
 
 

 إيجابية مستقبلية نظرة مع "B" إلى المالية إتش إف جي مجموعة تصنيف ترفع فيتش مؤسسة

 

 الدولية فيتش مؤسسة بأن اليوم (المجموعة) المالية إتش إف جي مجموعة أعلنت :2017 يوليو 12 المنامة،

 نظرة مع "B" إلى "-B" من للمجموعة االجل طويل اإلئتماني التصنيف برفع قامت قد اإلئتماني للتصنيف

 .القصير المدى على اإلئتمان لمخاطر "B" مستوى عند التصنيف أكدت كما إيجابية، مستقبلية

 عموميةال الميزانية تعزيز في ساهمت التي اإليجابية التطورات يعكس التصنيف هذا فان الصادر للتقرير وفقا

 .المعلنة إستراتيجيتها مع يتماشى بما للمجموعة،

 عملها نماذج توظيف إلعادة المجموعة إدارة بها قامت التي لإلجراءات اإليجابية النظرة لتقريرا إستعرض كما

 .ةومستمر مستقرة ربحية إلى تؤدي أن يتوقع والتي للدخل المدرة االستثمارات على أكبر بشكل بالتركيز

 عتبرتا كما .للمجموعة جاريةالت الصيرفية انشطة من ومتزايدة ثابتة عوائد على الحصول اإلجراءات هذه وتتضمن

 .إيجابياا  عاملا  المجموعة في رئيسي كمساهم المالية ظبي أبو مجموعة وجود فيتش

 وتدفقات ربحية معدالت على المجموعة حافظت حال في التصنيفات هذه رفع إمكانية على فيتش وأكدت

 نيكو أن يمكن القديمة العقارية شاريعالم من والتخارج التطوير  أن كما .عملها نموذج خلل من مستقرة نقدية

  .للتصنيفات بالنسبة إيجابياا  أمراا 

 ولةبق المالية إتش إف جي لمجموعة التنفيذي الرئيس الريس هشام السيد صرح التصنيف، هذا على تعليقاا 

 ووضعها المجموعة ألعمال المستمر بالتطور واقرارها فيتش مؤسسة قبل من التصنيف برفع سعداء نحن"



 

 يةالقضائ المسائل لتسوية دؤوب بجهد عملنا لقد .اإليجابية المستقبلية توقعاتها إلى باإلضافة لماليا

 درةالم االستثمارات من قوية مجموعة نملك اآلن فإننا فيتش، الحظت وكما .عملنا نموذج في التنوع وتحقيق

 رةم تؤكد التصنيفات هذه إن .ثابتة ودخول بعوائد تزودنا أن يمكنها وأصول قوية عمومية ميزانية مع للدخل

 بإذن أقوى ونتائج أفضل ألداء قدماا  ننظر ونحن .الصحيح الطريق في نسير وأننا ونجاحها استراتيجيتنا قوة أخرى

 ."الله

 -إنتهى-

 ":المالية GFH مجموعة" عن

 والخدمات الثروات، وإدارة األصول، إدارة :تتضمن والتي الخليج، منطقة في أهمية األكثر المالية المجموعات من واحدة "GFH" تعد

 GFH مجموعة .والهند أفريقيا وشمال الخليجي التعاون مجلس دول في المجموعة عمليات وتتركز .العقاري والتطوير التجارية المصرفية

 . المالي دبي وسوق المالية لألوراق الكويت وسوق البحرين، بورصة من كل في مدرجة

 

 :بـ االتصال الرجاء ،المعلومات من لمزيد

 الناجي نوال

 المؤسسية العلقات قسم –مدير

 973+ 17538538 :هاتف
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