
 
 

 المالية إتش إف جي مجموعة تصنيفات تأكيد تعيد للتصنيف الدولية اإلسالمية الوكالة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نيفاتتص تأكيد أعادت قد للتصنيف الدولية اإلسالمية الوكالة أن المالية إتش إف جي مجموعة اليوم أعلنت – 2018 ديسمبر 29 المنامة،
 "مستقرة" مستقبلية نظرة مع ،“A3-BBB/(bh) (bh)” بمعدل الوطني للمقياس ووفقا ”BB/B“ بمعدل الدولي للمقياس وفقا المجموعة

 التصنيفات. لهذه وفقا

 أحجام ةخلفي على المحقق الرئيسي الدخل في المجموعة سجلته الذي التحسن إلى للتصنيف الدولية اإلسالمية الوكالة أشارت وقد هذا
 سبتمبر شهر في المنتهية األولى أشهر التسعة خالل استمرت والتي ،2017 عام خالل تتم التي القوية االستثمارية الصيرفة معامالت
 إلى ضافةإ العمومية، بالميزانية المسجل حسب للمجموعة المنخفض الديون معدل أيضا   تعكس التصنيفات هذه فإن للوكالة، وفقا .2018

 مع لشراكةبا المرتبطة المزايا الوكالة تقرير أبرز كما الرقابية، طلباتللمت األدنى الحد على يزيد بالمجموعة المال رأس كفاية معدل أن
  المجموعة. أعمال أنشطة في المشتركة ومصالحها المالية، أبوظبي مجموعة الرئيسي، المساهم

 تتجاوز أموال جمع تم إذ الماضيين، العامين خالل نموا شهدت قد إتش إف جي لمجموعة االستثمارية المحفظة أن التقرير أوضح كما
 لبالغا التخارج عمليات التقرير أبرز كما والخزانة. العقارية واألنشطة إلدارتها الخاضعة األصول خالل من أمريكي دوالر مليار قيمتها
 اهحققت التي والربحية االستثمارية األنشطة على إيجابا انعكست والتي 2016 عام منذ للمستثمرين تمت التي دوالر مليار 1.5 قيمتها

   المجموعة.

 الذي التقدير بهذا سعداء بالفعل نحن بقوله: إتش إف جي لمجموعة التنفيذي الرئيس الريس، هشام السيد صرح التصنيفات، هذه على تعليقا
 أنشطة خطوط جميع عبر تحقيقه المجموعة ستواصل الذي اإليجابي الزخم يعكس والذي السوق، ومن التصنيفات خالل من عليه حصلنا
 نمو معدالت قيقلتح عليها نركز التي االستثمارية المصرفية أنشطتنا من خاص وبشكل الدخل تحقيق في التحسينات ذلك في بما الها،أعم

 حافظنام من قيمة أقصى وتحقيق للدخل، المدرة االستثمارات استقطاب خالل من وأدائنا أنشطتنا تدعيم على العمل سنواصل كما عالية.
 ينالمساهم والسادة للمجموعة كبيرة مزايا تحقيق خاللها من يمكن مربحة، استراتيجية تخارج عمليات تحقيق ذلك من واألهم الحالية

 والمستثمرين."

 - انتهى -

  

 



 
 المالية": إتش إف جي "مجموعة عن

 التجارية المصرفية والخدمات الثروات، وإدارة األصول، إدارة تتضمن: والتي الخليج، منطقة في أهمية األكثر المالية المجموعات من واحدة  إتش إف جي تعد
 رين،البح بورصة من كل في مدرجة إتش إف جي مجموعة والهند. أفريقيا وشمال الخليجي التعاون مجلس دول في المجموعة عمليات وتتركز العقاري. والتطوير
 . المالي دبي وسوق المالية لألوراق الكويت وسوق
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