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العمومية أقرت توزيع 17% نقداً و10% منحة على مساهمي البنك

املرزوق: جهود 3 سنوات .. أرباح أعلى ومنو متواصل وتوزيعات مستمرة 

محمود فاروق 

قال رئيــس مجلس إدارة 
بيت التمويل الكويتي )بيتك( 
حمد عبداحملسن املرزوق: ان 
البنك استطاع تعزيز أرباح 
استثماراته بعد جهود استمرت 
على مدى ثالثة أعوام مضت، 
من خالل شركة بيتك كابيتال 
وإعــادة هيكلة اســتثمارات 
البنك وحتسني جودة األصول، 
مما أدى إلى حتسني معدالت 
كفايــة رأس املال، ما يتوافق 
مع اســتراتيجيتنا للتركيز 
على األعمال البنكية وتنمية 
األعمال املصرفية األساسية. 
البنــك  ان  املــرزوق  واكــد 
ملتزم بتحقيــق عائد متميز 
للمساهمني على املدى الطويل.
جاء ذلك خــالل اجلمعية 
العمومية للبنك التي عقدت 
امس بنسبة حضور ٨٣٫٤٨٪، 
وقــد وافقــت العمومية على 
جميــع بنود جــدول أعمالها 
مــن أهمهــا توزيــع أربــاح 
نقديــة بنســبة ١٧٪، حيــث 
ستوزع على املساهمني األحد 
املقبل، وتوزيع أسهم منحة 
بنســبة ١٠٪، وتوزيــع عائد 
الودائع االســتثمارية  علــى 

وحسابات التوفير.
وأضاف املرزوق في كلمته 
بالتقريــر الســنوي ان عــام 
٢٠١6 متيــز بوجــود الكثير 
مــن التحديات التي واجهتها 
املنطقة بشــكل عام والقطاع 
املصرفي بشكل خاص وذلك 
في ظل تطــورات اقتصادية 
ونفطية وجيوسياسية غير 
مسبوقة، ظهرت بشكل واضح 
في أداء األســواق املالية مما 
أدى إلى ضعف محركات النمو 
االقتصادي احمللي والعاملي، 
وتدني الثقة في أداء االقتصاد 
األوروبــي، وخاصــة بعــد 
اخلروج املفاجئ لبريطانيا من 
املجموعة األوروبية، فضال عن 
زيادة عمق التباطؤ االقتصادي 
في الصني مما زاد من انخفاض 
أسعار السلع األولية والنفط، 
واستمرار تشــديد السياسة 
النقديــة األميركية بســرعة 

تفوق التوقعات.

نموذج األعمال 
وذكــر انــه علــى الرغــم 
من هــذه التحديات، فقد كنا 
بجانب عمالئنا حيث أثبتت 
مجموعة »بيتك« مرونة في 
منوذج أعمالها كرائدة لصناعة 
املالية اإلســالمية،  اخلدمات 
وواصلــت حتقيق منو قوي 
ساهم في ثبات واتزان أدائها، 
ومتكنــت مــن إدارة املخاطر 

بحكمة وكفاءة.
وقال ان عام ٢٠١6 شــهد 
إجنــازات ملجموعة »بيتك« 
حيث اســتطاعت املجموعة 
حتقيــق نتائــج ملموســة 

وعوائد مجزية للمساهمني 
وحافظت على املكانة املتميزة 
لعمليــات املجموعة محليا 
وإقليمــا ودوليــا لترتفــع 
أرباح مساهمينا إلى ١65٫٢ 
مليــون دينار بنســبة منو 
قدرها ١٣٫٣٪ مقارنة بالعام 
املاضــي، كما حققنــا أيضا 
تقدما ملموســا فيما يتعلق 
مبعدل العائــد على حقوق 

املساهمني.

مؤشرات مالية 
وأشار إلى أن املؤشرات 
املالية الرئيسية للمجموعة 

املتقــن والفعال  والتنفيــذ 
الســتراتيجيتنا املوحــدة 
الترابط  التي اعتمدت على 
واالتصال، والتنســيق بني 
أطرافها ســواء في مركزها 
الرئيســي أو فــي البلــدان 
التــي نتواجــد  املختلفــة 
فيها، فــي تركيا والبحرين 
وماليزيــا وأملانيا واململكة 
العربية السعودية وغيرها، 
مــن خــالل مجموعــة مــن 
املبــادرات االســتراتيجية 
الناجحة والتي كانت الركيزة 
األساسية لتعزيز احلوكمة 
واخلدمــات املصرفية على 

واصلت قفزاتها التصاعدية 
من خــالل تعزيز الربحية، 
ورفع معدل كفاية رأس املال 
ليصل إلى ١٧٫٨٨٪ وهو أعلى 
مــن املعــدالت املطلوبة من 
اجلهات الرقابيــة والبالغة 
١5٪، كمــا التزمنا مبعايير 
بازل ومعدالت سيولة ثابتة، 
وهو ما أهلنــا للتعامل مع 
حتديات وتقلبات األسواق 
الرقابيــة  واملتطلبــــــــات 

املستقبلية واملتوقعة.
وذكــر ان األداء املتوازن 
يرجع إلى التواصل اإليجابي 
علــى مســتوى املجموعة، 

مستوى املجموعة. 

إجراءات فعالة 
ولفت إلــى ان البنك قام 
خــالل العــام بسلســلة من 
اإلجراءات لتحســني فعالية 
االتصــال اليومــي وضمان 
انســياب املعلومــات علــى 
مستوى املجموعة، وتقدمي 
حلــول جديــدة ومبتكــرة 
للعمالء، من خالل طرح عدد 
من صناديق االستثمار داخل 
الكويــت وخارجهــا، حيث 
متكنا مــن طــرح صندوق 
الصكــوك بعائــد متغيــر 

وبالدوالر األميركي، وكذلك 
صندوق العقار في الواليات 

املتحدة األميركية.

بيانات مالية 
وأضاف أنه في عام ٢٠١6 
زادت إيرادات التمويل لتصل 
إلى حوالي ٧١٨ مليون دينار، 
ومتكــن البنك مــن حتقيق 
أربــاح صافية للمســاهمني 
وصلــت إلــى ١65٫٢ مليون 
دينار، وبلغت ربحية السهم 
٣٢٫٠١ فلسا، كما منا إجمالي 
املوجودات ليصل إلى حوالي 
١6٫5 مليار دينار، كما بلغت 
ودائع عمــالء »بيتك« ١٠٫٧ 
مليارات دينار، أيضا انخفض 
إجمالي مصروفات التشغيل 
للعام الثاني علــى التوالي 
ومببلغ ٣5٫5 مليون دينار 
بنسبة انخفاض ١١٪، والتي 
انخفضت مببلغ ٣١٫5 مليون 
دينار وبنسبة انخفاض ٨٪ 
في عام ٢٠١5 عن عام ٢٠١٤، 
وتعكس هذه األرقام وضعا 
ماليا قويا خالل فترة صعبة 
مــرت على االقتصاد احمللي 
والعاملي، وعملت املجموعة 
بجد للمحافظة على أصول 
»بيتــك«، والوصول به إلى 

أفضل النتائج املالية.

األداء المالي المجمع
بلغت األربــاح الصافية 
القابلة للتوزيع إلى املساهمني 
في مجموعــة »بيتك« مبلغ 
١65٫٢ مليون دينار في عام 
٢٠١6 باملقارنة بنحو ١٤5٫٨ 
مليــون دينار في عام ٢٠١5 
بنسبة منو ١٣٫٣٪، كما بلغت 
ربحية الســهم ٣٢٫٠١ فلسا 
بنســبة منو ١٣٫٢٪ عن عام 

٢٠١5 )٢٨٫٢٧ فلسا(.
كما زادت إيرادات التمويل 
إلى حوالي ٧١٨ مليون دينار 
بزيادة نسبتها ٣٫٣٪ باملقارنة 
مــع نحو 695 مليون دينار 
فــي عــام ٢٠١5، مبا يعكس 
سياسة »بيتك« التي ترتكز 
على تنمية األرباح املستدامة 
للمجموعة من خالل التركيز 

على النشاط املصرفي.
لسياســة  واســتكماال 
النفقات  »بيتك« في ترشيد 
مبا يسهم في تعظيم الربحية 
وحتســني مؤشــرات األداء 
املالي فقد انخفضت إجمالي 
التشــغيلية  املصروفــات 
للمجموعة للعام الثاني على 
التوالي لتصل إلى ٢95 مليون 
دينار في عــام ٢٠١6 مقارنة 
بنحو ٣٣٠٫5 مليون دينار في 
عام ٢٠١5 وبانخفاض مببلغ 
٣5٫5 مليون دينار وبنسبة 
١١٪، والتي قد انخفضت مببلغ 
٣١٫5 مليون دينار وبنســبة 
انخفاض ٨٪ في عام ٢٠١5 عن 
عام ٢٠١٤، نتيجة ملا سبق، بلغ 
صافي إيرادات التشغيل نحو 

)هاني الشمري( رئيس مجلس إدارة بيت التمويل الكويتي حمد املرزوق مترئسا عمومية »بيتك« أمس وبجواره الرئيس التنفيذي للبنك مازن الناهض 

فهد الغامن وعبدالعزيز النفيسي في مقدمة احلضور

مازن الناهضحمد املرزوق

قال حمد املرزوق ان »بيتك - 
البحرين« مـــول مشاريع عدة 

كان على رأسها مشروع »مراسي 
البحرين« الذي تبلــــغ قيمته نحو 

3 مليارات دوالر، باإلضافــــة 
إلى مشروع ديرة العيون الذي 

جتــــاوزت قيمته 730 مليون دوالر 

أميركي إلنشاء أكثر من 3 آالف 
وحـــدة سكنية في مملكة البحرين 

الشقيقة، كما جنحنا في افتتاح 
مجمع وادي السيل التجاري، وهو 

املشروع األول من بني ثالثة مشاريع 
أخرى تنفذها إحدى الشركات التابعة 

للمجموعة. 

في إطار التركيز على العمل 
املصرفي قال مازن الناهض 

ان اإليرادات التشغيلية من األعمال 
املصرفية أصبحت تشكل 

جانبا رئيسيا في امليزانية، 
حيث واصل البنك تقدمي اخلدمات 

واملنتجات املصرفية املتطورة لتعزيز 

احلصة السوقية ومواجهة 
املنافسة، حيث جرى العمل 
على محورين، األول زيادة 

عدد الفروع حيــــث وصلت 
الفروع املصرفية بالكويــــت إلى 
65 فرعا وإجمالي فروع املجموعة 

481 فرعا.

قال حمد املرزوق ان البنك استطاع حتقيق 
جناح واضح في قيادة احلصة السوقية 

للبنوك اإلسالمية من خالل متويل بعض 
املشروعات العمالقة في الكويت، ومنها 

املشاركة في برنامج إصدارات الدين العام 
الذي متثل قيمة التمويل اإلسالمي فيه 
700 مليون دينار، كما مولنا مشروع 

الوقود البيئي لشركة البترول الوطنية 
الكويتية وهو أكبر متويل بنكي في تاريخ 

الكويت، وتبلغ حصة البنوك اإلسالمية 
بقيادة »بيتك« نحو 490 مليون دينار، 
كانت فيها حصة املجموعة نحو 275 

مليون دينار مع توزيع الباقي على البنوك 
احمللية اإلسالمية.

 »بيتك« يقود متويل البنوك اإلسالمية للدين العام 481 فرعًا حول العالم »بيتك - البحرين«.. تنفيذ مشاريع مليارية 

مجموعة »بيتك« 
أثبتت مرونة في 
منوذج أعمالها 

جميع وحدات 
البنك تعمل 

لتحقيق أهداف 
إستراتيجية موحدة

رفع معدل كفاية 
رأس املال إلى 
17.88% ..وهو 

أعلى من املعدالت 
املطلوبة

165.2 مليون دينار 
أرباح املساهمني 
..و10.7 مليارات 

دينار ودائع العمالء 

حدثنا البنية 
التحتية لتكنولوجيا 

املعلومات العام 
املاضي

متكنا من طرح 
صندوق الصكوك 

بعائد متغير 
وبالدوالر األميركي 

وصندوق العقار 
في أميركا

718 مليون دينار 
إيرادات التمويل 

..و16.5 مليار 
دينار إجمالي 
املوجودات 

جاءت نتيجة انتخابات اجلمعية العمومية ملجلس ادارة 
جديد باالبقاء على نفس املجلس احلالي وكانت نتيجة 

االنتخابات كاالتي: 7 اعضاء اساسيون و2 احتياطي 
بحسب ترتيب االصوات التي حصل عليها كل عضو 

كاالتي:

1 ـ خالد سالم النصف
2 ـ حمد عبداحملسن املرزوق

3 ـ فهد علي الغامن
4 ـ نور عبدالرحمن عابد

5 ـ عبدالعزيز يعقوب النفيسي
6 ـ معاذ سعود العصيمي
7 ـ األمانة العامة لالوقاف
8 ـ يوسف صقر الصقر

9 ـ بدر حمد الربيعة

التجديد ملجلس اإلدارة.. 
باالنتخاب
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٣65 مليون دينار متثل منوا 
بنســبة ٨٫٢٪ عن ما يقابلها 
من العام السابق وذلك بعد 
إيرادات االستثمار  استبعاد 
نظرا لطبيعتها غير املتكررة.
قيمــة  انخفضــت  كمــا 
املخصصات وانخفــــــاض 
القيمة احململ على بيان الدخل 
املجمع إلى ١5٧٫٢ مليون دينار 
خالل عام ٢٠١6 مقارنة بنحو 
١٨٣٫6 مليــون دينار في عام 
٢٠١5 بنسبة انخفاض ١٤٪.

المركز المالي 
أصــول  إجمالــي  بلــغ 
املجموعة حوالي ١6٫5 مليار 
دينار بنهاية عام ٢٠١6 وكذلك 
بلغــت قيمــة ذمم التمويــل 
املدينــة حوالي ٨٫٢ مليارات 

دينار.
كمــا حافظــت املجموعة 
على مركز الســيولة القوي 
حيث بلغــت قيمة النقد في 
الصنــدوق واألرصــدة لدى 
البنــوك ولدى املؤسســات 
املالية واملرابحة قصيرة األمد 

حوالي ٤٫٤ مليارات دينار.
انخفضت نسبة التمويالت 
املتعثــرة لـ »بيتــك« لتبلغ 
١٫6٧٪ فــي نهاية العام ٢٠١6 
مقارنة بنسبة ١٫9٨٪ في ٢٠١5، 
كمــا انخفضــت للمجموعة 
لتصل إلى ٢٫5٨٪ مقابل ٣٫٠٣٪ 

في عام ٢٠١5.
بلغت حسابات املودعني 
١٠٫٧ مليارات دينار كما بلغ 
إجمالي املستحق إلى البنوك 
واملؤسسات املالية ٢٫9 مليار 
دينار في نهاية العام ٢٠١6.

حقوق الملكية 
منا إجمالي حقوق امللكية 
اخلاصة مبساهمي البنك إلى 
١٫٨١٠ مليار دينار بنسبة ١٫٨٪ 
باملقارنة مع ١٫٧٧9 مليار دينار 
في نهاية ٢٠١5، وبلغت نسبة 
كفاية رأس املال احملتسبة طبقا 
لقواعد بازل ٣ نسبة ١٧٫٨٨٪ 
في نهاية العام وهو ما يتجاوز 
احلد األدنى املطلوب من جانب 
بنك الكويت املركزي وهو ١5٪.

سياسات وخطط 
من جانبه، قــال الرئيس 
التنفيذي للبنك مازن ســعد 
الناهض أن »بيتك« استطاع 
ان يحافظ خالل عام ٢٠١6 على 
االستقرار وحتقيق منو نسبي 
على الرغم من التحديات التي 

واجهته.
وأشار الناهض إلى أن منو 
ربح املساهمني بـ ١٣٫٣٪ البالغ 
١65٫٢ مليــون دينار، وكذلك 
منو صافي ايرادات التشغيل 
بـ ٨٫٢٪ يعد مبنزلة تأكيد على 
جناح السياســات واخلطط 
التي اعتمدها »بيتك« وقامت 
التنفيذيــة بتطبيقها  اإلدارة 
لبناء أسس ومرتكزات حتقق 

ملجموعة »بيتك« تدفق نسب 
متنامية من األرباح املستدامة 
املعتمدة على االداء التشغيلي 

الدائم.
وذكــر انــه بــدا الهــدف 
املتحقق كحلقة في سلسلة 
متكاملــة من أهــم مكوناتها 
التركيز على النشاط األساسي 
ممثــال بالعمــل املصرفــي، 
واالهتمــام بجــودة اخلدمة 
والتقنيــة ورضــا العمــالء 
واملوظفني، وتنشيط قدرات 
االبداع واالبتكار، مع اعتماد 
الرشــيد  سياســة اإلنفــاق 
وإدارة املخاطــر واحلوكمة، 
وتوســيع احلصة السوقية 
مــع احلفــاظ علــى مرونــة 
التنظيمــي، وزيادة  الهيكل 
التعاون والتنسيق بني بنوك 
املجموعة ووضع آلية دائمة 
املعلومــات وتوحيد  لتدفق 
إلى  اإلجــراءات، باإلضافــة 
مواصلة هيكلة االستثمارات 
وفق أفضل معطيات السوق، 
وبناء كوادر بشرية وطنية 
قادرة علــى القيادة وحتمل 

املسؤولية. 

تحقيق األهداف 
وأضاف أن البنك استطاع 

املاليــة والتدقيق  كالرقابة 
وتكنولوجيــا املعلومــات، 
وإدارة املخاطــر واملــوارد 
البشرية، ساهم في إجناح 
لترشــيد  اإلدارة  خطــة 
النفقات، فانخفضت إجمالي 
املصروفات التشغيلية للعام 
الثانــي على التوالي مببلغ 
٣5٫5 مليون دينار بنســبة 
انخفــاض ١١٪ عــن العــام 
٢٠١5، والــذي قد انخفضت 
فيه مببلغ ٣١٫5 مليون دينار 
وبنسبة انخفاض ٨٪ عن عام 
٢٠١٤، وجاء 6١٪ من صافي 
أرباح مجموعة »بيتك« من 
الكيانات القائمة في الكويت، 
مســاهمات  بلغــت  فيمــا 
املتواجــدة فــي  الكيانــات 

اخلارج ٣9٪. 
ولفــت إلــى ان النجــاح 
تبســيط  فــي  امللحــوظ 
اإلجــراءات، وإلغــاء العديد 
من العمليات املكررة، وزيادة 
ترابــط أطــراف املجموعــة 
والتنســيق فيما بينها فيما 
يخص االستفادة من جتاربها 
في تطوير العقــود وإعادة 
صياغتها ومراجعة إجراءاتها 
مبــا ينعكــس على ســرعة 

اإلجناز. 
وقال ان النمو في األصول 
ذات اجلودة العالية واستقرار 
قاعــدة الودائــع وتوســعة 
شــبكة أعمــال املجموعــة، 
وإطــالق منتجات وخدمات 
جديدة ومبتكرة مثلوا عامال 
مهما في الوصــول إلى أداء 

أكثر متيزا خالل العام. 

هيكلة االستثمارات 
وعلى صعيد إعادة هيكلة 
الناهض  االستثمارات، قال 
انــه مت التخــارج من إحدى 
شركات »بيتك« وإعادة هيكلة 
شــركات أخرى، مــع طرح 
بعض األصول العقارية في 
مزادات علنية إثراء للسوق 
العقاري ومواكبة لتطورات 

السوق.

المشروعات الصغيرة 
والمتوسطة 

وسعيا إلى تطوير بيئة 
العمل من خالل إعادة هندسة 
وتبســيط إجــراءات منــح 
االئتمــان، كان جل التركيز 
علــى اخلدمــات املصرفيــة 
لقطاع الشــركات الصغيرة 
واملتوسطة في الكويت الذي 
يعد مــن القطاعات الواعدة 
ليشــمل أكثــر مــن ٢٤ ألف 
شــركة، وفــي إطــار جهود 
الدولــة في دعم ومســاندة 
تلك املشروعات مت االنتهاء 
مــن حتديــد أدوات وصيغ 
العقود الشرعية والقانونية 
مــع الصنــدوق الوطنــي 
الصغيــرة  للمشــروعات 

واملتوسطة.

حتقيــق األهداف املوضوعة 
رغــم التحديات فــي البيئة 
التشغيلية العامة في السوق 
احمللي واألسواق التي تعمل 
فيهــا بنوك »بيتــك« خارج 
الكويت، حيث أصبحت ثقافة 
»بيتك« تعتمد التركيز على 
تنوع سلة املنتجات وخدمة 
العميــل فــي آن واحــد مــن 
خــالل البيــع املتقاطع الذي 
ينظر للعميــل ككيان واحد 
ويحرص علــى أفضل إدارة 
ممكنة للعالقة املشتركة، كما 
يتم تطويــر منظومة القيم 
دون  املهنيــة  والضوابــط 
اإلخــالل بوتيــرة األداء من 
خالل تبسيط اإلجراءات في 
تقــدمي اخلدمات واملنتجات، 
ومن خالل جتميع األنشطة 
املتشابهة حتت نوافذ واحدة 
للتسهيل على العمالء وضبط 
اجلــودة فــي جهــد متــواز 
ومتكامــل يقلــل مــن دور 
العنصر البشري في بعض 
احلاالت ويعززه في حاالت 

أخرى.

ترشيد النفقات 
وأشــار إلــى أن التكامل 
املتميز بني وظائف املجموعة 

جانب من حضور عمومية »بيتك« أمس

التقييمات االئتمانية املمنوحة لـ »بيتك« في عام ٢٠1٦
رؤية مستقبليةقصير املدىبعيد املدىوكالة التصنيف

Fitch+AFمستقرة١

Moody’sA١١-Pسلبية

Standard & Poor’s-AAسلبية٢

معلومات مالية من امليزانية
٢٠1٦٢٠15٢٠14

٨٫١٧6٨٫٠95٨٫٠9٠مدينو التمويل

١٠٫66٢١٠٫٧٠9١٠٫٨٨١حسابات املودعني

١٫٨١٠١٫٧٧9١٫٧٤5اجمالي حقوق املساهمني 

٧١٧٫9695٫١6٧٨٫٨إيرادات التمويل

٤٣٤٫9٤٣١٫٧٣96٫٤صافي إيرادات التمويل

صافي الربح اخلاص مبساهمي 
البنك

١65٫٢١٤5٫٨١٢6٫5

٣٢٫٠١٢٨٫٢٧٢٤٫5٣ربحية السهم - فلس

أرباح املودعني
٢٠1٦٢٠15نوع احلساب

٢٫٣5٪٢٫٤٠٪ودائع استثمارية »اخلماسية« 

٢٫١5٪٢٫٢٠٪ودائع استثمارية »املستمرة«

١٫5٠٪١٫5٠٪ودائع استثمارية »السدرة«

١٫٣٠٪١٫٤٢5٪ ودائع استثمارية »الدمية« )6 أشهر(

حسابات التوفير االستثمارية 
»التوفير«

٪٠٫65٪٠٫٧٣

ذكر مازن الناهض انه متت صياغة العديد من 
االتفاقيات وتطوير خطوط التمويل من تسهيالت 
املرابحة وتسهيالت االئتمان بني مجموعة »بيتك« 
والبنوك اإلسالمية والتقليدية، حيث قامت إدارة 

اخلزانة للمجموعة بالتوسع في استثمار إيراداتها 
الثابتة وتداولها في أسواق املال الرئيسية والثانوية. 

ومع كونها صانع السوق األكثر نشاطا فقد قامت 

إدارة اخلزانة للمجموعة بتحقيق إجمالي تداوالت 
في قطاع الصكوك يصل إلى 11.4 مليار دوالر، 
وحافظت إدارة اخلزانة للمجموعة على مركزها 

الريادي كمتداول السوق الرئيسي بالتنسيق 
مع مؤسسة إدارة السيولة اإلسالمية الدولية، 

وأصبحت املتداول الرئيسي األول ليتجاوز حجم 
تداوالتها ملياري دوالر في سوق اإلصدار األولي.

ذكر حمد املرزوق ان بيت التمويل الكويتي ـ تركيا )بيتك - 
تركيا( جنح في إصدار أكبر صفقة صكوك إجارة للقطاع اخلاص 
على مستوى السوق التركي بقيمة 300 مليون ليرة، كما أصدر 

صكوكا أخرى لتعزيز وضعه الرأسمالي بقيمة 350 مليون 
دوالر )الشريحة الثانية( وتبلغ مدتها 10 سنوات بعائد %7.9. 

قال مازن الناهض انه على املستوى احمللي رتب 
»بيتك« العديد من الصفقات الكبيرة لتمويل 

مشروعات البنية التحتية فقد شارك »بيتك« في 
متويل مشروع تطوير مطار الكويت، وعلى صعيد 

املشروعات احمللية الكبرى قام »بيتك« بترتيب 
متويل إسالمي مجمع مببلغ 490 مليون دينار 

من إجمالي قيمة املشروع البالغة 1.2 مليار دينار 

لصالح »البترول الوطنية« لتمويل الوقود البيئي، 
حيث تعد هذه الصفقة من أكبر صفقات التمويل 

املجمعة في تاريخ البنوك الكويتية، وفي سياق 
متويل مشاريع البنية التحتية احمللية، ساهم في 
متويل قطاع البتروكيماويات باملشاركة في إعادة 
متويل صفقة استحواذ مجمعة لصالح »إيكويت 

للبتروكيماويات« بقيمة إجمالية 5 مليارات دوالر.

11.4 مليار دوالر تداوالت »بيتك« في قطاع الصكوك »بيتك - تركيا«..
 أكبر صفقة صكوك

مشاركة في أكبر صفقات التمويل تاريخيًا

»بيتك« 
تخارج من إحدى 

شركاته وأعاد 
هيكلة شركات 

أخرى 

طرح بعض 
األصول العقارية 

في مزادات 
علنية إثراء 

للسوق العقاري 
ومواكبة لتطورات 

السوق

انخفاض 
املصروفات 

التشغيلية للعام 
الثاني على 

التوالي مببلغ 
35.5 مليون دينار 

بنسبة انخفاض 
 %11

ثقافة »بيتك« 
..التركيز على 

تنوع سلة 
املنتجات 

وخدمة العميل 
في آن واحد

األهداف المحققة ركزت على تمويل أنشطة البنك لنمو العمل المصرفي األساسي

الناهض: املؤشرات املالية املرتفعة تكشف جناح خطط املجموعة


