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 للنشر الفوري

 
   2018مارس  31 لسنة المنتھیة فيلـ انتائجھ تعلن شركة الخلیج المتحد القابضة

  
 31المنتھیة في  للفترةالمالیـة  اش.م.ب الیـوم نتائجھالقابضة الخلیـج المتحد  ت شركةأعلن: 2018 مایو 14البحرین، 

 ملیون  5.1 ئد إلى مساھمي الشركة األم قدرهربح صافي عالشركة حین اإلفصاح عن نتائجھا اأعلنت . 2018مارس 
  .2018مارس  31للربع األول المنتھیة في  دوالر أمریكي 

  
كانت مدرجة في والتي ش.م.ب. عملیات  بنك الخلیج المتحد كجزء من إعادة تنظیم  2017في یونیو عام الشركة تأسست 

  .2017سبتمبر  28"بورصة البحرین" في 
  

 :أھم النتائج المالیة
  

  2018 مارس 31في المنتھیة  للفترة  ملیون دوالر أمریكي 5.1بلغ الربح الصافي العائد إلى مساھمي الشركة األم  •
 ملیون دوالر أمریكي  6.4بلغ الربح الصافي الموحد  •
 سنتًا أمریكیاً  0.57بلغ العائد األساسي للسھم الواحد   •
  ملیون دوالر أمریكي  45.5بلغ إجمالي الدخل قبل الفوائد والمصروفات األخرى   •
  ملیار دوالر أمریكي) 3.0: 2017(دیسمبر ملیار دوالر أمریكي  2.9بلغ إجمالي األصول  •
 ملیون دوالر أمریكي) 541.6: 2017(دیسمبر  ملیون دوالر أمریكي 521.4بلغ إجمالي حقوق الملكیة  •

 
  األداء المالي

  
للربع األول من دوالر أمریكي ملیون  5.1ي الشركة األم قدره ، ربح صافي عائد إلى مساھمشركة الخلیج المتحد سجلت 

  .ملیون دوالر أمریكي 45.5الدخل قبل الفوائد والمصروفات األخرى  إجماليوبلغ  . 2018عام 
  

، حیث بلغت حقوق 2018 مارس 31أمریكي كما في  دوالرملیار  2.9بمبلغ  األصولوحافظت الشركة على إجمالي 
 .2017یكي في دیسمبر ملیون دوالر أمر 541.6مقارنة الى  أمریكي دوالرن ملیو 521.4الملكیة 

  
التابعة كامكو ، الحصول على حصة األغلبیة في "بیت االستثمار العالمي"،   كما أعلنت الشركة ، من خالل شركتھا 

ادة تعزیز قدرات األصول الكویت، وذلك خاضع للموافقات الرقابیة ذات الصلة. وھذه الفرصة االستثماریة ستساعد على زی
 للمجموعة.  ذو عوائد نقدیة   تحت إدارة المجموعة ومن المتوقع أن یكون ھذا االستثمار 

   
  وقال السید حسین الالني الرئیس التنفیذي باالنابة :

على الرغم إن خطة إعادة التنظیم مع التركیز على الكفاءات األساسیة لدینا یؤتي ثماره حیث تمكنا من تسجیل أرباح جیدة 
استحقاقات التزاماتنا، ونحن في بحث مستمر للتعرف على طرق    من ظروف السوق الصعبة. كما تحسنت بشكل ملحوظ

والمحافظة على جودة األصول وایجاد فرص النمو. أننا نشعر بالتفاؤل الحذر  مواصلة تحسین كفاءة رأس المال والربحیة،
   .ستكون سنة مربحة اخرى للمجموعة 2018في المستقبل وعلى ثقة بأن عام 

  
  .بورصة البحرینلمتوفرة على الموقع اإللكتروني  كامًال الصحفي والبیانات المالیة البیان 

mailto:ughinfo@ugbbah.com
http://www.ughbh.com


 

 

  
  

  –النھایة  -

  :لخلیج المتحد القابضةا شركةعن  موجزة محةل

بأنشطة مصرفیة تجاریة.  األساسیةاستثماراتھا  خاللھي شركة تابعة لمجموعة شركة مشاریع الكویت، وتقوم من  شركة الخلیج المتحد القابضة
المالیة  اقواألورتتضمن استثمارات المجموعة الخاصة الموجودات في الخدمات المصرفیة التجاریة والعقارات وحقوق الملكیة الخاصة 

 31( أمریكي. دوالرملیار  10.2بنك الخلیج المتحد التابعة  شركتھا خاللمن  الموجودات المدارةبلغت  ، 2018 مارس 31 فيالمسعرة. كما 
  .) أمریكي دوالرملیار  10.8: 2017 دیسمبر

  
بشكل مباشر وغیر مباشر تشمل: بنك الخلیج  لقابضةالخلیج المتحد ا، كانت الشركات التابعة والزمیلة التابعة لشركة 2018 مارس 31ما في ك

، و فیم بنك، وشركة شمال أفریقیا القابضة، وشركة الخلیج المتحد للخدمات )كامكو( لالستثمارالمتحد ش.م.ب، وبنك برقان، وشركة كامكو 
  شركة النقل وشركة العقارات المتحدة.شمال أفریقیا، و –المالیة 
بسجل أداء قوي من خالل إنجازھما بنجاح أكثر ، وھي شركات تابعة لشركة الخلیج المتحد القابضة، متحد و كامكو بنك الخلیج الكل من وینفرد 

ملیار دوالر أمریكي، وتشمل  10، وتبلغ القیمة اإلجمالیة لتلك الصفقات أكثر من 2001صفقة استثمار مصرفي للعمالء منذ عام  60من 
واالستشارات، وتسویق وتعھد اكتتابات اإلصدارات الجدیدة، وإعادة ھیكلة الشركات، وإصدار السندات،  الخدمات االستشاریة لتمویل الشركات،

  وعملیات الدمج واالستحواذ.

  
  
  
  
  

  لمزید من المعلومات، یرجى االتصال مع: 
  ودیعة مجید

  بنك الخلیج المتحد
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