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 2017بنك الخليج المتحد يعلن عن نتائج النصف األول من العام 

 
أعلن اليوم بنك الخليج المتحد عن نتائجه المالية للنصف األول من العام  -2017أغسطس  13البحرين  

2017. 

 
  2017النتائج المالية الرئيسية للنصف األول من العام 

  النصف األول من  ا  أمريكي ا  مليون دوالر 6.1العائد إلى مساهمي الشركة األم الربح صافي بلغ(

 (.ا  أمريكي ا  مليون دوالر 4.2: 2016العام 

 0.8: 2016)النصف األول من العام  ا  أمريكي ا  رمليون دوال 7.8 ةالموحد األرباحصافي  تبلغ 

 (.ا  ير أمريكا  مليون دوال
  ا  0.75الواحد للسهم بلغ العائد األساسي ا 0.52: 2016)النصف األول من العام أمريكيا  سنت   سنت 

 (.أمريكيا  
  النصف  ا  أمريكي ا  مليون دوالر 78.9األخرى  المصروفاتائده وإجمالي الدخل قبل احتساب الفبلغ(

 (.ا  أمريكي ا  مليون دوالر 72.0: 2016األول من العام 

  مليار دوالر أمريكي(. 3.01: 2016ديسمبر  31دوالر أمريكي ) مليار 3.12إجمالي األصول بلغ 

  مليون  529.5: 2016ديسمبر  31) ا  أمريكي ا  مليون دوالر 550.2 حقوق المساهمينإجمالي بلغ

 (.ا  أمريكي ا  دوالر
  مليون  1.4 2017الربع الثاني من عام األم  في الشركة  الربح العائد الى مساهميصافي بلغ

 (.ا  أمريكي ا  مليون دوالر 1 .2: 2016اني من العام ث)الربع ال ا  كيأمري ا  دوالر
 

 األداء المالي
 

ا  1.4% إلى 18لبنك الخليج المتحد بنسبة العائد إلى مساهمي الشركة األم  الربحارتفع صافي  مليون دوالر 

ا  ا أمريك  1.2مقارنة  بمبلغ  2017في الربع الثاني من أمريكي  ا لنفس الفترة من العام الماضي، مليون دوالر   ي 

ا  0.17حيث بلغ  % 13بنسبة العائد األساسي للسهم الواحد  ارتفع ا  0.15من أمريكيا  سنت  للربع أمريكيا  سنت 

بنك الخليج لالعائد إلى مساهمي الشركة األم صافي الربح ارتفع ستة أشهر،  وخالل. 2016من العام الثاني 

ا مقارنة  بمبلغ  6.1 ليبلغ % 44المتحد بنسبة  ا أمريكي  ا  4.2مليون دوالر  ا أمريكي  لنفس الفترة مليون دوالر 

سنتا  أمريكيا  من  0.75، كما شهد ارتفاع مماثل في العائد األساسي للسهم الواحد حيث بلغ 2016من العام 

خليج المتحد بنسبة .  ارتفع إجمالي الدخل لبنك ال2016سنتا  أمريكيا  في النصف األول من العام  0.52

مليون دوالرا  أمريكيا  للنصف األول من العام  72.0مليون دوالرا  أمريكيا  مقارنة الى  78.9% الى 10

2016. 



 
ا  3.12 ليبلغ إجمالي األصول بلغ  ا أمريكي  مليار  3.01مقارنة  بمبلغ  2017يونيو  30في كما مليار دوالر 

ا  ا أمريكي  حيث بلغ إجمالي حقوق قوية  الميزانية العمومية  وال تزال . 2016ديسمبر  31في كما دوالر 

ا ) 550.2 المساهمين  ا أمريكي  ا(  529.5: 2016ديسمبر  31مليون دوالر  ا أمريكي   والذي مليون دوالر 

 .المبقاة وإحتياطي القيمة العادلةألرباح ا الزياده في أساسي بشكل يعكس 
 

 الرئيس التنفيذي باإلنابة لبنك الخليج المتحد: –السيد حسين الالني  صرحج، تعليق ا على النتائ
 
والجدير بالذكر إن بنك . والتي تثبت مدى فاعلية أستراتيجيتناأخرى  مربحةبنك الخليج المتحد نتائج  سجل"

وذلك تماشيا  مع اتباع منهج ذو نظرة مستقبلية  . ةالتشغيليتنظيم عملياته إعادة الخليج المتحد بصدد 
واستيعاب تغييرات البيئة الرقابية للبنك.  ومن شأن إعادة التنظيم اإلستراتيجي للعمليات وضع أهداف 

في تعزيز أداء البنك وتحقيق الكفاءة المطلوبة لرأس  واضحة لخطوط األعمال التي سيتم تنظيمها والمساعدة 
 ."د لجميع أصحاب المصلحة للبنك ئتوى العواالمال واإلرتقاء بمس

 
  –النهاية  -

 نبذة حول بنك الخليج المتحد:
 

بنك الخليج المتحد هو الذراع المصرفية  االستثمارية وإدارة األصول لشركة مشاريع الكويت ) القابضة(.  
واستثمارات في شركات  وتشمل االستثمارات الخاصة بالبنك أصوال في المصارف التجارية، العقارية 

 يونيو 30الملكية الخاصة وأوراق مالية مسـعرة. وقد تجاوزت األصول المدارة من قبل البنك كما في 

 (. ا  أمريكي ا  مليار دوالر 10,0: 2016ديسمبر  31) ا  أمريكي ا  مليار دوالر 9.9ما قيمته  2017

 

كامكو  الخليج المتحد كال  من: بنك برقان، شركةتضم محفظة الشركات الرئيسية التابعة والزميلة لبنك 

شركة الخليج المتحد شركة شمال أفريقيا القابضة،  مالطا،  -فيم بنك  ،)كامكولالستثمار ش.م.ك. )عامة( )

وشركة  كابتال المتحدة للنقل،، شركة لالدخار والتقاعد ، شركة تقاعد شمال أفريقيا -للخدمات المالية 
 العقارات المتحدة.

 
 60وينفرد بنك الخليج المتحد وشركته التابعة كامكو بسجل أداء قوي من خالل إنجازهما بنجاح أكثر من 

مليار  10، وتبلغ القيمة اإلجمالية لتلك الصفقات أكثر من 2001صفقة استثمار مصرفي للعمالء منذ عام 

وتسويق وتعهد اكتتابات دوالر أمريكي، وتشمل الخدمات االستشارية لتمويل الشركات، واالستشارات، 
 اإلصدارات الجديدة، وإعادة هيكلة الشركات، وإصدار السندات، وعمليات الدمج واالستحواذ.

 
 لمزيد من المعلومات يرجى االتصال بـ: 

 بنك الخليج المتحد 



 وديعة مجيد 

 + 973 17520150هاتف: 

 wadia@ugbbah.comبريد الكتروني: 
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