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اقتصـاداجلمعة ٥ فبراير ٢٠٢١

١٤٨٫٤ مليون دينار صافي أرباح «بيتك» في ٢٠٢٠
قال رئيس مجلس اإلدارة 
في بيــت التمويل الكويتي 
(بيتــك) حمد املــرزوق إن 
«بيتك» حقق صافي أرباح 
للمســاهمني للعــام ٢٠٢٠، 
قدرها ١٤٨٫٤٠ مليون دينار، 
بنسبة انخفاض ٤٠٫٩٪ عن 

العام السابق ٢٠١٩.
وارتفع صافــي إيرادات 
التمويل لسنة ٢٠٢٠ ليصل 
الــى ٦١٤٫٢٢ مليــون دينار 
بنسبة منو ١٥٫٨٪ عن العام 
الســابق، وكذلــك انخفض 
إجمالي مصروفات التشغيل 
الــى ٢٩٦٫٠٤ مليون دينار 
لسنة ٢٠٢٠، بنسبة انخفاض 
٢٫٧٪ مقارنة بالعام السابق.

واضاف املرزوق في بيان 
صحافي انه ونظرا للتداعيات 
االقتصادية السلبية ألزمة 
كورونــا انخفضت إيرادات 
االســتثمار ١٠٥٪ عن العام 
السابق بالتالي فقد انخفض 
صافي إيرادات التشغيل إلى 
٤٩٩٫٥٦ مليون دينار لسنة 
٢٠٢٠، بنسبة انخفاض ٢٫١٪ 
مقارنة بالعام السابق. كما 
حتسنت نسبة التكلفة الى 
اإليراد، حيث انخفضت لتبلغ 
٣٧٫٢٪ عن ٢٠٢٠ مقارنة بـ 
٣٧٫٤٪ عن العام الســابق، 
في حني بلغت ربحية السهم 
١٩٫٥٢ فلســا لعــام ٢٠٢٠ 
بنسبة انخفاض ٤١٫١٪ عن 
العــام الســابق. وأوضــح 
املرزوق أن توزيعات «بيتك» 
للمستثمرين عن ٢٠٢٠ جاءت 
كالتالــي: ١٫٧٠٠٪ للوديعة 
اخلماسية، و١٫٤٥٠٪ للودائع 
املســتمرة  االســتثمارية 
و١٫١٠٠٪ لوديعــة الســدرة 
و١٫٢٧٥٪ لوديعــة الدميــة 
(١٢ شهرا)، و١٫١٥٠٪ لوديعة 
الدمية (٦ أشــهر) و١٫٢٢٥٪ 

الســلبية  االقتصاديــة 
ألزمة كورونا، تؤكد متانة 
املركز املالي وقوة اجلدارة 
االئتمانيــة للبنــك وقدرته 
التعامــل  علــى  العاليــة 
مــع التقلبــات والظــروف 
ومواجهــة  االســتثنائية 
التحديــات بكفــاءة عالية، 
الفتا الى أن االنخفاض في 
األربــاح لســنة ٢٠٢٠ جاء 
التشــغيلية  البيئة  نتيجة 
الصعبــة بفعــل الظــروف 
االقتصادية احلالية الناجتة 
عــن التداعيــات الســلبية 

أرصدة حســابات املودعني 
مــا يعكــس األداء املتوازن 

والقوي للمجموعة.
دور وطني رائد جتاه االقتصاد 

واملجتمع

ان  املــرزوق  وأضــاف 
دوره  يواصــل  «بيتــك» 
جتــاه  الرائــد  الوطنــي 
االقتصــاد واملجتمع ضمن 
اطار اســتراتيجية التنمية 
املســتدامة، مؤكــدا املضي 
الشــركات  بدعــم  قدمــا 
واملتوســطة،  الصغيــرة 

املذكور ٣٠٤ ماليني دينار.
وأكــد أن «بيتــك» جنح 
بقيادة ترتيــب العديد من 
اصــدارات الصكوك لبنوك 
ومؤسسات محلية وعاملية، 
حيث شــارك بادراة عملية 
اصدار صكــوك بقيمة ٥٠٠ 
مليون دوالر لبنك أبوظبي 
األول، الــى جانــب قيــادة 
ترتيب أول إصدار صكوك 
الكويتــي بقيمة  بالدينــار 
١٥٠ مليونــا لبنــك وربــة، 
واصدار صكوك بنك بوبيان 
بقيمة ٧٥٠ مليــون دوالر، 
وصندوق البحرين السيادي 
 ٥٠٠ بقيمــة  «ممتلــكات» 
مليون دوالر، وصكوك بنك 
دبي االسالمي بقيمة مليار 
دوالر، وصكــوك مصــرف 
الشــارقة االســالمي بقيمة 
٥٠٠ مليون دوالر، وصكوك 
«بيتك ـ تركيــا» بقيمة ٥٠ 

مليون دوالر.
االلتــزام  وشــدد علــى 
بالدور الوطني واملجتمعي، 
منوها مبساهمة «بيتك» في 
احلصة األكبر لصندوق دعم 
املجهود احلكومي ملواجهة 
أزمــة كورونــا وقيمته ١٠ 
ماليــني دينار، الــى جانب 
املســاهمة منفــردا مببلــغ 
اضافــي للصندوق، ليكون 
بذلــك «بيتــك» مــن كبــار 
املتبرعــني للصندوق الذي 
وضع حتت تصرف مجلس 

الوزراء.
جوائز عاملية

وقال ان مؤسسات عاملية 
مرموقــة متخصصــة في 
عالم املــال واألعمال قدرت 
جناحات «بيتك»، فاستحق 
جوائز رفيعة املستوى، منها 
جائزة «أفضل مؤسسة مالية 

جلائحة كورونا، الى جانب 
جتنيب «بيتك» ملخصصات 
احترازية إضافية ملواجهة 
أي تداعيات مستقبلية ألزمة 
كورونا، وكذلك للمحافظة 
على جودة األصول ومتانة 

القاعدة الرأسمالية.
وأكد ســالمة املؤشرات 
املاليــة للبنــك واحلصافة 
فــي إدارة املخاطر، مشــيدا 
بالنمــو احملقــق في صافي 
ايــرادات التمويــل، ومنــو 
التمويل،  أرصــدة مدينــو 
واجمالي املوجودات، وكذلك 

املشــروعات  ومتويــل 
الضخمة مبختلف القطاعات 
احليوية واملساهمة بخطط 
ومشاريع التنمية في الكويت 
واملنطقــة، منوهــا بصفقة 
ترتيب الشريحة اإلسالمية 
التــي قادها «بيتك» مؤخرا 
بقيمــة ٤٠٠ مليــون دينار 
ضمن صفقة متويل مجمع 
ضخمة وصلت قيمتها الى 
مليار دينار لصالح مؤسسة 
البترول الكويتية مبشاركة 
البنوك الكويتية، حيث بلغت 
حصة «بيتك» من التمويل 

إســالمية في العالــم لعام 
٢٠٢٠» من مجموعة «غلوبل 
فايننس» العاملية، وتصنيف 
املركز األول خليجيا ألكثر 
البنوك اإلسالمية أمانا لعام 

٢٠٢٠ من اجلهة نفسها.
كما فاز «بيتك» بجائزة 
بنك العام ٢٠٢٠ في الكويت 
 The Banker مــن ذا بانكــر
العامليــة، وجائزة «أفضل 
بنــك فــي الكويــت» لعام 
٢٠٢٠ من مجلة يوروموني 
العاملية، الى جانب الكثير 
مــن اجلوائــز التي توجت 
تفوق «بيتك» على مختلف 
االصعــدة ووفــق معايير 

دقيقة.
رسالة شكر.. وتعافي االقتصاد

وتوجه املرزوق بالشكر 
للمساهمني والعمالء على 
ثقتهــم ودعمهم لـ «بيتك» 
علــى مســتوى املجموعة، 
وكذلــك توجــه بالشــكر 
الرقابيــة، وأثنى  للجهات 
على جهود االدارة التنفيذية 
واملوظفني علــى جهودهم 
مبختلــف الظروف، مؤكدا 
مواصلة سياســة التركيز 
النشــاط املصرفــي  علــى 
األساســي وحتسني جودة 
األصول، واالهتمام بتطوير 
العنصر البشري، لتحقيق 
اســتدامة فــي منــو جميع 
املؤشــرات املاليــة للبنك، 
مع طرح أحــدث اخلدمات 
الرقميــة لتعزيــز جتربة 

العمالء املصرفية.
وأعرب عن أمله بعودة 
التعافي القتصادات العالم 
خالل العام احلالي وانتعاش 
األعمــال وحتســن منــو 
االئتمان مع تسارع حمالت 

التلقيح حول العالم.

مجلس اإلدارة أوصى بتوزيع ١٠٪ نقداً و١٠٪ أسهم منحة.. و١٣٪ زيادة حسابات املودعني إلى ١٥٫٣ مليار دينار

حمد املرزوق

للخطط االستثمارية طويلة 
األجــل و٠٫٢٠٠٪ حلســاب 

التوفير االستثماري.
وأوصى مجلس اإلدارة 
مبنح املساهمني توزيعات 
نقدية بنســبة ١٠٪ وأسهم 
منحــة بنســبة ١٠٪، بعــد 
موافقة اجلمعية العمومية 

واجلهات املختصة.
وبلغت حقوق املساهمني 
١٫٩٣٦ مليــار دينار بنهاية 
العام املاضي، في حني ارتفع 
إجمالــي املوجودات بنهاية 
٢٠٢٠ ليصل الى ٢١٫٥٠ مليار 
دينار، بزيــادة ٢٫١١١ مليار 
دينار، وبنسبة زيادة ١٠٫٩٪ 
عن نهاية العام السابق، فيما 
ارتفع رصيد مدينو التمويل 
ليصل الــى ١٠٫٧٤ مليارات 
دينــار، بزيادة ١٫٢٧٤ مليار 
دينار، وبنسبة زيادة ١٣٫٤٪ 
عن نهاية العام السابق، كما 
ارتفــع رصيــد االســتثمار 
في الصكــوك بنهاية ٢٠٢٠ 
الــى ٢٫٧٤ مليــار  ليصــل 
دينــار، بزيادة ٤٥٠ مليون 
دينار، وبنسبة زيادة ١٩٫٦٪ 
عن العام الســابق. وكذلك 
ارتفعت حسابات املودعني 
بنهايــة ٢٠٢٠ لتصــل الــى 
١٥٫٣١٧ مليار دينار، بزيادة 
١٫٧٦٥ مليار دينار، وبنسبة 
زيــادة ١٣٪ عن نهاية العام 
إلــى  الســابق. باإلضافــة 
ذلك، بلغ معدل كفاية رأس 
املال ١٧٫٥٣٪ متخطيا احلد 
األدنى املطلوب من اجلهات 
الرقابية، وهي النسبة التي 
تؤكد متانة املركز املالــــي 

لـ «بيتك».
مؤشرات مالية إيجابية

وأشــار املرزوق الى أن 
املاليــة احملققــة  النتائــج 
فــي ٢٠٢٠ رغــم التداعيات 

٭ ربحية الســهم ١٩٫٥٢ فلسا، و١٧٫٥٣٪ معدل كفاية 
رأس املال.

٭ ١٥٫٨٪ زيــادة صافي إيــرادات التمويل إلى ٦١٤٫٢ 
مليون دينار.

٭ ١٣٫٤٪ زيادة أرصدة مدينو التمويل إلى ١٠٫٧ مليارات 
دينار.

٭ ١٠٫٩٪ ارتفاع إجمالي املوجودات إلى ٢١٫٥ مليار دينار.
٭ ١٩٫٦٪ ارتفاع رصيد االستثمار بالصكوك إلى ٢٫٧ 

مليار دينار.

ماضون بدعم الشركات الصغيرة واملتوسطة ومتويل املشروعات الضخمة واملساهمة بخطط التنميةاملرزوق: النتائج املالية احملققة في ٢٠٢٠ تؤكد متانة املركز املالي وقوة اجلدارة االئتمانية للبنك

١٤٠ مليون عملية مصرفية رقمية٩٩ ٪ نسبة تعيينات الكويتيني
أعرب حمد املرزوق عن اعتزازه بكون «بيتك» 
لديه العدد األكبر من املوظفني الكويتيني على مستوى 
القطاع اخلاص بالكويت مبختلف مؤسساته، مبينا 
أن نسبة استقطاب الكويتيني من التعيينات اجلديدة 
لسنة ٢٠٢٠ بلغت ٩٩٪، األمر الذي يعكس التركيز 
املســتمر على املواهب الوطنية وحتقيق التفوق 

مبؤشرات التكويت.

أشار حمد املرزوق الى ان كفاءة خدمات «بيتك» الرقمية جتسدت 
بتنفيذ عمالء «بيتك» لنحو ١٤٠ مليون عملية مصرفية رقمية عبر 
KFHonline على املوقــع اإللكتروني أو عبر تطبيق املوبايل خالل 
ســنة ٢٠٢٠، األمر الذي يؤكد جناح جهود تطبيق اســتراتيجية 
التحــول الرقمي، واحلرص على توفير احللول املصرفية املبتكرة 
عبر املوبايل والقنوات البديلة لتمكني العمالء من اجناز معامالتهم 

على مدار الساعة ومن أي مكان وبسهولة وأمان.

أرقام ذات داللة


