير األجل عند )تصنيف أكدت 

 التصنيف السيادي لمملكة البحرين. سلبية تماشيا مع  نظرة مستقبلية
 

وقد أشاد التقرير بالسيولة القوية التي تتمتع بها المجموعة والتوسع في أنشطة الخزانة 
للمجموعة في تنويع خطوط أعمالها كما والتقدم المستمر لألهداف اإلستراتيجية الرئيسية 

قد ساعد على تعزيز  2020مليون دوالر أمريكي في عام  500إصدار صكوك بقيمة أن 

 .جموعةالممعدل السيولة لدى 
 

GFH Financial Group would like to advise its shareholders and the 

markets that that Capital Intelligence has affirmed the Group’s long-

term and short-term corporate ratings at (BB-) and (B) respectively 

with a negative outlook in line with the sovereign ratings of the 

Kingdom of Bahrain.  

 

The report praised the strong liquidity of the Group, the expansion 

in treasury activities and the continuous progress of the Group’s key 

strategic objectives of diversifying its business lines, in addition to 

the Sukuk issuance of USD500 million in 2020 which has helped to 

strengthen the Group’s liquidity. 

شرح مبسط للتصنيف 

 الصادر ودالالته

The expected 

financial impact of 

the Credit Rating 

Classification 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 

 سلبية

Negative 

النظرة المستقبلية للشركة 

)حسب رأي جهة التصنيف 

 االئتماني(

Summary of the 

official statement 

issued by the 

company regarding 

the Classification of 

the Credit Rating 

موعة المج بصالبة محفظة الخزينة لدىمن الوكالة هذا التقدير المتواصل باإلدارة مسروره 

والذي يعكس نجاح اإلدارة في تنويع خطوط أعمال المجموعة والذي  القوي هاووضع سيولت

يمكنها من تحمل وتخطي أي ظروف تنشأ في األسواق. كما ستواصل اإلدارة في تنفيذ 

إستراتيجية المجموعة بهدف تعزيز النتائج بالرغم من التحديات اإلقتصادية الناشئة بسبب 

 (.Covid-19تداعيات وباء كورونا )

The management is pleased with the continuous recognition from 

the agency on the Group’s solid treasury portfolio and its strong 

liquidity position, which reflects the management’s success in 

diversifying the Groups’ business lines enabling it to withstand and 

overcome any market conditions. The management will continue to 

execute the Group’s strategy with an aim to enhance results despite 

the emerging economic challenges due to repercussions of the 

Coronavirus (Covid-19).  

ملخص التصريح الرسمي 

الصادر عن الشركة بشأن 

 التصنيف

Press release or 

executive summary 

وقع وكالة التصنيف من أجل التقريرباإلمكان الرجوع الى م  

You may refer to the agency’s website for the report 

http://www.ciratings.com/news/2020/10/02/3506 

التصريح الصحفي أو 

 الملخص التنفيذي
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