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623.8 مليون دينار إجمالي توزيعات البنوك في 2021
عالء مجيد

بلــغ إجمالي التوزيعات 
)نقدية وأسهم منحة( لقطاع 
املصارف خــال ٢٠٢١ نحو 
٦٢3.8 مليــون دينار، ٦9% 
منها مبا قيمته 43١.٦ مليون 
دينار توزيعات نقدية على 
املساهمني، ونحو 3١% منها 
مبا قيمته ١9٢.١ مليون دينار 

عبارة عن أسهم منحة. 
ووفقا إلحصائية أعدتها 
»األنباء« ارتكازا إلى البيانات 
املالية للقطاع املصرفي في 
نهاية العــام املنصرم، فقد 
حل البنك الوطني في املرتبة 
األولى من حيث التوزيعات 
النقدية واسهم املنحة على 
املســاهمني مبقــدار 74.٢5١ 
مليــون دينار مقســمة الى 
٢١5.7 مليون دينار توزيعات 
نقدية و35.9٦ مليون دينار 

أسهم منحة.
وحل ثانيا، بيت التمويل 
»بيتك« مبقدار ١84.85 مايني 
دينــار مقســمة الــى 4.١٠٠ 
مليون دينار توزيعات نقدية 
و84.85 مليون دينار كأسهم 
منحــة، وجاء ثالثــا البنك 
التجاري بقيمــة توزيعات 
بلغــت 39.٦١ مليون دينار، 
وجميعها جاءت كتوزيعات 
نقدية وحل رابعا بنك اخلليج 
من حيث اجمالي التوزيعات 
النقدية واسهم املنحة بقيمة 
3٦.3١ مليون دينار تاه بنك 
بوبيان بقيمة 3١.78 مليون 
دينــار وجاء سادســا بنك 
برقان بقيمــة 3١.٢8 مليون 
دينار، فيما حل سابعا البنك 
األهلي املتحد بقيمة توزيعات 
بلغت ٢٢.٦3 مليون دينار، 
وحــل ثامنا البنــك األهلي 
بقيمة ١٦.93 مليون دينار، 
وفي املرتبة التاسعة جاء بنك 
KIB بتوزيعات بلغت قيمتها 
8.٦ مايني دينار، وياحظ 
أن بنك وربة لم يقم بإجراء 
توزيعات للمســاهمني هذا 

العام.
صافي األرباح 

وحققــت البنــوك خال 
٢٠٢١ منــوا قويا في صافي 
األرباح بنسبة بلغت 8.%9٢ 
مليــون   88١.57 لتســجل 
دينــار، مقارنة مــع 457.3 
مليــون دينــار فــي ٢٠٢٠، 
ويأتي هــذا النمو بالتزامن 
مع حتسن البيئة التشغيلية 
للبنوك والتخلص الواضح 
كورونــا  تداعيــات  مــن 
ومتحوراتهــا مــع عــودة 
األنشطة االقتصادية للتعافي 
والعمل بشكل طبيعي وسط 
انخفاض مخصصات خسائر 

وحل في املرتبة السادسة 
بنــك اخلليج بقيمــة أرباح 
بلغــت 4٢.١ مليــون دينار 
وبنسبة منو سنوية بلغت 
4٦.٢%، بينمــا جــاء البنك 
األهلي املتحــد في الترتيب 
السابع بأرباح بلغت قميتها 
3١.٢٢ مليون دينار وبنسبة 
منو ســنوي بلغت 5% ككل 
تاه في املرتبة الثامنة البنك 
األهلي بارباح بلغت قميتها 
٢7.٢١ مليون دينار وبنسبة 
منو سنوية بلغت ١39.١% كما 
جاء في املرتبة التاسعة بنك 

التشغيلية للقطاع املصرفي 
في البــاد خال عام ٢٠٢١ 
بنسبة ٦.3% لتصل الى 85.٢ 
مليار دينار مقارنة بـ ٢.٦8 
مليار دينار في نفس الفترة 

من عام ٢٠٢٠. 
وقد تصدر بنك الكويت 
الوطني قائمة البنوك االكثر 
حتقيقا لايردات التشغيلية 
بقيمة 9٠٦.3 مليون دينار، 
تاها بيت التمويل الكويتي 
بقيمة 8١١.٠١ مليون دينار، 
وحل ثالثا بنك برقان بقيمة 
٢34.73 مليون دينار، بينما 

بحجم ايرادات تشــغيلية 
بلغت قيمتها ١٠7.35 مليون 
دينــار وجــاء فــي املركز 
التاسع بنك األهلي املتحد 
بإيرادات تشــغيلية بلغت 
9١.43 مليــون دينار وفي 
 KIB املرتبة العاشــرة جاء
بإيرادات تشــغيلية بلغت 
قيمتها ٦٦.79 مليون دينار.

إجمالي األصول 

ووصل اجمالي األصول 
للبنــوك الكويتيــة التــي 
أعلنت عن أرباحها بنهاية 
إلى  شهر ديسمبر املاضي 
97.٢3 مليار دينار بنسبة 
الفتــرة  منــو 7.١٢% عــن 
املقارنة مــن العام املاضي 
٢٠٢٠ والتــي بلــغ اجمالي 
اصول القطــاع بها 7٦.9٠ 

مليار دينار كويتي.
وقد تصدر بنك الكويت 
البنــوك  الوطنــي قائمــة 
احمللية مــن حيث إجمالي 
األصول بقيمة 33.٢5 مليار 
دينار وبنسبة منو بلغت 
١١.9% مقارنة بـ ٢9.7١ مليار 
دينار في الفتــرة املقارنة 
من العام املاضي، تاه بيت 
التمويل »بيتك« بإجمالي 
أصــول بلــغ ٢١.78 مليار 
دينار وبنسبة منو سنوي 
بلغت ١.33% مقارنة بـ 5٠.٢١ 

وربــة بارباح بلغت قيمتها 
١5.9٦ مليون دينار وبنسبة 
منو ســنوي بلغت ١83.4% 
وهي أكبر نسبة منو سنوية 
فــي القطــاع، وفــي املرتبة 
العاشرة جاء بنك KIB بقيمة 
ارباح بلغــت ١٠.89 مايني 
دينار وبنسبة منو سنوية 
بلغــت ١٠١٢١87% مقارنة بـ 
١.٠7٦ مليون دينار في نفس 

الفترة من عام ٢٠٢٠.
اإليرادات التشغيلية

ارتفعــــت االيـــــرادات 

جاء في املرتبة الرابعة بنك 
بوبيــان بحجــم ايــرادات 
تشــغيلية بلغــت ١87.78 
مليون دينار، وخامسا جاء 
بنك اخلليج بقيمة ١7٠.٠5 

مليون دينار.
وفي املرتبة السادســة 
جاء البنــك االهلي بحجم 
ايــرادات تشــغيلية بلغت 
١53.8٦ مليون دينار، تاه 
التجــاري  البنــك  ســابعا 
ايرادات تشغيلية،  بحجم 
بلغت قميتها ١٢4.8٦ مليون 
دينار تاه ثامنا بنك وربة 

مليــار دينــار فــي الفترة 
املقارنة من العام املاضي. 
وحــل ثالثــا بنــك بوبيان 
بإجمالي أصول بلغت 7.35 
مليــارات دينار وبنســبة 
منو ســنوي بلغت ٢.١4% 
وجاء في املرتبــة الرابعة 
بنك برقان بإجمالي أصول 
بلغ 7.٠7 مليار دينار، وحل 
خامسا بنك اخلليج بقيمة 
أصول بلغــت ٦.55 مليار 
دينار وبنمو سنوي بلغت 

نسبته ٢5.%7.
وفي املرتبة السادســة 
جاء البنك األهلي بإجمالي 
موجودات بلغ 5.٦٢ مليارات 
دينار وبنسبة منو بلغت 
١٦% تاه سابعا البنك أهلي 
املتحد بإجمالي موجودات 
بلغ 4.57 مليــارات دينار 
وبنمو سنوي بلغت نسبته 
4.٦٦%، وحــل ثامنا البنك 
التجاري بحجم موجودات 
بلغــت 4.٢8 مايني دينار 
وبنسبة تراجع بلغت ٢.٢%، 
وحل تاسعا بنك وربة بقيمة 
موجــودات بلغــت 3.58 
مليارات دينار بنسبة منو 
بلغــت 3.٠٢% وأخيرا جاء 
بنك KIB في املرتبة العاشرة 
بإجمالي موجودات بلغ ١3.3 
مايني دينار وبنسبة منو 

بلغت 9.١١%.

من بينها 431.8 مليون دينار نقداً.. و192.1 مليوناً قيمة أسهم منحة

االئتمان احملجوزة في بيان 
األرباح واخلسائر.

البنــوك  واســتحوذت 
التقليدية على ٦٠.34% من 
أربــاح القطــاع بـــ 93.53١ 
مليون دينار، فيما استحوذت 
البنوك اإلسامية على ٦.%39 
من ارباح القطاع بنحو ٦.349 

مليون دينار.
الكويــت  تصــدر بنــك 
الوطنــي أكبــر البنوك من 
حيث قيمة االرباح بـ 3٦٢.٢4 
مليون دينار خال عام ٢٠٢١ 
وبنسبة منو سنوية بلغت 
47.١% مقارنــة بـــ 34.٢4٦ 
مليون دينار في نفس الفترة 

من عام ٢٠٢٠. 
وجاء ثانيا بيت التمويل 
بـــ ٢43.4١ مليــون دينــار 
وبنسبة منو سنوية بلغت 
بـــ ١48.399  ٦4% مقارنــة 
مليــون دينــار فــي نفــس 
الفترة من عام ٢٠٢٠، وحل 
ثالثا البنك التجاري بقيمة 
54.٦3 مليون دينار وبنسبة 
منو ١٠٠%، وحل رابعا بنك 
بوبيــان بـــ 48.49 مليون 
دينار وبنسبة منو سنوية 
بلغت 4٠.9% وخامسا جاء 
بنــك برقــان بقيمــة ارباح 
بلغت بـ 45.38 مليون دينار 
وبنسبة منو سنوية بلغت 

.%34.8

97.23 مليار دينار اجمالي أصول البنوك.. بنسبة منو بلغت 7.12% في عام881.5 مليون دينار أرباح البنوك.. و2.85 مليار دينار إيردات تشغيلية 

توزيعات البنوك في 2021 

أرباح القطاع

إيرادات وأصول 

٭ 623.8 مليون دينار توزيعات 
٭ 431.6 مليون دينار نقدًا 

٭ 192.1 مليون دينار أسهم منحة

٭ 881.57 مليون دينار صافي األرباح 
٭ 531.93 مليون دينار للبنوك التقليدية

٭ 349.6 مليون دينار للمصارف اإلسالمية

٭ 2.85 مليار دينار إيرادات تشغيلية 
٭ 97.23 مليار دينار إجمالي األصول

7.1 مليارات دوالر ترسيات العقود 
بالشرق األوسط خالل فبراير املاضي

محمود عيسى

واصلت القيمة اإلجمالية لترســيات عقود املشاريع في 
الشرق األوسط وشمال أفريقيا - مينا تراجعها للشهر الثالث 
علــى التوالي، حيث بلغت في فبراير املاضي مســتوى 7.1 
مليارات دوالر، وقد استهلت املنطقة عام 2022 بانخفاض في 
العقود املمنوحة التي تراجعت من 17.8 مليار وقالت مجلة ميد 
إن الكويت غابت عن قائمة الترســيات لشهر فبراير بعد أن 
سجلت هبوطا حادا بنسبة 86.6% في قيمة الترسيات خالل 
شهر يناير املاضي مقارنة مع ديسمبر الذي سبقه. وأضافت 
املجلة أن اململكة العربية الســعودية عززت قيمة الصفقات 
التي مكنت املنطقة بترسية عقود بقيمة 5.5 مليارات دوالر 
تركزت في الغالب فــي قطاع الهيدروكربونات، وتاله قطاع 
اإلنشاءات. وجاءت اإلمارات في املرتبة الثانية، حيث مت توقيع 
صفقات بقيمة 633 مليون دوالر، ثم مصر بقيمة 415 مليون 
دوالر، فيما أرســى العراق عقودا بقيمة 316 مليون دوالر، 
بينما أرست قطر وعمان عقودا بقيمة 157 مليون دوالر و79 
مليون دوالر على التوالي، فيما غابت الكويت والبحرين عن 
قائمة ترســيات فبراير. وانتهت »ميــد« الى القول بأنه في 
غضون ذلك، ينتظر قطاع البناء واإلنشاءات في املنطقة املدى 
الذي ســيصل اليه تأثير الغزو الروسي ألوكرانيا. وقد أدت 
العمليات اجلارية فيها الى دفع سعر خام برنت إلى أكثر من 
100 دوالر للبرميل للمرة األولى منذ عام 2014. ويقول أحد 
مساحي الكميات الذي يعمل في مشاريع في اململكة العربية 

السعودية: »إن أسعار النفط سيكون لها تأثير كبير«.

نتائج البنوك الكويتية خالل عام 2021.. وتوزيعاتها النقدية واملنحة

قيمة التوزيعات النقدية وأسهم املنحة اإليرادات 
التشغيلية

أرباح عام 
2021

البنك
أسهم املنحة التوزيعات النقدية

35.9٦ ٢١5.78 9٠٦.3١ 3٦٢.٢4 بنك الكويت الوطني
84.4١ ١٠٠.44 8١١.٠١ ٢43.4١ بيت التمويل الكويتي )بيتك(

- 39.٦١ ١٢4.8٦ 54.٦3 البنك التجاري
١5.89 ١5.89 ١87.78 48.49 بنك بوبيان
١5.٦5 ١5.٦3 ٢34.73 45.38 بنك برقان
١5.٢4 ٢١.٠7 ١7٠.٠5 4٢.١٠ بنك اخلليج
١١.9١ ١٠.7٢ 9١.43 3١.٢٢ األهلي املتحد
8.5٠ 8.43 ١53.8٦ ٢7.٢١ البنك األهلي
- - ١٠7.35 ١5.9٦ بنك وربة

4.53 4.٠7 ٦٦.79 ١٠.89  )KIB( بنك الكويت الدولي
* األرقام باملليون دينار


