
 

 بنك الخليج المتحد ش.م.ب.  

 للنشر الفوري

 بالوكالة ا  تنفيذي ا  بنك الخليج المتحد يعين رئيس

الرئيس بمنصب الني العن تعيين السيد حسين  حد ش.م.ب.بنك الخليج المتأعلن : 2015 أغسطس 31البحرين 

 .بالوكالةالتنفيذي 

. وقد عمل 2002عام في البنك  نضم إلىا وقد  الخليج المتحدلمدير المالي لبنك اسابقاً  منصب  الالنيشغل السيد 

في  .  التابعة لبنك الخليج المتحداألخرى  ركات على نطاق واسع في توفير الدعم االستراتيجي لمجلس اإلدارة و الش

عضو حالياً . وهو تقنية المعلوماتوقسم الموارد البشرية  حيث ترأسمسؤوليات ال أعطي المزيد من 2012عام 

 محاسب قانوني السيد الالني، البحرين. المصرف العالمي ووالتقاعد، البحرين  لالدخارشركة تقاعد مجلس إدارة 

وقبل من جامعة كراتشي باكستان.  تجارة البكالوريوس شهادة  حاصل على  و مجاز ومدقق نظم معلومات معتمد، 

 (.ويونغ )البحرين( وبرايس ووتر هاوس كوبرز )باكستانإرنست بنك الخليج المتحد عمل في لدى  بالعمل  التحاقه

 بشركة مشاريع الكويت القابضة بنوك لقطاع الوقال رئيس مجلس إدارة بنك الخليج المتحد والرئيس التنفيذي 

 ، السيد مسعود حيات:(كيبكو)

لقيادة بنك الخليج المتحد  للبنك السابق ، الرئيس التنفيذيسكرية"بالنيابة عن مجلس اإلدارة، أود أن أشكر السيد ربيع 

في إعادة تنظيم البنك الذي أدى إلى نمو األصول  أساسياً لعب دورا والذي على مدى السنوات الثالث الماضية، 

ر، في منصب قيادي آخ مع مجموعة كيبكوالعمل  سكريةوتحسين السيولة واإليرادات. وسيواصل السيد  بشكل كبير

 بالوكالةالرئيس التنفيذي بمنصب تعيين السيد الالني عن كما يسرني أن أعلن   .واسعةال ستفيد من خبرته نسوف و

في جعله تالتي تحليلية ال هوقدراتالعالية ة تمهنياضافة الى لبنك والشركات التابعة له، عميقة بامعرفة انه يتمتع بحيث 

 ".ى و تطلعات المساهمينوضع مثالي لقيادة بنك الخليج المتحد لتحقيق رؤ

 

مجلس وقال السيد الالني: "يسعدني أن تتاح لي الفرصة لقيادة بنك الخليج المتحد والثقة التي منحت لي من قبل 

قرب يمتلك البنك شبكة إقليمية قوية، وله بصمة في منطقة الشرق األوسط. وإنني أتطلع إلى العمل عن  حيث اإلدارة

إدارة األصول والصيرفة التجارية واالستثمارية  بنك الخليج المتحد، ومواصلة تعزيز قدراتنا في إدارة مع مجلس

 إدارة وموظفي بنك الخليج المتحد. و السلطات الرقابيةبدعم من 

 

 -النهاية  -

 

 

 



 نبذة حول بنك الخليج المتحد:

 إقليمية شبكة ويدير ،(القابضة) الكويت مشاريع لشركة األصول وإدارة االستثمارية المصرفية الذراع هو المتحد الخليج بنك
 واستثمارات عقارية، أصوالً  بالبنك الخاصة االستثمارات وتشمل. األصول وإدارة االستثمارية المصرفية األعمال شركات من
 األصول تجاوزت ،2015يونيو  30 في وكما. المسعرة المالية واألوراق المشتركة والمنتجات الخاصة الملكية شركات في

 (. أمريكي دوالر مليار 11,6 :2014 ديسمبر 31) أمريكي دوالر مليار 11,1 البنك قبل من المدارة

 ، )كامكو) لالستثمار كامكو  شركة برقان، بنك: من كالً  المتحد الخليج لبنك والزميلة التابعة الرئيسية الشركات محفظة تضم
 FIM،  والتقاعد لالدخار تقاعد شركة ،أفريقيا شمال - المالية للخدمات المتحد الخليج شركة القابضة، أفريقيا شمال شركة
Bank، وشركة العقارات المتحدة للنقل، المتحدة تاليكاب شركة. 

 استثمار صفقة 60 من أكثر بنجاح إنجازهما خالل من قوي أداء بسجل كامكو التابعة وشركته المتحد الخليج بنك وينفرد
 الخدمات وتشمل أمريكي، دوالر مليار 8 من أكثر الصفقات لتلك اإلجمالية القيمة وتبلغ ،2001 عام منذ للعمالء مصرفي

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

 

 لمزيد من المعلومات يرجى االتصال بـ: 

 بنك الخليج المتحد 

 وديعة مجيد 

 + 973 17520150هاتف: 
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