
اقتصـاد
الثالثاء ٨ فبراير ٢٠٢١

18

الرشود: «بيتك» يركز على العمل املصرفي األساسي الستدامة األرباح
أشــار الرئيس التنفيذي 
التمويــل  ملجموعــة بيــت 
الكويتي (بيتك) بالتكليف، 
عبدالوهاب الرشود، الى أن 
املؤشرات املالية حتى نهاية 
٢٠٢٠ كانــت إيجابيــة رغم 
الظــروف االقتصاديــة غير 
املواتيــة، مبينــا أن صافي 
إيرادات التمويل زاد بنسبة 
١٥٫٨٪ الى ٦١٤٫٢ مليون دينار، 
وواصلت نسبة التكلفة الى 
اإليراد للمجموعة بالتحسن، 
حيــث انخفضت لتصل الى 
٣٧٫٢٪ نــزوال من ٥١٫٣٪ في 
عــام ٢٠١٤، مؤكــدا مواصلة 
اجلهود في حتســني نســبة 

التكلفة الى اإليراد.
وأضــاف الرشــود خالل 
لقاءات تلفزيونية أن إجمالي 
املوجودات زاد بنسبة ١٠٫٩٪ 
ليصل الى ٢١٫٥ مليار دينار، 
وزادت حســابات املودعــني 
بنسبة ١٣٫٠٪ لتصل الى ١٥٫٣ 
مليار دينار، وحقق «بيتك» 
زيــادة في مدينــي التمويل 
بنســبة ١٣٫٤٪ لتصــل الــى 
١٠٫٨ مليــارات دينار، حيث 
منت لقطاع الشركات بنسبة 
١٩٫٧٪ وقطاع األفراد بنسبة 
٦٫٦٪، مؤكدا أن النتائج املالية 
اإليجابية تعكس متانة املركز 
املالي وقوة اجلدارة االئتمانية 
للبنــك وقدرته العالية على 

التعامل مع التقلبات.
الكيانات اخلارجية

وأوضح أن اإلسهامات من 
الكيانات التابعة اخلارجية في 
صافي أرباح املساهمني حتى 
نهاية العام ٢٠٢٠ بلغت نحو 
٤٣٫٦٪، منها نحو ٤٠٫٦٪ من 
«بيتك- تركيا»، وعن حجم 
إجمالــي التخارجــات حتى 
نهاية العام ٢٠٢٠، قال الرشود 
إنــه نظرا لظروف انتشــار 
جائحــة كورونــا وانعكاس 
تداعياتها السلبية على الواقع 
االقتصادي احمللي والعاملي 
فقد انخفضت التخارجات في 
عام ٢٠٢٠ لتبلغ ٢٨٫٢ مليون 
دينار تقريبا والتي نتج عنها 
صافي أرباح مببلغ ٤٫٧ ماليني 

الدخــل للمجموعــة، حيث 
بلغت ٢٨٤٫١ مليــون دينار 
بزيادة بنسبة ٤٤٫٣٪ وهي 
تشمل مخصصات التمويل 
واالســتثمار ومخصصــات 
إضافيــة احترازيــة أخرى 
على كل من محفظتي التمويل 

والعقار».
وأضاف أن نسبة الديون 
املتعثرة للمجموعة بنهاية 
العام ٢٠٢٠، قد بلغت ٢٫٢٠٪ 
والتي يتم احتســابها وفقا 
ألسس االحتساب لدى بنك 
الكويت املركزي. كما بلغت 

األعمال مبختلف الظروف.
«بيتــك»  أن  وأضــاف 
جنــح خــالل اجلائحة في 
مواصلــة تقــدمي اخلدمــة 
للعمالء رغم فترة اإلغالق 
التام التي مرت بها البالد، 
مرجعا ذلك الى تطور البنية 
التكنولوجيــة  التحتيــة 
لـ«بيتــك» والتــي مهــدت 
لطرح خدمات رقمية متميزة 
تلبي كل احتياجات العمالء 

املصرفية.
وقــال إن «بيتــك» كان 
سباقا في تبني حلول العمل 
عن بعد للموظفني بشــكل 
آمن وفعال لضمان صحتهم 
وسالمتهم، وبالتالي لتحقيق 

أفضل خدمة للعمالء.
وأشــار الــى أن عمــالء 
«بيتــك» نفذوا خالل العام 
املاضــي نحــو ١٤٠ مليون 
عملية مصرفية «أونالين»، 
مؤكد أن هذا الرقم يجســد 
مــدى جناح اســتراتيجية 
التحول الرقمي في «بيتك»، 
وكذلك مدى سهولة وأمان 
الرقمية  وتنوع اخلدمــات 

التي يطرحها.

نســبة تغطيــة الديون من 
املخصصات فقــط ٢٨٨٫٥٪ 
«لبيتــك- الكويت» و٢٢٣٪ 

للمجموعة.
كفاءة عالية

الرشــود أن  وأوضــح 
جائحة كورونا أثبتت مدى 
قدرة «بيتك» على التعامل 
مع الظروف االســتثنائية 
بكفاءة عالية، مشيرا الى أن 
لدى «بيتك» خبرات كبيرة 
في إدارة املخاطر، وخطط 
مدروسة لضمان استمرارية 

أكد أن نتائج ٢٠٢٠ تعكس متانة املركز املالي وقوة اجلدارة االئتمانية للبنك

عبدالوهاب الرشود

دينار مقابل أرباح مببلغ ٤٠٫٧ 
مليون دينار في ٢٠١٩.

وشدد على أن التخارجات 
من األصول غير االستراتيجية 
يأتي ضمن سياسة «بيتك» 
فــي التركيــز علــى العمــل 
املصرفي األساسي لتحقيق 

االستدامة في األرباح.
وحول حجم املخصصات 
حتى نهاية العام ٢٠٢٠، قال 
للتأثيــر  الرشــود: «نظــرا 
السلبي للجائحة، فقد زادت 
املخصصــات وانخفضــت 
القيمــة احململة علــى بيان 

«KFH Go».. جتربة مصرفية سهلة
لفت الرشــود الى أن «بيتك» يواصل تنفيذ خطته 
الرقميــة الطموحة التي اطلقها حتت شــعار «جتربة 
مصرفية سهلة»، وتشمل اخلدمات الرقمية عبر املوبايل 
وعبــر القنوات البديلة مثل الفروع الذكية التي حتمل 
اســم KFH Go، مبينا أن هذه الفــروع الذكية مزودة 
بأحــدث أدوات التكنولوجيا املالية واملنصات الرقمية 
وأجهزة الـ XTM التي تتيح التواصل املباشر بالصوت 
والصــورة مع موظفي اخلدمة الى جانب باقة متكاملة 

من اخلدمات املصرفية.
وأضاف أن «بيتك» ميتلك شبكة فروع KFH Go يصل 
عددها لـ ١٠ فروع حاليا منتشــرة في مناطق مختلفة 
في الكويت، مشــيدا باالستمرار بسياسة التوسع في 

هذا النوع من الفروع التي تعمل على مدار الساعة.
وأوضح أن من أبــرز اخلدمات التي يقدمها الفرع 
الذكي KFH Go، إنشاء املعامالت التجارية «املرابحة»، 
وحتديث البيانات، فتح الودائع واحلســابات، وطباعة 
دفتر الشيكات الفوري، وفتح حساب الذهب، وتسلم 
سبائك الذهب، والسحب النقدي بدون بطاقة، وغير ذلك 

الكثير من اخلدمات التمويلية واملصرفية.

اجلائحة أثبتت كفاءة «بيتك» في التعامل مع كل الظروف االستثنائية٤٣٫٦ ٪ إسهامات الكيانات التابعة اخلارجية في صافي أرباح ٢٠٢٠

«املرافق» تطرح مبادرة تشييد
«دورات مياه ذكية» في «املباركية»

تقدمت شركة املرافق العمومية مببادرة 
إلى مدير عام بلدية الكويت إلنشاء وتشييد 
دورات مياه (حمامات ذكية) ذات خدمة ذاتية 
وبرسوم رمزية خلدمة مرتادي سوق املباركية، 
وذلــك على أي مســاحات مــن األرض تقوم 
البلدية بتخصيصها لهذا الغرض أو باملوافقة 
للشركة على استقطاع مساحات من املواقف 
السطحية لها، على أن يتم تشييدها وجتهيزها 
بناء على األسس واملعايير الدولية احلديثة، 

وأيضا صيانتها الدورية ونظافتها.
وقال الرئيس التنفيذي لشــركة املرافق 
العمومية صالح العثمان انه إميانا من الشركة 
فــي تقدمي أفضل اخلدمــات ملرتادي املواقف 
الســطحية في منطقة املباركية طرحت هذه 
املبادرة النوعية، وذلك في إطار املســؤولية 
االجتماعية للشركة لتحقيق التنمية املستدامة 
ورقــي املجتمــع، وحتقيق وإظهار الشــكل 
احلضــاري ملدينة الكويــت لتواكب التطور 

احلضاري والعمراني.
وأضاف العثمان فــي خطاب من املرافق 
العموميــة الــى لبلدية انه نظرا ملا تشــهده 
منطقة املباركية من منو كبير في عدد املرتادي 
والزوار سواء من داخل الكويت أو خارجها، 
ورغبة من «املرافق العمومية» في دعم جهود 
الدولة ومساندتها في تنظيم منطقة املباركية 

لتحقيق رؤية الكويت املستقبلية فإنها تقدمت 
مببادرة إنشاء دورات مياه، وذلك للنهوض 
باملنطقة وإظهارها باملستوى احلضاري الالئق.

وأشار العثمان الى أن شركة إدارة املرافق 
العمومية لديها مجموعة من اخلبرات املميزة 
التي تساعدها على تدشني هذه املبادرة بتركيب 
دورات املياه الذكية صديقة للبيئة مبا يخدم 
الصالح العام، باإلضافة الى إدارتها وتشغيلها 
وصيانتهــا مبا يتالءم مــع املعايير البيئية 
والصحية والفنية وطبيعة املناخ املوجودة، 
وفقا ألعلى معايير منظمة الصحة العاملية.

وشــدد العثمان في كتابه على أن شركة 
املرافــق العموميــة لديها االســتعداد الكامل 
للتعــاون مع بلدية الكويــت لتقدمي حلولها 
الفنية عبر املبادرات النوعية في مجال إقامة 
مدن عمالية ودورات املياه، للنهوض بالشكل 

احلضاري والعمراني والبيئي للكويت.
وتســعى شــركة املرافــق العمومية عبر 
اســتراتيجيتها اجلديدة الــى خدمة الصالح 
العام للمواطنني والوافدين بالشــكل األمثل، 
مبا يســهم في حتســني البيئــة االقتصادية 
احمللية، وتعظيم مصادر اإليرادات غير النفطية 
مبا يحقق نقلة حضارية واستعادة الكويت 
مكانتها كدرة اخلليج وجعل الكويت مركزا 

ماليا وجتاريا.

بداية قوية لصناديق االستثمار في ٢٠٢١.. مبكاسب ٥٫٤٪

شريف حمدي

استهلت الصناديق االستثمارية في بورصة الكويت عام ٢٠٢١ 
مبواصلة الزخم اإليجابي الذي انهت به العام املاضي، وذلك على 
الرغم من استمرار تداعيات جائحة كورونا، وجاء اداء الصناديق 
معبرا عن أداء البورصة خالل تعامالت شــهر يناير املاضي الذي 
حققت فيه بورصة الكويت العديد من املكاسب سواء على مستوى 
املؤشرات او املتغيرات، إذ اضافت القيمة السوقية ١٫٤ مليار دينار 

مكاسب لتصل إلى ٣٣٫٦ مليار دينار.
كما حققت مؤشرات السوق مكاسب كبيرة في الشهر األول من 
العام اجلديد، حيث ارتفع مؤشر السوق العام بنسبة ٤٫٢٪، وذلك 
على إثر ارتفاع مؤشــر السوق األول بنسبة ٤٫٢٪ ايضا، ومؤشر 
الســوق الرئيســي بنســبة ٤٫١٪، وكانت البورصة استفادت من 
عدة معطيات ايجابية اهمها ســماح بنك الكويت املركزي للبنوك 
بتوزيعــات نقدية ومنحة عن عــام ٢٠٢٠، وهو ما دفع البورصة 

في االجتاه الصاعد ومعه أداء الصناديق املستثمرة بالبورصة.
ووفقا ألداء الصناديق خالل شــهر يناير املاضي فإنها شهدت 
قفزة كبيرة في األداء ومبكاسب تراوحت بني ٢٫٢٪ و٥٫٤٪، ويتسم 
اداء الصناديق االستثمارية باإليجابية منذ ترقية بورصة الكويت 
ملؤشر مورغان ستانلي لألسواق الناشئة (MSCI) في نهاية نوفمبر 
من العام املاضي، وهو ما جتلى في األداء األفضل للصناديق خالل 

ديسمبر املاضي على مدار ٢٠٢٠.
ووفقا إلحصائية أعدتها «األنباء»، فإن ٢٢ صندوقا استثماريا 
محليا تســتثمر في البورصة الكويتية، سجلت جميعها مكاسب 

على النحو التالي:
٭ لوحظ اســتمرار تفوق أداء الصناديق اإلسالمية خالل الشهر 
املاضي، وذلك بتصدر صندوق ثروة اإلســالمي املدار من شــركة 

ثروة لالستثمار اداء الصناديق بشكل عام مبكاسب ٥٫٤٪.
٭ تاله صندوق الفجر اإلسالمي املدار من قبل شركة وفرة لالستثمار 

الدولي بنسبة ٤٫٨٪.
٭ جــاء صندوق الكويت االســتثمار املدار من الشــركة الكويتية 

لالستثمار بنسبة ٤٫٧٪.
٭ حقق صندوق الدرة االسالمي املدار من كامكو إنفست مكاسب 
بنهاية يناير بلغت ٤٫٦٪، كما حقق صندوق املركز االسالمي املدار 

من شركة املركز املالي ذات النسبة.
٭ حقق صندوق كاب كورب احمللي االسالمي مكاسب بنسبة ٣٫٣٪، 
وهي ذات نسبة املكاسب التي حققها صندوق الدارج االستثماري 

االسالمي الذي تديره شركة االستثمارات الوطنية.
٭ حقق صندوق الهدى االسالمي املدار من شركة «كمفيك» مكاسب 

بلغت ٢٫٤٪.
٭ على مستوى أداء الصناديق التقليدية، تصدر صندوق األهلي 
الكويتي املدار من شــركة أهلي كابيتال لالســتثمار وذلك بنسبة 
٤٫٨٪، وتاله صندوق كامكو ملؤشر السوق األول املدار من شركة 

كامكو انفست بنسبة ٤٫٢٪.
٭ حقــق صندوق املركز للعوائد املمتازة املدار من شــركة املركز 
املالي مكاسب بنسبة ٤٫١٪، تاله في املرتبة التالية صندوق املركز 

لالستثمار والتطوير املدار من ذات الشركة بنسبة ٤٫٠٨٪.
وتأمل صناديق االستثمار احمللية في مواصلة األداء االيجابي 
فــي ظل مناخ اســتثماري جيد مقارنة مبــا كان عليه خالل اغلب 
فترات ٢٠٢٠ بســبب تفشي جائحة كورونا، خاصة أن الصناديق 
االســتثمارية ببورصة الكويت حتظى بثقة كبيرة من املتعاملني، 
نظرا ملا تتمتع به من سياســة اســتثمارية حصيفــة، وإجراءات 

حتوط توفر املالذ اآلمن للمساهمني.

واصلت حالة الزخم خالل يناير املاضي.. بدعم من أداء «بورصة الكويت» اإليجابي

تدريب وتطوير املواهب.. واالستعانة بالشباب
قال الرشود إن لدى «بيتك» العدد األكبر 
من املوظفني الكويتيني على مستوى القطاع 
اخلاص بالكويت، مشــيرا الى أن نســبة 
استقطاب الكويتيني من التعيينات اجلديدة 
لسنة ٢٠٢٠ بلغت ٩٩٪، األمر الذي يعكس 

التركيز املستمر على املواهب الوطنية.
وأكد الرشود أن «بيتك» يطبق استراتيجية 
متكاملة لتدريب وتطوير املواهب، مع احلرص 
على االستعانة بالشباب وتوفير كل عناصر 

النجاح لهم، وإتاحة الفرصة لهم لبناء مسيرة 
مهنية ناجحة وتولــي مناصب قيادية في 
املســتقبل باعتبار العناصــر الوطنية في 
املؤسســات هي من أهــم عناصر حتقيق 
التنمية املستدامة. وأعرب عن تفاؤله بالفترة 
املقبلة، متمنيا انحسار الوباء وعودة التعافي 
القتصادات العالم بأسرع وقت مع تسارع 
حمالت التلقيح ضد الڤيروس في الكويت 

وحول العالم.

«ثروة اإلسالمي» بالصدارة إسالميًا و«األهلي» تقليديًا.. وجميع الصناديق حققت مكاسب أقلها ٢٫٢٪

الكويت مضطرة بعد نضوب االحتياطي العام.. 
السحب من «احتياطي األجيال»

محمود عيسى

قال موقــع «W٧» اإلخباري، إن الكويت 
رغم أنها تعتبر واحدة من أغنى دول العالم، 
إال أن احلكومة الكويتية جتد نفسها مضطرة 
للتخلي عــن بقايا أصولهــا احلالية املدرة 
للدخــل لصالح صندوق ثروتها الســيادي 
نظرا حلاجتها املاسة للحصول على املزيد 

من السيولة التي حتتاج لإلنفاق منها.
ونقــل املوقع عــن وكالــة «بلومبيرغ» 
اإلخبارية قولها ان من بني األصول املتداولة 
التي اســتبدلتها احلكومة حصصا في بيت 
التمويل الكويتي، وشركة زين، ومؤسسة 
البترول الكويتية، وتقول «بلومبيرغ» نقال 
عن مصــدر مطلع على املوضــوع قوله إن 
ملكية أسهم مؤسسة البترول املدعومة من 
الدولة والتي مت التخلي عنها لصالح صندوق 
الثروة السيادي مت نقلها في يناير املاضي.

وتواترت أنبــاء بيع األصول احلكومية 
آنفــة الذكر بعدما ذكــر املوقع اإلخباري أن 
القروض والتســهيالت االئتمانية وضعت 
ميزانية الدولة في وضع صعب حيث القليل 

من السيولة املالية.

وحتى كتابة هذه السطور، وعلى صعيد 
ذي صلة، كشفت صحيفة «فاينانشال تاميز» 
البريطانيــة أن احلصانــة الديبلوماســية 
لصنــدوق الثــروة الســيادية الكويــت في 
بريطانيا أصبحت موضع تساؤل في دعوى 
منظورة أمام إحدى احملاكم في اململكة املتحدة.

وقال املوقع ان وكاالت التصنيف العاملية 
لم تغفل احلديث عن موضوع قانون الدين 
الكويتي وتداعياته على تصنيف الكويت، 
حيــث أكدت وكالة «فيتش» منذ ذلك احلني 
التصنيف السلبي للنظرة املستقبلية للكويت، 
مشيرة في بيان الى ان االستنزاف الوشيك 
لألصول السائلة وغياب التفويض البرملاني 
للحكومة باالقتراض يزيدان من حالة عدم 
اليقني التي تعيشــها البالد. وانتهى املوقع 
الــى القول إنــه فضال عن القلــق وعمليات 
الشــد واجلذب السياســية التي نشأت عن 
ممارســات االقتراض احلكوميــة، فإن ثمة 
عوامــل أخرى دفعت الكويت إلى الســحب 
من صندوق الثروة السيادي منها انخفاض 
أسعار النفط على مدى سنوات عديدة وكذلك 
األزمة الصحية العاملية التي تفرض التعامل 

مع آثار جائحة كورونا. أداء صناديق االستثمار الكويتية خالل يناير  ٢٠٢١
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