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حسب قائمة مجلة االقتصاد واألعمال لترتيب أكبر 150 بنكًا عربيًا

»بيتك« األول على المصارف المحلية بالمعيار العام وحقوق المساهمين

محمد العمر بدر املخيزمي

مقر بيت التمويل الكويتي

احتل بيت التمويل الكويتي 
� بيت���ك � المرك���ز األول على 
المصارف المحلية في القائمة 
التي أعدتها مجموعة االقتصاد 
العدد  واألعمال ونش���رت في 
األخير من مجل���ة »االقتصاد 
واألعم���ال« وذكرت المجلة أن 
بيتك تقدم ف���ي الترتيب على 
جميع البن���وك ليصبح البنك 
الكويت���ي األول بش���كل عام، 
وليأتي ضمن قائمة المصارف 
األولى في بلدانه���ا وتناولت 
15 بلدا عربيا لعام 2008 منها 
الس���عودية واإلمارات وقطر 
والمغ���رب والبحرين ومصر 

وتونس.
وذكر البنك في بيان صحافي 
أم���س انه انفرد بي���ن البنوك 
الكويتي���ة في قائم���ة أول 10 
مصارف عربي���ة حيث احتل 
المركز السادس من حيث حقوق 
المس���اهمين بقيمة بلغت 5.8 
مليارات دوالر، وحافظ بيتك 
على موقعه بشكل عام بين أول 
150 مصرفا عربيا في عام 2008 
واحتل المركز السادس للعامين 
2007 و2008 على التوالي، كما 
جاء بالمركز السابع من حيث 
القيمة السوقية متقدما بذلك 
6 مراكز على موقعه في العام 

السابق.
وأرجع���ت المجلة أن بيتك 

جاء البنك الكويتي األول بين 
المصارف العربية التي شملها 
التقييم، نتيجة لنموه السريع 
والمت���وازن وتوس���يع دائرة 

انتشاره الجغرافي إلى أسواق 
جديدة ف���ي محيطه الخليجي 
داخال إلى أس���واق السعودية 
وقطر والبحرين وتركيا وماليزيا 
في وقت سابق، وحيث ارتفعت 
موجوداته بشكل ملحوظ فبلغت 
38.2 مليار دوالر بنسبة زيادة 
19.9 % وحقوق مساهميه زادت 
بنسبة 13.4 % إلى 5.8 مليارات 
دوالر، ونتيجة لتواصل النمو 
الثابت في معظم البنود، زادت 

الموجودات بنسبة 2.4 %.
وأفردت المجلة تقريرا خاصا 
عن بيتك بعنوان »استراتيجية 
التوس���ع  متحفظة ومواصلة 
الخارجي« أب���رزت فيه نجاح 
بيتك في الحد من نتائج األزمة 
المالية العالمية مس���تندا إلى 
إستراتيجية استثمارية متحفظة 
لم تمنع اس���تكمال سياس���ة 
تعزيز تواجده في األس���واق 

الخارجية.
وعلى مستوى السوق المحلي 
المتغيرات  الرغم م���ن  وعلى 
المتوقعة في خريطة الصيرفة 
اإلسالمية في الكويت، أكدت أن 
بيتك يبدو واثقا من محافظته 

على موقع الصدارة.
ونقل���ت المجلة عن رئيس 
مجلس اإلدارة والعضو المنتدب 
بدر المخيزيم تأكيده بأن بيتك 
يتمتع بوضع متين، وان أصول 
البنك يتم قيدها في الميزانية 
وفق���ا لتكلفته���ا، وبيتك من 
التي أخذت  المؤسسات  أوائل 
أن  مخصصات احترازية رغم 
لديه فائض���ا كافيا منها وذلك 
تحس���با للظروف وامتدادات 
األزم���ة، وقال إن ل���دى بيتك 
ديون���ا عند بعض الش���ركات 
التي تملك أصوال جيدة، وليس 
م���ن المنطقي وال من مصلحة 
االقتصاد الوطني أن نبيع هذه 
األصول في الظروف الحالية، 
األج���دى أن يت���م التجديد أو 

الجدولة.
التنفيذي  الرئيس  واعتبر 
ل� »بيت���ك« محم���د العمر أن 
إطالق بيت التمويل السعودي 
� الكويتي برأسمال نصف مليار 
ريال إضافة قوية في مسيرة 
التوسع الدولي ل� »بيتك« والتي 
ب���دأت منذ س���نوات وحققت 
نجاحات ملحوظ���ة في تركيا 
وماليزيا والبحرين، وتعتبر 
مراكز مهمة للتوسع في محيطها 
االقليمي أيضا حيث يتوس���ع 
بيتك � ماليزيا في دول جنوب 
ش���رق آس���يا مثل اندونيسيا 
وسنغافورة والصين باإلضافة 
إلى استراليا، كما حصل بيتك 
� تركيا على رخصة للعمل في 
ألمانيا وافتتح فرعا مصرفيا 
يقدم الخدمات المالية اإلسالمية 
ويمكن أن يكون نواة للتوسع 

في أوروبا بعد ذلك. 

أول 10 مصارف عربية من حيث حقوق المساهمين للعام 2008
مليون دوالرالبلدالمصرفالرقم

7508األردنالبنك العربي1
7337اململكة العربية السعوديةالبنك االهلي التجاري2
7203اململكة العربية السعوديةمصرف الراجحي3
6987اإلماراتبنك اإلمارات دبي الوطني4
6845اململكة العربية السعوديةبنك الرياض5
5776الكويتبيت التمويل الكويتي6
5681الكويتبنك الكويت الوطني7
5345اململكة العربية السعوديةمجموعة سامبا املالية8
4570قطربنك قطر الوطني9
4525اإلماراتبنك اخلليج األول10

المصارف األولى في بلدانها
البلدالمصرفالرقم

األردنالبنك العربي1

السعوديةالبنك األهلي التجاري2

اإلماراتبنك اإلمارات دبي الوطني3

الكويتبيت التمويل الكويتي4

قطربنك قطر الوطني5

املغربالبنك التجاري � الوفاء6

البحرينالبنك األهلي املتحد7

سوريةاملصرف التجاري السوري8

لبنانبنك عودة9

عُمانبنك مسقط10

مصرالبنك األهلي املصري11

تونسالشركة التونسية للبنك12

السودانبنك ام درمان الوطني13

بنك التضامن اإلسالمي 14
اليمنالدولي

فلسطنيبنك فلسطني15

المصارف األولى في قائمة أول 150 مصرفاً عربياً )مليون دوالر(
الرتبة حسب 

حقوق املساهمني
Shareholders Equity

املصرف
Bankالبلد

حقوق املساهمني
 Shareholders Equity

2008

املوجودات
Assets
2008

األرباح
2008 Profits

العائد على متوسط 
حقوق املساهمني 

2008 R.O.A.E

العائد على متوسط 
 R.O.A.A املوجودات

2008

 النمو القيمة20082007
النمو القيمةالسنوي

النمو القيمةالرتبةالسنوي
الرتبةالنسبةالرتبةالنسبةالرتبةالسنوي

Millions $%CHMillions $%CHRankMillions $%CHRank%Rank%Rank

7508.3789.4945629.59919.034806.4295.72811.23871.9255األردنالبنك العربي12

147.111200.94109-59098.3396.272541.23266.24-7336.7357.00السعوديةالبنك األهلي التجاري21

7202.52614.5143944.95232.0661738.4571.16125.77134.5013السعوديةمصرف الراجحي34

6987.3252.0276887.01011.2711002.01932.85414.48631.3782اإلماراتبنك اإلمارات دبي الوطني43

1113.57711.8857-6845.12894.8242538.84131.568703.08712.37السعوديةبنك الرياض59

1310.46971.6268-5776.27313.4238189.57619.8512568.49042.98الكويتبيت التمويل الكويتي66

515.65552.1748-43365.8893.767924.8426.66-5681.1527.45الكويتبنك الكويت الوطني75

223.42222.6731-5345.41211.6147664.91415.8531186.7097.75السعوديةمجموعة سامبا املالية87

4570.43120.1041733.79632.8991003.03345.66323.95182.7428قطربنك قطر الوطني98

4524.68264.2229272.74246.8917818.17849.65722.48253.3320اإلماراتبنك اخلليج األول1017

249.051030.97108-4332.89439.4640218.94639.0911336.66237.78اإلماراتبنك أبوظبي التجاري1110
3908.57828.0244827.11618.095821.84920.50623.61211.9953اإلماراتبنك أبوظبي الوطني1211

المخيزيم:
»بيتك« يتمتع بوضع 

متين ولدينا فائض 
كاٍف من المخصصات 

االحترازية

العمـر:
 إطالق بيت التمويل 
السعودي ـ الكويتي 
بـ 500 مليون ريال   

إضافة لمسيرة التوسع 

تنطلق أنشطته في السادس من ديسمبر المقبل

»بيتك« يعلن رعايته البالتينية 
لمعرض الكويت الدولي للسيارات

أعلن بيت التمويل الكويتي رعايته البالتينية لمعرض 
الكويت الدولي للسيارات الذي تقيمه وتنظمه شركة معرض 
الكويت الدولي على أرض المعارض الدولية بمشرف خالل 
الفترة من 6 الى 12 ديسمبر المقبل وبمشاركة حشد من 
الوكالء وشركات السيارات والتأمين والتمويل واالجارة 

والبنوك.
وبهذه المناس���بة قال مدير ادارة الس���يارات في بيت 
التمويل الكويتي عاهد العيسى ان معرض الكويت الدولي 
للس���يارات يعد حدثا هاما تحرص كل وكاالت السيارات 
على المش���اركة فيه للكشف عن آخر موديالت سياراتها 

الحديثة من مختلف السيارات في العالم.
واوضح ان المشاركة في معرض السيارات تعد فرصة 
تسويقية ممتازة لمختلف شركات التمويل لعرض خدماتها 
للعمالء والترويج للعديد من الخدمات التمويلية المقدمة 
بضوابط ميسرة السيما ان المعرض يتميز باستقطابه 
جمه���ورا كبيرا من محبي الس���يارات لالطالع على آخر 
مستجدات عالم الس���يارات حيث تشهد صاالت العرض 
ازدحاما شديدا من قبل الجمهور والزائرين وذلك لالستفادة 

من العروض الحصرية التي تقدم بالمعرض.
وحول الحصة التي يس���تحوذ عليه���ا بيت التمويل 
الكويتي في س���وق الس���يارات في الكويت قال العيسى 
ان »بيتك« يأتي في المرتبة االولى في ذهن العمالء عند 
التفكير في شراء سيارة إذ يعد بيتك الخيار االول للعمالء 
الراغبين في شراء سيارة وذلك لما يتمتع به بيت التمويل 
من خبرة طويلة امتدت الى اكثر من 30 س���نة في مجال 
تمويل وشراء السيارات في سلسلة من المعارض تغطي 
مختلف مناطق الكويت باالضافة آللية سهلة وميسرة في 
عمليات البيع إذ أدى كل ذلك الى كسب ثقة العمالء والتي 
نتج عنها ان يكون بيت���ك الرائد في حصة بيع وتمويل 

السيارات في الكويت.
وأوضح ان عامل الخبرة هو المفتاح الرئيسي لنجاح 
اي مؤسسة تجارية السيما ان بيتك يتميز بخبرة ترجع 
الى الوراء الكثر من 30 عاما ادرك خاللها ما هي احتياجات 
المواطن والمقيم واثمرت هذه الخبرة توفير برامج تمويل 

متميزة وميسرة للمواطن والمقيم خاصة.
ان هامش الربح اآلجل في بيتك يعد تنافسيا امام بقية 
البنوك والشركات التمويلية، وللعميل حرية االختيار من 
العديد من برامج تمويل السيارات ولفترات تصل الى 5 
سنوات بيسر وسهولة حيث تقدم ادارة السيارات في بيتك 
العديد من الخدمات منها: 1 - بيع السيارات الجديدة، 2 - 
بيع السيارات المستعملة، 3 - خدمة التثمين، 4 - خدمة 

تأجير السيارات، 5 - خدمة السيدات.
وذكر أن »بيتك« يحرص كل الحرص على المش���اركة 
في معرض السيارات منذ انطالقته األولى وذلك لعرض 
ما لديه من خدم���ات تمويلية عديدة ولتلبية احتياجات 

عمالء »بيتك« التمويلية. 
من جانبه نوه مدير المعارض بشركة معرض الكويت 
الدولي علي الشطي بمشاركة ورعاية بيت التمويل الكويتي 
البالتينية للمعرض، مش���يرا ال���ى ان بنك بيت التمويل 
الكويتي من الرعاة الدائمين للمعرض، كما اكد الش���طي 
ان ادارة معرض الكويت الدولي قد باشرت بترتيب جميع 
االمور المتعلقة بتنظيم المعرض، ويتوقع أن تكون دورة 
المعرض لهذا العام مميزة وتحظى بحضور الفت يفوق 

االعداد السابقة.

عاهد العيسى األول من اليمني مصافحا علي الشطي

ترتيب المصارف العربية بحسب الرسملة السوقية )مليون دوالر(
الرسملة البلداملصرفالترتيب

السوقية كما في 
2009/6/30

الرسملة 
السوقية كما في 

2008/6/30

النمو 
السنوي

% 20092008

-25.097.99235.202.81628.70السعوديةمصرف الراجحي11

بنك الكويت 212
12.594.32110.719.90917.49الكويتالوطني

مجموعة سامبا 32
-10.031.19818.601.48846.07السعوديةاملالية

-9.922.15315.186.31534.66قطربنك قطر الوطني45

-9.890.56316.332.78839.44األردنالبنك العربي54

-9.819.21414.201.13630.86السعوديةبنك الرياض67

بيت التمويل 713
-9.462.85310.374.9988.79الكويتالكويتي

البنك السعودي 86
-9.139.26914.601.16837.41السعوديةالبريطاني )ساب(

البنك السعودي 98
-7.771.52111.513.42132.50السعوديةالفرنسي

البنك العربي 1011
-6.742.12711.007.54738.75السعوديةالوطني

البنك التجاري – 1115
-6.730.8408.652.51022.21املغربالوفاء

بنك ابوظبي 129
-5.800.90911.354.59148.91اإلماراتالوطني

بنك االمارات دبي 133
-5.310.84316.506.56767.83اإلماراتالوطني 

-5.259.5797.200.57626.96السعوديةمصرف اإلمناء1419

-5.129.04611.159.06454.04اإلماراتبنك املشرق1510

البنك املغربي 1620
-5.010.0186.725.46325.51املغربللتجارة اخلارجية

-4.866.3299.994.96351.31اإلماراتبنك اخلليج األول1714

البنك التجاري 1823
-4.396.4235.562.60520.96الكويتالكويتي 

مصرف قطر 1916
-4.116.0558.367.56850.81قطراإلسالمي

البنك التجاري 2018
-3.757.4237.407.33049.27قطرالقطري

البنك السعودي 2128
-3.236.6814.110.44921.26السعوديةالهولندي

-3.215.1654.252.35224.39الكويتبنك اخلليج2227

بنك اإلسكان 2340
-2.904.2743.027.5234.07األردنللتجارة والتمويل

-2.574.2764.511.74342.94قطرمصرف الريان2426

البنك التجاري 2541
-2.546.8682.992.09414.88مصرالدولي � مصر

البنك األهلي 2622
-2.486.1305.632.90555.86البحريناملتحد

بنك الفجيرة 2751
2.443.6461.976.53223.63اإلماراتالوطني

-2.324.3227.522.83069.10اإلماراتبنك دبي اإلسالمي2817


