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ي 
 إفصاح عن تصن�ف إئتمائف

Announcement on Credit Rating 

 

Date 10/10/2021 التاریخ 
Name of Listed 

Company 

ش. م. ب. مجموعة جي إف إتش المالیة  

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

Trading Code GFH رمز التداول 

Name of the Credit 

Rating Agency 

   كابیتال انتلیجنس للتصنیفات االئتمانیة

Capital Intelligence Ratings 

اسم جھة التصنیف / 
 وكالة التصنیف االئتماني

Credit Rating 

Classification 

Categories 

وى بالمستبالنسبة للعمالت األجنبیة قصیر األجل للمجموعة طویل األجل و تصنیفال
)BB-) و (B مستقرةمع نظرة مستقبلیة ) على التوالي 

Long-Term and Short-Term Foreign Currency Ratings at (BB-) and 

(B) Respectively with a Stable Long Term Outlook 

 فئات التصنیف

A simple 

explanation of the 

Credit Rating 

Classification issued 

and its implications 

  "كابیتال انتلیجنس"أن تود مجموعة جي إف إتش المالیة إعالم السادة المساھمین واألسواق 
ة إلى "مستقرة"، باإلضاف كـبتأكید النظرة المستقبلیة للمجموعة  قد قامت للتصنیف االئتماني

على  Bو   -BBإعادة تأكید تصنیفنا الطویل والقصیر األجل للعمالت األجنبیة بمستوى 
 التوالي.

 
ستحقاق وملف اصنیفات مدعومة بالسیولة المرضیة ، ال تزال التكابیتال انتلجنسوفقًا ل

الدیون الممتد والمیزانیة العمومیة المتنوعة جغرافیًا. كما قیل إن دعم التصنیفات ھو 
انخفاض معقول في مخاطر إعادة التمویل ، وقدرة مرضیة على خدمة الدین ، وتحسین 

 ت.تنویع مصادر اإلیرادا
 

GFH Financial Group would like to advise its shareholders and the 

markets that Capital Intelligence Ratings (CI) has affirmed our 

outlook as 'Stable' - in addition to reaffirming our Long and Short-

term Foreign Currency Rating as "BB-B", respectively. 

 

According to the CI, the ratings remain underpinned by GFH’s 

satisfactory liquidity, extended debt maturity profile and 

geographically diversified balance sheet. Also supporting the ratings 

was said to be reasonably low refinancing risk, satisfactory debt 

service capacity and improved diversification of revenue streams. 

شرح مبسط للتصنیف 
 الصادر ودالالتھ

The expected 

financial impact of 

the Credit Rating 

Classification on the 

company's business 

and financial 

position 

 ال ینطبق
Not applicable 

المتوقع األثر المالي 
للتصنیف على نتائج 

أعمال والمركز المالي 
 للشركة

Future outlook (as 

per the Credit 

 مستقرة
Stable 

النظرة المستقبلیة للشركة 
(حسب رأي جھة التصنیف 

 االئتماني)



 

Rating Agency) 

about the company 

Summary of the 

official statement 

issued by the 

company regarding 

the Classification of 

the Credit Rating 

اطر في الحد من المخ االمستمر لجھودن كابیتال انتلجنسقدیر عن سرورھا لتاإلدارة  تعبر
االئتمانیة الشاملة لدینا على مدى السنوات الماضیة. تُظھر التصنیفات نزاھة نھجنا الدفاعي 

 ة الصارمة إلدارة المخاطر وممارسات الرسملة. لالستثمارات باإلضافة إلى العنایة الواجب

 

 قطاعات أعمال جدیدة على مر السنین طالقناعتبر تطرق تقریر كابیتال انتلجنس إلكما ن

جي إف حویل استراتیجیتنا لت لتحقیقتقدیًرا لجھودنا المستمرة  باإلضافة الى ھذه التصنیفات
 میة.الشریعة اإلسالمتوافقة مع متكاملة وإلى مجموعة مالیة  إتش

 

The management are pleased with CI’s ongoing recognition of our 

efforts in reducing our overall credit risk profile over the last few 

years. The ratings demonstrate the integrity of our defensive 

approach to investments as well as the resounding due diligence of 

our risk management and capitalisation practices.  

With our launch of new business segments over the years being 

noted as part of CI’s report, the ratings are also a recognition of our 

continued efforts to pursue our strategy of transforming GFH into a 

fully integrated Sharia’a compliant financial group. 

ملخص التصریح الرسمي 
الصادر عن الشركة بشأن 

 التصنیف

Press release or 

executive summary 

 باإلمكان الرجوع الى موقع وكالة التصنیف من أجل التقریر
You may refer to the agency’s website for the report 

http://www.ciratings.com/news/2022/10/06/3959 

التصریح الصحفي أو 
 الملخص التنفیذي

 

 

 Mariam Jowhary Name م��م جوهري اإلسم
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ام ومكافحة غسل االموال المس� الوظ��ف ف  Head of Compliance & AML Title رئ�س اإلل�ت

كة  Signatureالتوقيع   Company Sealختم ال�ش

  

 


