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16/06/2021
مجموعة جي إف إتش المالية ش .م .ب.
GFH Financial Group B.S.C.
GFH
وكالة فيتش العالمية
Fitch Ratings
تأكيد تصنيف القدرة على الوفاء بااللتزامات المالية طويلة وقصيرة األمد للمجموعة عند
مستوى " "Bمع نظرة مستقبلية مستقرة على المدى الطويل
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
الدولية للتصنيف االئتماني قامت بإعادة تأكيد تصنيف القدرة على الوفاء بااللتزامات المالية
طويلة وقصيرة األمد للمجموعة عند مستوى " "Bمع نظرة مستقبلية مستقرة على المدى
الطويل .كما أكدت فيتش التصنيف طويل األجل غير المضمون لصكوك المجموعة البالغة
 500مليون دوالر أمريكي الصادرة عن شركة جي إف إتش للصكوك المحدودة عند
مستوى '.'B'/'RR4
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وقد أشارت الوكالة أن التصنيفات تعكس أداء المجموعة المرن منذ بداية الوباء ،وتحسين
سبل الحصول على التمويل الالزم (كما يتضح من الصكوك المصدرة أوائل )2020
باإلضافة الى الهدف االستراتيجي الذي تسعى إليه اإلدارة الحالية للمجموعة والمتمثل في
إعادة صياغة نموذج أعمال المجموعة والسعي إليجاد مصادر إيرادات دورية أكثر
استقرارا وتكرارا ،مثل الدخل المحقق من الرسوم ومن استثمارات منخفضة المخاطر
والعوائد.

شرح مبسط للتصنيف
الصادر ودالالته

كما أشار التقرير إلى كل خطوط أعمال المجموعة والتي تشمل الخدمات المصرفية
اإلستثمارية واإلستثمارات العقارية والبنى التحتية و أنشطة الخزينة و الخدمات المصرفية
التجارية .وأشارت الوكالة الى أن المصرف الخليجي التجاري التابع للمجموعة ظل مساهما
رئيسيا في اإلرادات (حوالي  %20في عام  )2020وصافي الربح من خالل توفير منتجات
التمويل اإلسالمي مما يوفر مصدرا أكثر إستقرارا لتمويل الودائع للمجموعة.
GFH Financial Group would like to inform its shareholders and the
markets that Fitch Ratings, the international credit rating agency, has
’affirmed its Long-and Short-Term Issuer Default Rating (IDR) at 'B
with the Outlook on the Long-Term IDR as Stable. Fitch has also
affirmed the 'B'/'RR4' senior unsecured Long-Term Rating of the
Group’s US$500 million 2025 certificates issued through GFH Sukuk
Company Limited (GFH SCL).
The ratings were noted by Fitch to reflect GFH’s resilient
performance since the onset of the pandemic, improved funding
access (as evidenced by a sukuk issuance in early 2020) and
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management's strategic objective of reshaping GFH's business model
towards more stable and recurring revenue sources, such as fee
generation and lower-risk, lower-return investments.
The report looked at each of GFH’s core business lines, which
comprise investment banking, real estate and infrastructure
investments, treasury activities and commercial banking. Fitch noted
that KHCB, the Group’s commercial banking subsidiary, remained a
significant contributor to revenues (around 20% in 2020) and net
profit, mainly through the provision of Islamic-financing products,
which provides a source of more stable deposit funding to the Group.
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ال ينطبق
Not applicable

مستقرة
Stable
 نحن مسرورون مرة أخرى بتأكيد، الرئيس التنفيذي للمجموعة،صرح السيد هشام الريس
وكالة فيتش على تصنيفات المجموعة في ضوء التقدم المطرد الذي نواصل إحرازه عبر
 نحن فخورون بشكل خاص بتقييمهم اإليجابي لقدرتنا المحسنة على.خطوط أعمالنا األساسة
 والتي كانت اختبارا حقيقيا،توليد المزيد من التدفقات الثابتة لإليرادات وربحيتنا خالل الوباء
 والتي جعلتنا نستمر في إنشاء و إبرام الصفقات الجديدة الرئيسية،لمرونتنا وقوة استراتيجيتنا
وإضافة قيمة الستثماراتنا وتحقيق النمو في مجاالت جديدة ومثيرة ألعمالنا بما في ذلك
 كما يسعدنا فهم فيتش للخطط المستقبلية والمشاعر اإليجابية التي تم.أنشطة الخزينة لدينا
التعبير عنها تجاه إستراتيجية المجموعة لتعزيز األصول الخاضعة إلدارتها بشكل كبير من
 كما نتطلع إلى مواصلة.خالل النمو العضوي وغير العضوي على المدى القريب والبعيد
.البناء على هذا التقدم وتنفيذ استراتيجيتنا بهدف تحقيق نتائج وأداء أقوى في الفترات القادمة
Mr. Hisham Alrayes, CEO of GFH stated, We’re pleased once again
with Fitch’s affirmation of GFH’s ratings in light of the steady
progress we continue to make across our core business lines. We are
especially proud of their positive assessment of our improved ability
to generate more steady steams of revenue and of our profitability
during the pandemic, which was a true test of our resilience and the
strength of our strategy, which has seen us continue to originate and
close key new deals, add value to our investments and deliver growth
in new and exciting areas of our business including our treasury
activities. We are also pleased with Fitch’s understanding of plans for
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the future and the positive sentiment expressed on GFH’s strategy
to significantly build our assets under management through organic
and inorganic growth over the near and longer term. We look
forward to continuing building on this progress and executing our
strategy with a view to deliver strengthened results and performance
in the forthcoming periods.
باإلمكان الرجوع الى موقع وكالة التصنيف من أجل التقرير
You may refer to the agency’s website for the report
https://www.fitchratings.com/research/non-bank-financialinstitutions/fitch-affirms-gfh-at-b-outlook-stable-14-06-2021
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