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 علن عن أرباحه بنك الخليج المتحد ي

 2016من عام تسعة أشهر لفترة ال
 

 

إلى  عائد يعن تحقيق ربح صافاليوم  بنك الخليج المتحد ش.م.بعلن أ: 2016نوفمبر  10البحرين، 

 برسبتم 30ة أشهر المنتهية في تسعال لفترةمليون دوالر أمريكي  5,9بمبلغ الشركة األم  مساهمي

 ماضي. لم اعانفس الفترة من المليون دوالر أمريكي ل  6,0مقارنة بمبلغ  – 2016

 

 أهم النتائج المالية:

 

  سبتمبر )أمريكي مليون دوالر  5,9الشركة األم  عائد إلى مساهميال يصافالربح البلغ

  نفس الفترة من العام الماضي.تماشياً مع ( أمريكي مليون دوالر 6,0: 2015

 مليون دوالر 104,9: 2015سبتمبر )أمريكي مليون دوالر  103,2ل اإلجمالي بلغ الدخ 

 (.أمريكي

 0,73 الواحد للسهم اتالعائد تبلغ  ً ً  0,73: 2015سبتمبر )أمريكي  سنتا  .(أمريكي سنتا

  أمريكي )سبتمبر  0,73بلغ العائد للسهم الواحد من العمليات المستمرة ً  0,93: 2015سنتا

 سنتاً أمريكي(.

 مليار دوالر  2,7:  2015ديسمبر 31) أمريكي مليار دوالر 3,1إجمالي األصول  بلغ

 أمريكي(

  إلى  2016 يوليومن الثالثة أشهر فترة لاألم الشركة  العائد إلى مساهميبلغ الربح الصافي

مليون  0.8 :2015الى سبتمبر  يوليو)مليون دوالر أمريكي  1,7مبلغ قدره  2016سبتمبر 

  (.دوالر أمريكي

  503,3: 2015ديسمبر  31)دوالر أمريكي مليون  543,7إجمالي حقوق المساهمين بلغ 

 (.أمريكي مليون دوالر

 

 األداء المالي

 

مليون 103,2لخليج المتحد دخال إجماليا قدره احقق بنك  ،2016من عام  أشهرتسعة خالل فترة ال

 سبتمبر 30 لتسعة أشهر المنتهية فيخالل ا أمريكي مليون دوالر 104,9مبلغ مقارنة بأمريكي  دوالر

2015. 

 

 503,3: 2015ديسمبر  31مليون دوالر أمريكي ) 543,7ارتفع إجمالي حقوق المساهمين إلى 

مليون دوالر أمريكي  33مليون دوالر أمريكي( نتيجة إلصدار رأس مال اساسي اضافي والذي بلغ 

 .2016خالل الربع األول من العام 



 

 

 

  :لبنك الخليج المتحد باإلنابة ، الرئيس التنفيذيحسين الالنيالسيد قال  ،النتائجعن له  تصريحفي و

قوتها مدى  استراتيجية التنويع لدينا والتركيز على تدفق اإليرادات المتكررةمرة أخرى  لقد أثبتت"

ً على الرغم من التحديات التي  االستثمارية الخدمات قطاع  يواجهاوحقق بنك الخليج المتحد أرباحا

 بسبب تراجع أسعار النفط مما أدى إلى التباطؤ االقتصادي العام.المصرفية 

 

 أمريكي مليون دوالر 100 بقيمة مستحقة الدفع سندات ثانوية البنك بنجاح  سدد ،هذا الربع بعد نهاية

حفاظ على المواصلة واليزال محورنا الرئيسي تحسين كفاءة الميزانية العمومية و . الى المستثمرين

 لحقوق المساهمين. صحيةوقاعدة  قويةسيولة 

 

 

  

 –النهاية  -

 :عن بنك الخليج المتحد موجزة محةل

 إقليمية شبكة ويدير ،(القابضة) الكويت مشاريع لشركة األصول وإدارة االستثمارية المصرفية الذراع هو المتحد الخليج بنك
 واستثمارات عقارية، أصوالا  بالبنك الخاصة االستثمارات وتشمل. األصول وإدارة االستثمارية المصرفية األعمال شركات من
 األصول تجاوزت ،2016 رسبتمب 30 في وكما. المسعرة المالية واألوراق المشتركة والمنتجات الخاصة الملكية شركات في

 (. كيأمري دوالر مليار 10,7 :2015 ديسمبر 31) أمريكي دوالر مليار 10,8 البنك قبل من المدارة

شركة كامكو لإلستثمار ش.م.ك.  برقان، بنك: من كلا  المتحد الخليج لبنك والزميلة التابعة الرئيسية الشركات محفظة تضم
،  والتقاعد للدخار تقاعد شركة ،أفريقيا شمال - المالية للخدمات المتحد الخليج شركة القابضة، أفريقيا شمال شركة ،)عامة(
 .وشركة العقارات المتحدة للنقل، لمتحدةا كابيتال شركة ،فيم بنك

 استثمار صفقة 60 من أكثر بنجاح إنجازهما خلل من قوي أداء بسجل كامكو التابعة وشركته المتحد الخليج بنك وينفرد
 الخدمات وتشمل أمريكي، دوالر مليار 10 من أكثر الصفقات لتلك اإلجمالية القيمة وتبلغ ،2001 عام منذ للعملء مصرفي

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

 

 لمزيد من المعلومات يرجى االتصال بـ: 

 بنك الخليج المتحد 

 وديعة مجيد 

 + 973 17520150هاتف: 

 wadia@ugbbah.comبريد الكتروني: 


