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 للنشر الفوري

 
   2019األول من العام  الربع نتائج تعلن شركة الخلیج المتحد القابضة

  
حیث  2019األول من العام  للربع اش.م.ب الیـوم نتائجھالقابضة الخلیـج المتحد  ت شركةأعلن: 2019مایو  14البحرین، 

األول من عام  للربع دوالر أمریكي  ملیون  4,9 ربح صافي عائد إلى مساھمي الشركة األم قدرهتحقیق عن لشركة اأعلنت 
2019.  

  
  

 :أھم النتائج المالیة
  

 5,1: 2018( ملیون دوالر أمریكي 4,9لیبلغ  %3بنسبة الربح الصافي العائد إلى مساھمي الشركة األم انخفض  •
   ملیون دوالر أمریكي)

 .ملیون دوالر أمریكي) 6,4: 2018(ملیون دوالر أمریكي  7,9لیبلغ  %24بنسبة الربح الصافي الموحد ارتفع  •
 ملیون دوالر أمریكي) 45,5: 2018(ملیون دوالر أمریكي  62,5لیبلغ  %37ارتفع إجمالي الدخل بنسبة  •
 ملیون دوالر أمریكي 41,4لیبلغ  %41والمخصصات بنسبة إجمالي الدخل قبل المصروفات األخرى ارتفع  •

 ملیون دوالر أمریكي) 29,4: 2018(
 11,7: 2018ملیون دوالر أمریكي ( 11,2لیبلغ  %4الدخل قبل المخصصات والضرائب بنسبة  انخفض إجمالي •

 ملیون دوالر أمریكي)
  ملیون دوالر أمریكي)  5,8: 2018ملیون دوالر أمریكي ( 0,4لیبلغ  %93انخفض إجمالي الخسارة الموحد بنسبة  •
 سنت أمریكي)  0.57: 2018سنتاً أمریكیاً ( 0.54بلغ العائد األساسي للسھم الواحد  للربع األول من العام  •
  ملیار دوالر أمریكي) 3,4: 2018ملیار دوالر أمریكي ( 3,3بلغ إجمالي األصول  •
  دوالر أمریكي) ملیون  548,5 :2018(دوالر أمریكي  ملیون 545,7 حقوق المساھمینبلغ إجمالي  •

 
  

  األداء المالي
  

: 2018(  دوالر أمریكيملیون  4,9قدره  مبلغفي عائد إلى مساھمي الشركة ، ربح صاالقابضةشركة الخلیج المتحد سجلت 
ملیون دوالر  62,5بلغ إجمالي الدخل قبل الفوائد والمصروفات األخرى مبلغ قدره . كما ملیون دوالر أمریكي)  5,1

 ملیون دوالر أمریكي)  45,5: 2018أمریكي (
  

: 2018دیسمبر  31( 2019مارس  31یار دوالر أمریكي كما في مل 3,3بقیمة  األصولوحافظت الشركة على إجمالي 
ملیون دوالر أمریكي في دیسمبر  548.5ملیون دوالر أمریكي مقابل  545.7بقیمة مع حقوق المساھمین ملیار دوالر)  3,4

2018.  
  
  
  السید حسین الالني:الرئیس التنفیذي  تعلیقاً على النتائج، صرحو
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یظل تركیزنا على التوحید ، وتحقیق كفاءة رأس و في طریقنا لسنة أخرى مربحة قویةنحن ، ولكما توضح نتائج الربع األ
طرق إیجاد محفظة استثماراتنا ونتطلع باستمرار إلى لالجیدة الوضعیة  المصاریف. والجدیر بالذكرالمال وضمان ترشید 

لزیادة تحسین الربحیة ، مع الحفاظ على جودة األصول والبحث عن فرص النمو. نحن متفائلون بحذر بشأن المستقبل 
  عاًما آخر مربًحا للمجموعة. 2019ونتوقع أن یكون عام 

  
  البیان الصحفي والبیانات المالیة الكاملة متوفرة على موقع بورصة البحرین.

  
  
  
  

  –النھایة  -

  :الخلیج المتحد القابضة شركةعن  موجزة محةل

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

 13.3إلى  2018دیسمبر  31ملیار دوالر أمریكي في  12,6زادت األصول المدارة المملوكة من قبل بنك الخلیج المتحد التابع لھا من المسعرة. 
  .2019مارس  31ملیار دوالر أمریكي في 

  
بشكل مباشر وغیر مباشر تشمل: بنك الخلیج  یج المتحد القابضةالخل، كانت الشركات التابعة والزمیلة التابعة لشركة 2018دیسمبر  31ما في ك

وشركة  بیت االستثمار العالميو نك، وشركة شمال أفریقیا القابضة، و فیم ب)كامكو( لالستثمارالمتحد ش.م.ب، وبنك برقان، وشركة كامكو 
  متحدة.شركة النقل وشركة العقارات الشمال أفریقیا، و –الخلیج المتحد للخدمات المالیة 

  
بسجل أداء قوي من خالل إنجازھما بنجاح أكثر ، وھي شركات تابعة لشركة الخلیج المتحد القابضة، بنك الخلیج المتحد و كامكو كل من وینفرد 

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

  وعملیات الدمج واالستحواذ.

  
  
  
  
  

  لمزید من المعلومات، یرجى االتصال مع: 
  ودیعة مجید

  بنك الخلیج المتحد
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