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 إفصاح عن تصنيف إئتمان

Announcement on Credit Rating 
 

Date 28/02/2022 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 

العالميةستاندرد آند بورز   

S&P Global 

اسم جهة التصنيف / 

 وكالة التصنيف االئتماني

Credit Rating 

Classification 

Categories 

 إيجابيةمع نظرة مستقبلية ( -B)طويل األجل اإلئتماني  تصنيفال

Long-Term Issuer Credit Rating at (B-) with a Positive Outlook 
 فئات التصنيف

A simple 

explanation of the 

Credit Rating 

Classification issued 

and its implications 

تصنيفات ستاندر أن تود مجموعة جي إف إتش المالية إعالم السادة المساهمين واألسواق 
ويل طلنظرة المستقبلية على التصنيف االئتماني للمصدر بتعديل اقامت آند بور العالمية 

ل ها االئتماني طويل األجاألجل للمجموعة إلى "إيجابي" بدال من "مستقر" كما أكدت تصنيف
 ". -B" للمصدر

 
أن هذا التحسن كان مدفوعا إلى حد كبير بأحجام أعمال الخزينة المرتفعة، تجدر اإلشارة الى 

ات والمنتجحيث تحقق المجموعة انتشارا إيجابيا من االستثمار في الصكوك السيادية 
المهيكلة ذات الطابع اإلقليمي. كما أثبتت المعامالت المصرفية االستثمارية مرونتها حيث 
أن العمالء الحريصين على العائدات النقدية حافظوا على رغبتهم في العقارات التجارية 

 المدرة للدخل في أوروبا والواليات المتحدة.
 

GFH Financial Group would like to advise its shareholders and the 

markets that S&P Global Ratings (S&P) has revised the outlook on the 

Group’s long-term issuer credit rating to positive from stable and 

affirmed its 'B-' long-term issuer credit rating.  

 

This improvement is noted to be largely spurred by higher treasury 

business volumes, where the Group generates a positive spread from 

investment in predominantly regional sovereign sukuk and 

structured products. Investment banking transactions also proved 

resilient since customers keen for cash yields retained their appetite 

for income-generating commercial real estate in Europe and the US. 

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 

 إيجابية

Positive 

النظرة المستقبلية للشركة 

)حسب رأي جهة التصنيف 

 االئتماني(

Summary of the 

official statement 

issued by the 

company regarding 

the Classification of 

the Credit Rating 

بهذا التصنيف الذي عكس فعالية إستراتيجية المجموعة نحو التنوع  اإلدارة مسروره

والتوسع في جميع األنشطة للتحول الى مجموعة مالية متكاملة ومتوافقة مع الشريعة 

المجموعة ستستمر في تنفيذ إستراتيجيتها بثبات وتتطلع  اإلسالمية. كما تؤكد اإلدارة أن

إلتمام عملية فصل مشاريع البنى التحتية خالل العام الجاري والذي سينعكس إيجابا على 

  أداء المجموعة وبيانها المالي.

The management are pleased with the rating which reflects the 

effectiveness of the Group’s strategy toward diversification and 

expansion in all business lines to transform GFH into a fully 

integrated Sharia’a compliant financial group. The management also 

affirm that the Group will continue the implementation of its 

strategy steadily and looks forward to completing the planned spin-

off of the infrastructure projects during the year which will reflect 

positively on the Group’s performance and financial statements.  

ملخص التصريح الرسمي 

الصادر عن الشركة بشأن 

 التصنيف

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 

Bahrain-Based GFH Financial Group B.S.C Outlook R | S&P Global 

Ratings (spglobal.com) 

التصريح الصحفي أو 

 الملخص التنفيذي

 

 

 Mariam Jowhary Name مريم جوهري اإلسم
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https://disclosure.spglobal.com/ratings/en/regulatory/article/-/view/type/HTML/id/2800588
https://disclosure.spglobal.com/ratings/en/regulatory/article/-/view/type/HTML/id/2800588

