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أنور الغيث 

مجلس إدارة البنك أوصى بتوزيع 25% نقدًا و8% منحة 

»بيتك« يربح 118.74 مليون دينار في 2009 بواقع 52 فلسًا للسهم 
المخيزيم: حجم األصول في الميزانية ارتفع إلى 11.291 مليار دينار بزيادة قدرها 747 مليون دينار وبنسبة زيادة %7 

أعل���ن رئي���س مجل���س اإلدارة 
التمويل  املنتدب في بيت  والعضو 
الكويتي )بيتك( ب���در املخيزمي أن 
»بيتك« حقق إيرادات إجمالية لعام 
2009 قدرها 766.703 مليون دينار، 
وبلغت األرباح اإلجمالية لنفس العام 
316.515 مليون دين���ار منها أرباح 
للمودعني املستثمرين 192.584 مليون 
دينار توزع كالتالي: 2.780% للودائع 
االستثمارية املس���تمرة، و%2.162 
وديعة السدرة، و1.853% حلسابات 
التوفير االستثمارية، بعد أن مت أخذ 
مخصصات على مستوى املجموعة 

قدرها 203.885 ماليني دينار.

صافى أرباح المساهمين

أرب���اح  صاف���ى  بل���غ  وق���د 
املساهمني118.741 مليون دينار، فيما 
بلغ��ت ربحية السهم 52 فلسا، وقد 
أوص��ى مجل��س اإلدارة كذل��ك مبنح 
املساهمني توزيعات نقدية بنسب��ة 
25%، وأسهم منحة بنسبة 8%، وذلك 
بع���د موافقة اجلمعي���ة العمومية 

واجلهات املختصة.
وارتفع حجم األصول في امليزانية 
إلى 11.291 مليار دينار بزيادة قدرها 
747 مليون دينار وبنس���بة زيادة 
7% عن العام املاضي، وارتفع حجم 
الودائع إل���ى 7.262 مليارات دينار 
بزي���ادة قدرها 650 ملي���ون دينار 
وبنسبة زيادة 10% عن العام املاضي، 
فيما بلغ إجمالي حقوق املساهمني 

1.242 مليار دينار.

جودة األصول

 وقال املخيزمي إن ما حتقق يعود 
إلى التركيز املس���تمر على حتسني 
جودة األص���ول وزي���ادة احلصة 

املنافسة، ونتيجة لذلك فقد أعادت 
وكاالت التقييم الدولية الرئيس���ية 
تأكيد التصنيف االئتماني االيجابي 
املمنوح لبيتك، في إشارة إلى متانة 
العام لبيتك وقدرته  وقوة الوضع 
الوف���اء بالتزاماته ومواصلة  على 
مسيرته، كما نال بيتك أكثر من 15 
جائزة من هيئات ومؤسسات مالية 

السوقية وترشيد املصروفات، ويأتي 
في ختام ع���ام يعتبر األصعب منذ 
بداية األزمة املالية في األسواق العاملية 
وتداعياتها على أسواق املنطقة، حيث 
ألقت بظاللها على تطورات األوضاع 
محليا وإقليميا، معربا عن أمله بأن 
تكون األزمة في مراحلها النهائية مع 
ظهور بوادر مؤشرات على حدوث 
تعاف في بعض قطاعات االقتصاد 
العاملي، مجددا في الوقت ذاته ثقته في 
قدرة االقتصاد الكويتي على اخلروج 
التدريجي منه�����ا، إذا ما ج��اء ذلك 
باعتبارات مهنية وفنية، وضمن خطة 
متكاملة تسخ��ر له��ا كل اإلمكانات 
ويدعمها غطاء من اإلرادة السياسية 
وتفاهم بني الس���لطتني التشريعية 
والتنفيذي��ة، م��ع األخذ بعني االعتبار 
كافة القطاعات االقتصادية التي تأثرت 

باألزمة بشكل متوازن.

ارباح رغم االزمة

وأك���د املخيزمي أنه رغم ش���دة 
األزمة، إال أن بيتك متكن من تعزيز 
متانة وضعه العام واالستمرار في 
تنفيذ خططه اإلستراتيجية للتوسع 
املدروس والنمو املتوازن ومواجهة 

بيتك في ماليزيا والبحرين وتركيا 
متضي بنجاح في توسعاتها مبحيطها 
االقليمي وعلى الصعيد الدولي وفق 
االستراتيجيات واخلطط املوضوعة، 
وقال إن بيتك عاد العام املاضي إلى 
أسواق الواليات املتحدة األميركية من 
خالل اعتماد مشاريع بلغت قيمتها 
700 مليون دوالر، شارك من خاللها 
في شراكة إس���تراتيجية مع شركة 
ي���و دي ار بقيمة 450 مليون دوالر 
في صندوق متويل عقاري للسكن 
اخلاص م���در للدخ���ل وبصندوق 
عقاري آخر في ش���يكاغو بحوالي 
250 ملي���ون دوالر، وهذا يؤكد أن 
بيتك يتابع تطورات السوق األميركي، 
وهناك مؤشرات تدل على بدء تعافي 
الس���وق األميركي جتعل منه محل 
الفرص  أنظار املستثمرين لدراسة 

االستثمارية املتاحة.

صندوق عقاري بكندا

واشار الى أن بيتك أيضا اعتمد 
تأس���يس صندوق عقاري في كندا 
بقيم���ة 250 مليون دوالر، ويدرس 
مشاري��ع مماثلة في دول جنوب شرق 
آس���يا، كما رتب وشارك في إصدار 

صكوك لشركات عاملية كبرى.
وشدد املخيزمي على حرص بيت��ك 
عل��ى تطوير قدراته البشرية وكفاءة 
ومهني��ة العنص��ر البشرى العامل 
فيه م���ن خ��الل صق�����ل اخلبرات 
والتدري��ب النوع��ي وتعزي��ز املزاي��ا 
البش��رى م��ن  العنص��ر  باعتب��ار 
أهم أصول املؤسس���ة، كما يستمر 
االهتم��ام بالتقني��ة الستخداماتها 
املتعددة ومزاياه��ا الكثي��رة وشمولها 
عدة مجاالت، وكونها أصبحت مطلبا 
مهما للعمالء ومؤشرا على مدى تطور 
العمل وأسلوب األداء، وقد أجنز بيتك 
العديد من املشاريع التقنية املتعلقة 
بخدمات ومنتجات جديدة من شأنها 
املساهمة في االرتقاء مبستوى األداء 

ورفع الكفاءة وخدمة العميل.

وبحثي���ة وإعالمية معنية مبتابعة 
تطور وأداء املؤسسات املالية الكبرى 
حول العالم، منها جوائز أفضل بنك 
اسالمي في العالم والكويت والشرق 
األوسط والبنك األكثر ثقة واألفضل 
في خدمات األفراد والعقار والبطاقات 
املصرفية وأفض��ل متويل ملشروع.

السوق المحلي

وقال املخيزمي إن السوق احمللى 
يحظ���ى بأهمية كبيرة س���واء من 
خالل ح���رص بيتك عل���ى تعزيز 
حصته السوقي��ة أو من خالل تقوية 
مركزه التنافس��ي واستم��رار دوره 
الري��ادي ومساهماته االجتماعي��ة 
واالقتصادي�����ة متعددة األش���كال، 
وانطالقا من هذه الرؤية فإن بيتك دأب 
على توسيع مجاالت عمله واستقطاب 
ش���رائح جديدة من العمالء وتقدمي 
خدمات نوعية متميزة وزيادة عدد 
فروعه مع احلرص على اجلودة في 
كافة املنتج���ات واخلدمات املقدمة، 
التوسع  إلى أن سياس���ة  مش���يرا 
اجلغرافي زادت عدد فروع بيتك على 

مستوى العالم إلى 187 فرعا.
وأعرب عن ثقته في أن مجموعة 

بدر املخيزمي

قال نائب مساعد املدير العامـ  العمليات في بيت التمويل الكويتي 
ــور الغيث إن أرباح املودعني البالغة 192.584 مليون دينار  »بيتك« أن
أدرجت في حساباتهم فور إعالن األرباحـ  مؤكدا على املكانة املرموقة 
التي يحتلها بيتك كأفضل مؤسسة مالية إسالمية بشهادة مؤسسات 
ــتوى األداء الرفيع الذي  التصنيف العاملية الكبرى، باإلضافة إلى مس

أسفر عن هذه األرباح.
ــابات  وأوضح الغيث إن التوزيعات التي أقرت على الودائع وحس
التوفير أدرجت في حسابات العمالء فور إقرارها من اجلهات الرسمية، 
بفضل استخدام احدث البرامج واألنظمة اآللية وكذلك توفير افضل 
القدرات البشرية القادرة على توظيف التقنية احلديثة األخيرة وهو 
ــا يعبر أيضا عن اهتمام بيتك بعمالئه وحرصه على توفير أفضل  م

مستويات اخلدمة واألداء البشرى والتقني خلدمتهم. 

الغيث: 192.584 مليون دينار أدرجت بالحسابات فور إعالنها 


