
    

 سنوات  10النتائج األفضل للشركة في آخر  

 في المئة  1132»الخليجي« تقفز بأرباحها 

 

 في المئة من مصادر مستدامة  1840محمد األيوب: اإليرادات التشغيلية صعدت   -

عام المالي للسنة الحالية، بحيث بلغ صافي  حققت شركة بيت االستثمار الخليجي، أرباحاً متميزة غير مسبوقة عن األشهر التسعة األولى من ال

فلس للسهم للفترة نفسها    1.39ألف دينار بخسارة    563.1فلس للسهم، مقارنة مع خسائر بنحو    14.3مليون دينار بربحية    5.811األرباح  

 . 2020من 

  10لتي حققتها »الخليجي« في آخر  في المئة، وهي من أعلى وأفضل النتائج ا  1132وبلغت نسبة النمو في أرباح األشهر التسعة نحو  

 سنوات ومنذ السيطرة على الشركة من المجموعة االستثمارية الحالية. 

ألف    372في المئة من    1840وحققت »الخليجي« نمواً الفتاً ومطمئناً في كل المؤشرات المالية، وأبرزها نمو اإليرادات التشغيلية بنحو  

مليون    41.1في المئة إلى    15.7ق المساهمين عن األشهر التسعة األولى من العام الجاري بنسبة  مليون دينار، كما نمت حقو   7.2دينار إلى  

 . 2020مليون دينار للفترة نفسها من   35.5دينار، مقابل 

تدامة  وتعكس تلك النتائج والمؤشرات نجاح الرؤية الجديدة للشركة، وقوة استثمارات المجموعة وتنوعها قطاعياً وجغرافياً، ما يضمن اس

 النمو واألرباح ويؤكد السالمة المالية لها. 

وقال الرئيس التنفيذي للشركة، محمد األيوب، إنها حققت تلك النتائج المميزة نتيجة وضوح الهدف والرؤية، والتركيز على االستثمارات  

 وتنمو قيمتها في الوقت نفسه. التشغيلية الحقيقية، والفرص المدرة واألصول ذات القيمة المضافة العالية التي تحقق عوائد 
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وأضاف األيوب أن »الخليجي« تمر حالياً بأفضل مراحل االستقرار المالي، وتمضي بثبات نحو تكوين مجموعة تشغيلية ترتكز على عدة  

رفيه واألغذية  قطاعات متخصصة جديدة تشمل التسلية والت   3، مشيراً إلى التحضير لتأسيس  استراتيجيةأذرع، وتشمل القطاع الصناعي كنواة  

 واالكتتابات الواضحة التخارج. 

مليون دينار، وهي خالية من الديون، منوهاً    20.3، إذ تملك سيولة تبلغ نحو  استراتيجيتها وكشف أن المركز المالي للشركة يؤهلها لتنفيذ  

 لها عناصر القوة والنجاح. بوجود عروض وخطوط ائتمان وتسهيالت مصرفية جاهزة تحت الطلب، ما يعكس الثقة في الشركة ويوفر 

 

وأوضح أن الشركة مقبلة على طفرة توسعات إيجابية، وأن هناك فرص استحواذ جديدة تحت الدراسة والتقييم، باإلضافة إلى تحضير كيانات  

يلية األخرى  لإلدراج، مؤكداً أنها تقوم بشكل مستمر بالبحث والتنقيب عن فرص استثمارية في نطاق القطاع الصناعي، أو الفرص التشغ

 الطموحة.  واستراتيجيتهاالتي تتماشى مع رؤيتها 

محدود من جانب مجلس اإلدارة، ويوفر كل سبل   وشدد األيوب على أن الجهاز التنفيذي للشركة لديه طموحات كبيرة في ظل الدعم الال

داء واقتناص الفرص الجيدة التي تتسم بالنمو  النجاح لتحقيق المزيد من الصفقات المميزة، معاهداً مساهميها على مواصلة تحقيق أفضل أ

 والربحية، وتنمية أعمال المجموعة من مصادر أرباح واضحة ومستدامة. 

 

 


