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أرباح بيتك 
النصف سنوية.. 
منو مستمر

ربحية السهم 14.37 فلساً.. و9% ارتفاعاً بإيرادات التشغيل إلى 343 مليون دينار

»بيتك«: 82 مليون دينار أرباح النصف األول بنمو %15
قال رئيس مجلس اإلدارة في 
بيت التمويل الكويتي )بيتك( 
حمــد املرزوق ان »بيتك« حقق 
صافــي ارباح للمســاهمني عن 
النصف األول مــن ٢٠١٧، قدره 
8١.6 مليون دينار مقارنة مببلغ 
٧٠.9 مليون دينار خالل نفس 
الفترة من العام السابق وبنمو 

.%١5.٢
وأضاف املــرزوق، في بيان 
صحافــي، أن صافــي ايــرادات 
التمويل للنصف االول من العام 
احلالي بلغ ٢١٠.8 ماليني دينار 
بنمو ٢.٧% مقارنة بالفترة نفسها 
من العام السابق، وبلغ اجمالي 
إيرادات التشغيل للنصف االول 
من العام احلالي 343.٢ مليون 
دينار بنسبة منو 9.١% مقارنة 
بالفترة نفسها من العام السابق، 
وكذلــك بلــغ صافــي إيــرادات 
التشــغيل ٢٠٠.3 مليون دينار 
لفترة النصــف االول من ٢٠١٧ 
بنمو ٢٢.١% مقارنة بالفترة نفسها 
من العــام الســابق، وانخفض 
اجمالــي مصروفات التشــغيل 
للفترة مببلغ ٧.5 ماليني دينار 
بنسبة 5% عن الفترة نفسها من 
العام الســابق. وبلغت ربحية 
الســهم ١4.3٧ فلســا مقارنة بـ 
١٢.49 فلســا عن الفترة نفسها 
من العام السابق بنسبة زيادة 

.%١5.١
وأوضح املرزوق أن اجمالي 
املوجودات ارتفع ليصل الى ١٧.١6 
مليار دينار بزيادة 666.١ مليون 
دينار بنسبة 4% عن نهاية ٢٠١6، 
ومنت محفظة التمويل لتصل 
الى 8.9١4 مليارات دينار بزيادة 
٧38.5 مليون دينار ونســبتها 
9%عن نهاية عام ٢٠١6، وارتفعت 
حســابات املودعني لتصل إلى 
١١.3٧ مليار دينار، بزيادة ٧١4.9 
مليون دينار، وبنسبة 6.٧% عن 
نهايــة ٢٠١6، كما بلغت حقوق 

املساهمني ١.٧95 مليار دينار.
باإلضافة إلى ذلك بلغ معدل 
كفاية رأس املال ١٧.55% متخطيا 
احلد االدنى املطلوب وقيمته ١5%، 
وهي النســبة التــي تؤكد على 

متانة املركز املالي لـ »بيتك«.
وأشار املرزوق الى ان االرباح 
التي حققها »بيتك« تؤكد جناح 
استراتيجية التركيز على العمل 
املصرفي األساسي وحتقيق منو 
مستقر ومستدام ضمن اطار االداء 
املتوازن واملتناسق واالستمرار 
في تعزيــز اخلدمات املصرفية 
وفق أعلى املعايير على مستوى 
املجموعة في تركيا والبحرين 
وماليزيا واملانيــا وغيرها من 
املناطق التي يعمل فيها »بيتك«، 
معتبــرا ان ما حتقــق يؤكد ان 
البنك يسير على طريق الربحية 
املستدامة، وتدعيم قاعدة رأس 
املال، وحتقيــق الريادة محليا 
وعامليــا في صناعــة الصيرفة 
اإلسالمية، الفتا الى ان العمليات 
التشغيلية الدولية للبنك تتميز 

بتنــوع جغرافي واضح يصب 
كله في مصلحة الربحية وجودة 

األصول.
وقــال ان »بيتك« أثبت رغم 
التحديات في البيئة التشغيلية 
العامــة فــي الســوق احمللــي 
واالســواق العاملية مرونة في 
منوذج عمله من خالل التكامل 
فــي االداء بــني كل االنشــطة 
واالعمــال والكفــاءة فــي ادارة 
املخاطر والتعامل مع حتديات 
وتقلبات األســواق واملتطلبات 
الرقابيــة، الفتــا الــى ســعي 
»بيتك« املتواصل الى حتســني 
جودة اصوله، وتعزيز احلصة 
السوقية، وتوسيع شبكة أعماله 
واتباع سياسة حصيفة بتجنيب 
املخصصات ملواجهة التحديات، 
مبا يحســن من معدالت كفاية 
رأس املــال ويعزز مكانة البنك 

ويقوي مركزه املالي.

تصنيفات البنك
وقــال ان وكالــة موديــز 
للتصنيــف االئتمانــي ثبتــت 
تصنيف الودائع طويلة األجل 
عنــد مســتوى A١ مــع تعديل 
النظرة املستقبلية من سلبية 
الى مستقرة، مضيفا ـ حسبما 
اشارت اليه الوكالةـ  ان التقييم 
االئتماني املســتقل األساسي لـ 
»بيتــك« الذي يعــد واحدا من 
أكبر البنــوك الكويتية وتزيد 
حصته الســوقية احمللية على 
٢٠% من اجمالي اصول النظام 
املصرفــي احمللي فــي الكويت، 
يعكس قوة األنشطة اإلسالمية 
في البنــك وتنوعها التي تدعم 
الربحية، ومستويات السيولة 
العالية ورســملته القوية التي 
تشهد حتسنا وقوة مقارنة مع 
البنوك النظيرة األخرى سواء 

محلي أو عاملي.
وأشار الى مساهمة »بيتك« 
في متويل املشــاريع التنموية 
العمالقة، معتبرا املشاركة في 
هذه املشــاريع هدفا اقتصاديا 
وتنمويا واجتماعيا، مؤكدا التزام 
البنك بتمويل الشركات الكويتية 
وفق الضوابط واملعايير احملددة، 

الدولة لشؤون الشباب اتفاقيتني 
االولــى للتعــاون والشــراكة، 
والثانية لرعاية ودعم الفعاليات 
واالنشطة املتعلقة باحتفاالت 
الكويت عاصمة الشباب العربي 
تأكيــدا لدور »بيتك« واهتمامه 
بالشــباب والتزامــا وتقديــرا 
لــدور هذه الشــريحة املهم في 
املجتمــع، وانطالقا من حرصه 
علــى املســاهمة في املبــادرات 
االســتراتيجية التي متثل اسم 
الكويت وتســلط الضوء على 

ثقافتها.

خدمات »بيتك«
وأكد املرزوق اهمية املضي 
قدما فــي التركيز علــى العمل 
املصرفــي مــن خــالل تعزيــز 
االيرادات التشغيلية من االعمال 
املصرفية ومواصلة تقدمي خدمات 
ومنتجــات مصرفيــة متطورة 
ملواجهة املنافســة، مشيرا الى 
ان خدمــات ومنتجات »بيتك« 
اثبتت جدارتها حيث ســجلت 
اداء قويا ونتائج فاقت التوقعات 
عبــر تعزيــز شــبكة القنوات 
التكنولوجية وتطبيق العديد 
من املبــادرات التي اســتهدفت 
التركيــز علــى خدمــة العمالء 
وتعزيــز مســتويات الرضــا 
لديهــم ضمن معاييــر الكفاءة 
والدقــة واألمان واجلودة وهي 
الســمات التي يحرص »بيتك« 
على توافرها في مجموع خدماته، 
الفتا الى انه ضمن اطار اجلهود 
االبتكارية، واحلرص على تبني 
آخر التطورات التكنولوجية في 
العمل املصرفي، اطلق »بيتك« 
العديد من اخلدمات االلكترونية 
 XTM العصريــة ومنهــا أجهزة
التفاعلية ذاتيــة اخلدمة، التي 
متنح العمــالء جتربــة فريدة 
وجيــال جديــدا مــن اخلدمات 

املصرفية.
واطلــق »بيتــك«، وللمــرة 
االولــى فــي الكويــت، خدمــة 
Visa Checkout لتسهيل عملية 
الشــراء عبر االنترنت بسرعة 
وأمان، وذلــك حلاملي بطاقات 
»بيتك« االئتمانية ومسبقة الدفع 
بالتعاون مع شركة فيزا العاملية. 
كما أطلــق 4 خدمــات مبتكرة 
في مجال احلسابات املصرفية 
وخدمات مركــز االتصال وهي 
تقنيــة االتصــال الذكي، خدمة 
التعريف الشخصي من خالل رقم 
هاتف العميل، وخدمة القوائم 
املفضلة، وخدمة ربط احلسابات 
املصرفية، وقام بتشغيل جهاز 
صرف آلي يتيح للعمالء السحب 
بأربع عمالت اجنبية رئيسية هي 
الدوالر األميركي واليورو والريال 

السعودي والدرهم االماراتي.

شبكة الفروع
وضمــن سياســة »بيتــك« 
بتوسيع شبكة فروعه احمللية 
مبــا ميكــن مــن تقــدمي أفضل 

وحداته مرونة لالســتفادة من 
أي تطور إيجابي.

وأوضح ان مجموعة »بيتك« 
تقدم باقة متنوعة من املنتجات 
واخلدمــات املالية اإلســالمية، 
وتعمل ضمن شــبكة مصرفية 
إقليميــة وعاملية متتــد عبر ٧ 
مناطــق حول العالم، من خالل 
أكثر من 48٠ فرعا مصرفيا، وما 
يزيــد على 99٠ جهازا للصرف 
اآللي، وحوالي ١5.4٠٠ موظف.

المسؤولية االجتماعية
وقــال املــرزوق ان »بيتك« 
رســخ ريادته في املســؤولية 
االجتماعية من خالل انشــطة 

وكذلك استمرار تقدمي التسهيالت 
االئتمانية للشركات الصغيرة 
واملتوسطة، حيث يستحوذ البنك 
على احلصة األكبر في هذا املجال.

وأكد املــرزوق دور »بيتك« 
املتميز في ترسيخ منتج الصكوك 
كمصــدر مهم للتمويل ســواء 
للحكومــات او الشــركات، في 
ظل تزايد االقبال على هذا املنتج 
الشــرعى الذي يوفــر التمويل 
املساند لعمليات النمو والتوسع 
لدى الشركات ومشاريع التنمية 
والبنــى التحتيــة والتطويــر 
احلضاري للحكومات، مشــيرا 
الى ان مجموعة »بيتك« تعتبر 
االكثر اصدارا للصكوك السيادية 
حول العالم، حيث جنح »بيتك« 
مؤخرا عبر جناحه االستثماري 
»بيتكـ  كابيتال« في املشــاركة 
بترتيب عمليتي اصدار صكوك 
بقيمة ملياري دوالر أميركي من 
خالل القيام كمدير اصدار مشارك 
في صكوك سيادية الى حكومة 
هونغ كونــغ قيمتها االجمالية 
مليــار دوالر، وقيــادة ترتيب 
اصدار الصكوك اخلاصة ببنك 
دبي االســالمي وقيمتــه مليار 

دوالر.

جوائز »بيتك«
وأضــاف ان »بيتك« حصد 
العديــد من اجلوائز التي تؤكد 
ريادتــه ومتيــزه فــي مختلف 
االصعــدة، حيث فــاز بجوائز 
»افضل بنك اسالمي في الكويت 
٢٠١٧«، و»افضل بنك اسالمي في 
الشرق االوسط ٢٠١٧«، وأفضل 
بنك اسالمي في العالم ٢٠١٧ من 
مجلة »ذا بانكر« العاملية، ونال 
جائزة »افضل املؤسســات في 
الكويت لعــام ٢٠١٧« من مجلة 
»فوربس للشــرق االوســط«، 
تأكيدا على دور »بيتك« التنموي 
ومساهماته االقتصادية املتنوعة، 
وفاز بجائزتــني مميزتني على 
مســتوى القطــاع املصرفــي 
واملؤسسات املالية من جمعية 
العالقات العامة الكويتية، حيث 
حصد جائزة التميز املؤسسي في 
العالقات العامة وجائزة التميز 

في التوعية املجتمعية.

فعاليات اقتصادية
واشاد املرزوق بالدور املهم 
الــذي يضطلع بــه »بيتك« في 
اجناح الفعاليــات االقتصادية 
املهمة، مشــيرا الى ان »بيتك« 
رعى فعاليــات ملتقى الكويت 
املالــي الذي عقد حتــت رعاية 
صاحب الســمو االمير الشيخ 
صبــاح األحمد، كما نظم البنك 
امللتقــى التاســع للشــركات 
املدرجــة واحملللني بهدف إلقاء 
الضوء على جوانب متعددة في 
االقتصاد والتطورات في األسواق 
احمللية وانعكاساتها على أداء 
وأعمال الشــركات وتوجهاتها 
املستقبلية. ووقع البنك ووزارة 

اخلدمات لعمالئه في اقرب مكان 
لتواجدهم، اشــار املرزوق الى 
ان »بيتــك« افتتح فرع النزهة 
وهو الفرع رقم 66 في الكويت، 
مشيدا باحلرص املتواصل على 
تقدمي أفضل اخلدمات واملنتجات 

لعمالئه.
وقــال ان مجموعة »بيتك« 
حتقق بنجاح أهدافها املوضوعة 
حســب ظروف األســواق التي 
تعمل بها، إذ يتخذ كل بنك من 
البنوك العاملة في تركيا وماليزيا 
والسعودية والبحرين واملانيا، 
مســار عمل يناسب طبيعة كل 
ســوق، ضمن االســتراتيجية 
العامة للمجموعة، ما يكســب 

ومساهمات توعوية وإنسانية 
واجتماعية متعددة، ومبادرات 
فريدة تؤكد الــدور االجتماعي 
والتطوعي البارز للبنك وتعكس 
االلتزام بخدمة املجتمع بجميع 

شرائحه.
وتقــدم املــرزوق بالشــكر 
للمســاهمني والعمــالء علــى 
ما قدمــوه من دعم ومــا ابدوه 
مــن ثقة جتاه اعمال وانشــطة 
»بيتك«، وكذلك للجهات الرقابية، 
مثمنا جهــود االدارة التنفيذية 
واملوظفني علــى ادائهم املتميز 
الذي اثمر نتائج ايجابية تعكس 
مكانة »بيتك«، املؤسسة املالية 

االسالمية الرائدة عامليا.

حمد املرزوق

املرزوق: األرباح 
تؤكد جناح 

إستراتيجية التركيز 
على العمل 

املصرفي األساسي

مجموعة »بيتك« 
األكثر إصداراً 

للصكوك السيادية 
حول العالم

مرونة في منوذج 
العمل وتكامل في 
األداء وكفاءة في 

إدارة املخاطر

طبقنا العديد من 
املبادرات التي 

استهدفت التركيز 
على خدمة العمالء

تغلق مكتبها اإلقليمي في هيوستن بعد 35 عاماً من التواجد بالسوق األميركي

مؤسسة »البترول« تغادر عاصمة النفط في العالم
أحمد مغربي

كشــف مصــدر نفطــي 
مســؤول لـــ »األنبــاء« ان 
مؤسسة البترول الكويتية 
اتخذت قرارا بإغالق مكتب 
هيوسنت في الواليات املتحدة 
األميركية وذلك بعد خدمة 
طويلة اســتمرت ألكثر من 
35 عامــا في اهم األســواق 
العاملية الشرهة الستهالك 
النفط الكويتي، مشيرا الى 
ان حتول أميركا الى منتج 
ومصدر للنفط أضعف من 
تواجد املكتــب في عاصمة 

النفط بالعالم.
وذكر املصدر أن أميركا 
تســتهلك حاليــا ١٠% مــن 
الطاقــة التصديرية للنفط 
اخلام الكويتي أي في حدود 
٢٠٠ الــف برميل يوميا من 
مجمل الطاقــة التصديرية 
البالغــة حاليــا  للكويــت 

مليوني برميل ويزيد.
إن  املصــدر  وقــال 
»البتــرول« أسســت أول 
مكاتبها فــي نيويورك عام 
١98٢ بفرض تعزيز عالقاتها 
مع العمالء في أميركا، وفي 
عام ١994 مت انتقال املكتب 
إلى هيوسنت، حيث موطن 
الشــركات وحقــول النفط 

الغنية الواقعة على ساحل 
اخلليج األميركي.

ووفقــا ملوقع مؤسســة 
البترول الكويتية فان وائل 
اخلضر يتقلد منصب مدير 

مكتب هيوسنت.
وذكر املصدر ان »مؤسسة 
البترول« ارتأت في السابق 
أهمية تواجدها في هيوسنت 
ما يسهم في تعزيز عالقاتها 
مع كبــرى شــركات النفط 
املتواجدة في شمال أميركا، 
حيث معدالت استهالك النفط 
األعلــى في العالم، مشــيرا 
الــى ان املكتــب كان يرعى 
الشؤون القانونية واألنظمة 
التفويض ذات  وإجــراءات 
النفــط  الصلــة بصناعــة 
لتبــني مــدى تأثيرها على 

عمليات املؤسسة، فضال عن 
التعرف على فرص التسويق 
ليتسنى للمؤسسة دراسة 
جدواها االقتصادية وتقييم 

نتائجها.
وتديــــــر »البتـــرول« 
املكاتــب  مــن  مجموعــة 
اخلارجية تغطي العديد من 
األسواق العاملية مثل مكتب 
سنغافورة والهند والصني 

واليابان ومصر.
ويتبع املؤسســة مكتب 
أوروبا اإلقليمي الذي أنشأ 
في لندن ليغطي أنشــطته 
األســواق النفطية لكل من 
أفريقيــا  أوروبــا وشــمال 
وهونــغ كونــغ وتايلنــد، 
ويعمل املكتب على اإليفاء 
باحتياجات شركة البترول 
مــن  العامليــة  الكويتيــة 
العامليــة. وفــي  األســواق 
عام ٢٠١١ افتتحت مؤسسة 
البترول مكتبها االقليمي في 
كوريــا اجلنوبيــة في قلب 
العاصمــة ســيئول، ويعد 
أحــدث مكتــب مــن مكاتب 
مؤسسة البترول الكويتية 
االقليمية في الشرق األقصى.

وتوقع املصدر ان تدرس 
افتتاح  امكانية  »البترول« 
مكاتب جديدة متثل الكويت 
في االسواق الواعدة اجلديدة.

الكويت تغادر هيوسنت بعد حتول أميركا من مستورد الى منتج ومصدر للنفط 
»أالفكو«: 16 مليون دينار أرباح الربع الثالث.. بنمو %67

أعلنت شركة أالفكو لتمويل 
شــراء وتأجيــر الطائرات عن 
حتقيق صافي ربــح بلغ ١6.6 
مليــون دينــار خالل األشــهر 
التسعة األولى من السنة املالية 
احلالية التي بدأت في األول من 
أكتوبر املاضــي، محققة بذلك 
ارتفاعــا بنســبة 6٧% مقارنة 
بالفترة نفسها من العام املاضي، 
كما بلغت اإليرادات التشغيلية 
58.4 مليون دينار، مسجلة بذلك 
ارتفاعــا بنســبة ٢٠% مقارنة 
بالعام املاضي. وقد بلغت ربحية 
الســهم ١٧.4 فلســا. وفي هذا 
السياق، قال نائب رئيس مجلس 
اإلدارة والرئيــس التنفيــذي 
لشــركة أالفكو لتمويل شراء 
وتأجير الطائرات أحمد الزبن: 
»جنحــت »أالفكو« فــي إبرام 
عدة عقود تأجير جديدة خالل 

٢٠١٧، أبرزها التي مت توقيعها 
مؤخرا مع اخلطــوط اجلوية 
الكويتية لشراء وإعادة التأجير 
عدد 4 طائرات جديدة من طراز 
بوينغ 3٠٠ER-B٧٧٧ ملدة إيجار 
متتد إلى ١٢ عاما، حيث سيتم 
تسليم الطائرات جميعها قبل 
انتهاء السنة املالية احلالية«.  
وأضاف الزبن: »جنحت الشركة 
في دخول السوق األميركي ألول 
مرة في تاريخها، حيث وقعت 
 Allegiant عقد تأجير مع شركة
األميركية لتأجير عدد ١3 طائرة 
ملدة ايجار متتد إلى ١٢ سنة، وقد 
جاءت هذه الصفقة فضال عن 
تأسيس شركة تابعة لـ»أالفكو« 
في ايرلندا والتي أتاحت الدخول 
إلى الســوق األميركي نتيجة 
االتفاقيات الضريبية التي تتمتع 

بها جمهورية ايرلندا«. 

واشــار الــى ان الشــركة 
جنحت أيضا في توقيع عقود 
بيع لعدد 6 طائرات جديدة من 
طراز A35٠XWB مع عقود تأجير 
مرتبطة بها، وذلك بقيمة اجمالية 
بلغت حوالي 3٠٠ مليون دينار 
والتي سيظهر أثرها املالي خالل 
السنة املالية احلالية والقادمة، 
بعد أن يتم االنتهاء من تسلم 
الطائرات خــالل ٢٠١٧ و٢٠١8.  
وأكــد الزبــن أن »أالفكــو« قد 
بدأت بتسلم طائراتها اجلديدة 
ضمن االتفاقيات التي تعاقدت 
 ١١٧ علــى شــراء  مبوجبهــا 
طائرة جديــدة من »إيرباص« 
و»بوينــغ«، حيث ستتســلم 
»أالفكو« ٧ طائرات خالل السنة 
املاليــة احلالية، ويتم تســلم 
باقي الطائرات خالل السنوات 

اخلمس املقبلة.

أحمد الزبن

حتول أميركا 
إلى منتج ومصدر 

للنفط أضعف من 
تواجد املكتب

أميركا تستورد 
200 ألف برميل 
نفط خام يوميًا 

من الكويت

9 % منو إيرادات التشغيل 
إلى 343.2 مليون دينار

9 مليــارات دينار حجم 
محفظة التمويل بنمو  %9

6.7 % زيادة حســابات 
املودعني إلى 11 مليار دينار

1.79 مليــار دينار حقوق 
املساهمني

17.55% معدل كفاية
رأس املال

17 مليــار دينار إجمالي 
املوجودات بنمو %4

»املالية«: 10.7 مليارات دينار فقط سُحبت من االحتياطي العام لتمويل العجز
أكدت وزارة املالية ان املبلغ املسحوب من االحتياطي العام والبالغ 
28.5 مليار دينار لم يذهب منه لتمويل عجز املوازنة سوى 10.7 
مليارات دينار لسد العجز بالعامني املاليني املاضيني فيما يتوزع 
باقي املبلغ بني التحويل الحتياطي االجيال وسد العجز االكتواري 
ملؤسسة التأمينات االجتماعية وذلك حسب ما صرح به الناطق 
باسم وزارة املالية عبداحملسن الطيار الوكيل املساعد لشؤون 
التخزين ونظم الشــراء أمس. وأشار الطيار الى ان باقي املبلغ 
املســحوب من االحتياطي العام يتمثل في 15.5 مليار دينار مت 

حتويلها الحتياطي األجيال فيما مت حتويل مبلغ 1.4 مليار دينار 
لسد العجز االكتواري مبؤسسة التأمينات االجتماعية. وأوضح 
الطيار ان املبلــغ املذكور مت ذكره ضمن اجابة وزير املالية عن 
ســؤال عضو مجلس األمة أسامة الشاهني وان القيمة املذكورة 
ال متثل بأي حال من االحوال العجز التراكمي للثالث ســنوات 
املاضيــة حيث ان القانون يجعل احتياطي االجيال يضاف اليه 
وال يسحب منه حيث يسحب من االحتياطي العام سنويا بقدر 

10% من االيرادات لصالح احتياطي االجيال.


