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 إفصاح عن تصنيف إئتمان

Announcement on Credit Rating 
 

Date 06/10/2021 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 التوالي B( و )-BB)قصير األجل للمجموعة بالمستوى طويل األجل و تصنيفال

 مستقرةمع نظرة مستقبلية 

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

Respectively with a Stable Outlook 

 فئات التصنيف

A simple 

explanation of the 

Credit Rating 

Classification issued 

and its implications 

 "كابيتال انتليجنس"أن تود مجموعة جي إف إتش المالية إعالم السادة المساهمين واألسواق 
 ( على التواليB( و )-BBالمجموعة طويل األجل وقصير األجل عند )تصنيف  قامت بترقة

 . الى مستقرة مستقبليةالنظرة مع 
 

ظة كبيرة المجموعة الى جانب محفيأتي هذا التصنيف إنعكاسا للسيولة القوية التي تتمتع بها 
مصادر التمويل المتنوعة وزيادة االصول الغير  زيادةمن الصكوك السيادية السائلة و

مليون دوالر أمريكي  500إصدار صكوك بقيمة التصنيف المحدث معزز ب كما أنبحرينية. 

 .ر إعادة التمويل وقدرة مرضية على الوفاء بالدينوإنخفاض مخاط 2020في عام 
 

GFH Financial Group would like to advise its shareholders and the 

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

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

with a stable outlook.  

 

The improvement reflects the group’s sound liquidity, coupled with 

a sizeable liquid sovereign Sukuk portfolio, increasingly diversified 

sources of funding and increased share of non-Bahrain assets. The 

updated corporate ratings are also supported by GFH’s extended 

debt maturity profile following a US$500 million five-year Sukuk 

issue in 2020, low refinancing risk and satisfactory debt service 

capacity. 

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 

 مستقرة

Stable 

النظرة المستقبلية للشركة 

)حسب رأي جهة التصنيف 

 االئتماني(

Summary of the 

official statement 

issued by the 

company regarding 

the Classification of 

the Credit Rating 

بأن وكالة التصنيف قدرت جهود اإلدارة والتقدم الملحوظ نحو تحسين  اإلدارة مسروره

على مدى السنوات  نموذج المجموعة وتقليل حجم المخاطر األئتمانية الشاملة للمجموعة

بالرغم من التحديات اإلقتصادية الناشئة بسبب تداعيات وباء كورونا القليلة الماضية. و

(Covid-19 تمكنت المجموعة من اإلستمرار في التنفيذ الفعال إلستراتيجيتها المستمرة ،)

 للتحول من بنك جملة إسالمي الى مجموعة مالية متوافقة مع الشريعة اإلسالمية. 

The management are pleased that CI has recognized our efforts and 

significant progress towards improving our model and reducing our 

overall credit risk profile over the last few years. Despite the 

challenging market headwinds caused by Covid-19, we have 

managed to continue to effectively implement our ongoing strategy 

to transform GFH from a purely Islamic wholesale bank into a fully 

integrated Sharia’a compliant financial group.  

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 

http://www.ciratings.com/news/2021/10/05/3727 

التصريح الصحفي أو 

 الملخص التنفيذي
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