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 المحترم الشيــخ خليـــفة بـن إبراهيـــم آل خليـــفة

 الرئيس التنفيذي 

 بـــورصة البحــــــرين

 3203 ص.ب

 ممـــلكة البحــــــرين –المنامــــة 

 
 ،السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،

 
  ”BB“ األجل طويلال المالية إتش إف جي مجموعة تصنيف تؤكد إنتليجنس كابيتال الموضوع:

 "مستقرة" المستقبلية النظرة استمرار مع

 

 ابيتالك الدولية االئتماني التصنيف مؤسسة أن واألسواق المساهمين السادة إشعار المالية إتش إف جي مجموعة تود

 ستوىم عند المالية إتش إف جي لمجموعة األجل طويل االئتماني التصنيف تثبيت عن اليوم أعلنت إنتليجنس

“BB” مستوى عند األجل القصير والتصنيف “B” للمجموعة. المستقرة المستقبلية ةالنظر استمرار مع  

 

 مالية جموعةم إلى التحول على القائمة الجديدة استراتيجيته تنفيذ في اتش اف جي بنجاح مدعومة التصنيفات هذه

 الصافية رباحواأل التشغيلية األرباح زيادة إلى باإلضافة المالية والرافعة الديون انخفاض مع السيولة وضع وتحسن

 للدخل المدرة االستثمارات على البنك تركيز يؤدي أن المتوقع ومن .2017 عام من األول النصف في

 في المكاسب تذبذب تخفيف إلى المربحة والتخارجات المالية الخدمات واألصول المدروسة واالستحواذات

 بنظرة/” BB+”/”B“) البحرين )تصنيفات البحرينية السيادية المخاطر في اإلعاقة عوامل وتتمثل المستقبل.

 بسبب الئتمانيةا المخاطر نسبة وارتفاع اإلقليمية االقتصادية البيئة الصعوبات إلى باإلضافة مستقرة( مستقبلية

ا  عامالا  النفط أسعار انخفاض  آخر. معيقا

 

 للبنك الممنوح االئتماني التصنيف حول اإلدارة رأي

 فيها بما ةاألخير التغييرات نجاح على تأكيد إال هي ما األخيرة التصنيفات بأن المالية إتش إف جي مجموعة تعتقد

 سساتمؤ على االستحواذ على المبني والنجاح النمو من مزيد إلى المجموعة وتتطلع الجديدة. النمو استراتيجية

 زتعزي مع المالي وضعها تقوية في المالية إتش إف جي مجموعة تستمر وأخيراا، استراتيجية. وأصول مالية

 المستقبل. في فاتالتصني مستويات

 

 

 

    التصنيف الطويل األجل*



 

    التصنيف الطويل األجل *

"مستوى تضاربي"، إلى جودة ائتمانية غير مؤكدة حيث تخضع القدرة على الوفاء  BBتشير فئة التصنيف 

بااللتزامات المالية في المواعيد المقررة لتغير الظروف بشكل سلبي في الداخل أو الخارج. وإن العوامل المالية 

 و/أو غير المالية ال توفر حماية كبيرة، كما أن هناك احتمال لنشوء مخاطر استثمارية. 

 التصنيف قصير األجل* 

"مستوى تضاربي"، تشير إلى قدرة مناسبة لسداد الدين في المواعيد المحددة ولكن يمكن أن تتأثر بشكل  Bالفئة 

 كبير بأية تقلبات سلبية غير متوقعة. 

ا لتقدير وكالة التصنيف وهي ترمز إلى ثقل التصنيف  (+)أو  (-)تضاف العالمة  ملحوظة: إلى التصنيف وفقا

 الممنوح.

 

 ،،وتفضلوا بقبول فائق التقدير واالحترام

 

 

 

 

 نبيـــــل مـــيرزا 

 مديـر إداري أول لإللتزام ومكـافحة غسيـــل األمـوال 

  




