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«بيتك» يقفز بأرباحه ٣٥٪ إلى ١٣٨٫١ مليون دينار بالنصف األول

أعلن رئيس مجلس إدارة بيت التمويل 
الكويتي (بيتك) حمد املرزوق عن حتقيق 
«بيتك» صافي أرباح للمساهمني بالنصف 
األول من ٢٠٢٢، قدرها ١٣٨٫١ مليون دينار، 
بنسبة منو ٣٥٫١٪ مقارنة بالفترة ذاتها 
من العام السابق، وبلغت ربحية السهم 
١٤٫٥٥ فلسا للنصف األول من ٢٠٢٢ بنسبة 
منو ٣١٫١٪ مقارنة بالفترة نفسها من العام 

السابق.
وأوضح املرزوق في بيان صحافي أن 
صافي إيرادات التمويل ارتفع بالنصف 
األول مــن ٢٠٢٢ الى ٣٢٠٫٢ مليون دينار 
بنسبة منو بلغت ٩٫٧٪، مقارنة بالفترة 
نفسها من العام السابق، وارتفع صافي 
إيرادات التشغيل للنصف األول الى ٣٠٨٫٣ 
ماليني دينار، بنســبة منو بلغت ٢٤٫٣٪ 
مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

املؤشرات املالية 

وأشار الى حتسن نسبة التكلفة الى 
اإليراد، حيث بلغت ٣٢٫٦٪ مقارنة بنسبة 
٣٨٫٠٪ عن نفس الفترة من العام السابق، 
مدعومة بزيادة إجمالي إيرادات التشغيل 
وانخفاض إجمالي مصروفات التشغيل 
خالل الفترة، وارتفع رصيد مديني التمويل 
بالنصف األول الى ١٢٫٢ مليار دينار، بزيادة 
قدرها ٨٥٨ مليون دينار، وبنسبة زيادة 

٧٫٦٪ عن نهاية العام السابق ٢٠٢١.
كما بلغ رصيد االستثمار في الصكوك 
للنصف األول من ٢٠٢٢ مبلغ ٢٫٩ مليار 
دينــار، بارتفاع قدره ٢٠٤ ماليني دينار، 
وبنسبة ٧٫٥٪ عن نهاية العام السابق ٢٠٢١، 
وبلغ رصيد اجمالي املوجودات ٢٢٫٨ مليار 
دينار في نهاية النصف األول من ٢٠٢٢، 
بارتفاع قدره ١ مليار دينار، وبنسبة ٤٫٦٪ 

عن نهاية العام السابق ٢٠٢١.
كما بلــغ رصيد حســابات املودعني 
للنصف األول مبلغ ١٦ مليار دينار بارتفاع 
قدره ١٣٤ مليون دينار، وبنســبة ٠٫٨٪ 
عــن نهاية العام الســابق ٢٠٢١. وبلغت 
حقوق املســاهمني ١٫٩ مليــار دينار في 
نهايــة النصف األول، وبلغ معدل كفاية 
رأس املــال ١٧٫٧٤٪ متخطيا احلد األدنى 
املطلوب من اجلهات الرقابية، وهي نسبة 
تؤكد على متانة املركز املالي لـ «بيتك».

نتائج قوية

وأضاف املرزوق ان «بيتك» جنح في 

حتقيق نتائج مالية قوية ومنو في جميع 
املؤشرات املالية األساسية خالل النصف 
األول من ٢٠٢٢، األمر الذي يؤكد حصافة 
اإلدارة وكفاءة استراتيجية البنك ومنهجية 
العمل القائمة على تعزيز املكانة الريادية 
التــي يحظى بهــا «بيتك» فــي الكويت 
واألســواق التي يتواجد فيهــا وتوفير 
خدمات ومنتجات وحلول مالية تراعي 

جودتها أعلى معايير الصناعة عامليا.
على صعيد البيانات املالية، أوضح 
املرزوق أن «بيتك» حافظ على معدالت 
متميزة فيما يتعلق بالعائد على املوجودات 
والعائد على حقوق املساهمني، وترشيد 
املصروفات وتعظيم الربحية، وحتسني 
مؤشرات جودة األصول ومعدالت تغطية 

الديون املتعثرة من املخصصات، مشيرا 
إلى أن «بيتك» يتمتع بنسب سيولة كبيرة 
وقاعدة رأسمالية متينة تدعم منو أعماله.

البنك املستقبلي

أكد املــرزوق أن «بيتك» أثبت خالل 
الفتــرة الســابقة جناح اســتراتيجيته 
فــي إدارة املخاطــر بصفــة عامــة، عبر 
إجراء اختبارات الضغط املطلوبة وفقا 
لسيناريوهات متشددة، ما ساعد «بيتك» 
في توســيع نطــاق املعاجلات ألي حتد 
مفاجئ، وقلل من املخاطر واالنكشافات. 
كمــا جلأ «بيتك» في الفترة املاضية إلى 
اعتماد شروط حصيفة في منح التمويل 
جعلته أكثر قدرة على حتديد جودة عمالئه 

احلاليــني أو احملتملــني، وهــو ما مينح 
البنك ثقة متزايدة قي مواجهة التحديات 
واالستفادة من الفرص املستقبلية دون 
مخاوف من انكشافات على عمليات متويل 

متعثرة. 
وأضاف: «حتت مظلة االستراتيجية 
الرقمية اجلديدة والنهج السباق القائم 
على االبتكار والدراسة االئتمانية املتكاملة، 
ميكن تسمية «بيتك» بالبنك املستقبلي، 
ألن اســتراتيجيته تضمــن له أن يكون 
جاهزا للمستقبل بكل حتدياته وفرصه».

تفوق وصدارة

مــن جانبه، قال الرئيــس التنفيذي 
ملجموعة «بيتك» بالتكليف عبدالوهاب 

عيســى الرشــود، إن األربــاح احملققة 
للنصف األول من ٢٠٢٢ تؤكد أن «بيتك» 
يتمتع مبركز قوي يؤهله االستفادة من 
النمو املستمر في التمويل االستهالكي 
واالرتفاع املتوقع في ترسية املشاريع، 
مضيفا أن البنك مستمر في جهود تعظيم 
الربحية والعائد على حقوق املساهمني، 
واحلفاظ على أداء تشغيلي قوي السيما 

في ظل قوة جودة ائتمانه.
ولفت الرشــود إلــى أن قــوة األداء 
املالي الذي سجله «بيتك» خالل الفترة 
الســابقة جعلته يتبوأ صدارة البنوك 
احمللية في مؤشرات مالية عدة، إذ حل 
في املركز األول محليا من حيث القيمة 
السوقية على قائمة ميد ألكبر ١٠٠ شركة 

مدرجة في منطقة الشرق األوسط وشمال 
أفريقيا، كما حقق أعلى معدالت ربحية 
بــني البنوك، عدا عن أنشــطة التجزئة 
الكبيرة التي يتمتع بها على مســتوى 

الصناعة، والرسملة اجليدة.
نقاط قوة

تأكيــدا على جنــاح اســتراتيجيته 
للتحول الرقمي، قال الرشود إن الصيرفة 
الذكية عززت انفراد «بيتك» باخلدمات 
واملنتجات املصرفية املتميزة، مشيرا إلى 
الفروع الذكية KFH Go التي كان البنك 
ســباقا بتقدميها على مستوى السوق، 
وســاهمت بتلبية احتياجــات العمالء 
املتزايــدة واملواكبــة ألحــدث التقنيات 
العصرية وأعلى معايير اجلودة، وإضافة 
قيمــة عالية إلى جتربــة العمالء الذين 
يتطلعون الى خدمات مصرفية سريعة 

وسهلة.
مبادرات االستدامة

وأشــار الرشــود إلــى املســاهمات 
االجتماعية الرائدة التي حتفل بها مسيرة 
«بيتك»، إذ ســاهم البنك في العديد من 
املبــادرات املجتمعيــة اإلســتراتيجية، 
مــن أبرزها توقيــع اتفاقية مع جمعية 
الهالل األحمر الكويتي لتنفيذ مشاريع 
إغاثية وطبية بالتعاون مع الهالل األحمر 
األردني، واتفاقيتني مع مؤسسة احلسني 
للسرطان وجمعية الهالل األحمر الكويتي 
ملعاجلــة مرضى الســرطان، فضال عن 
العديد من املبادرات البيئية واملستدامة، 
ودعم الشباب باإلضافة إلى العديد من 

املبادرات األخرى.
اهتمام باملوارد البشرية

أكــد الرشــود األهمية التــي يوليها 
«بيتك» في دعم وتشجيع موظفيه، مشيرا 
إلــى برنامج «قدها» الذي أطلقه مؤخرا 
بهدف تكرمي املوظفني املتميزين واالرتقاء 
باملؤسسة وحتقيق أعلى مستويات الرضا 
للعمالء. كما احتفى «بيتك»، مبجموعة 
من موظفيه خريجــي برنامج هارفارد 
لتطويــر القيادات التنفيذية الذي حمل 
عنوان «القيادة في عالم التحول» ضمن 
مبادرة «كفاءة» التي أطلقها بنك الكويت 
املركزي بالتعاون مع البنوك الكويتية 

وبإشراف معهد الدراسات املصرفية.

١٤٫٥٥ فلساً ربحية السهم الواحد.. و٤٫٦٪ منو املوجودات إلى ٢٢٫٨ مليون دينار

عبدالوهاب الرشود حمد املرزوق

املـرزوق: البنك يتمتع بنسـب سـيولة كبيرة وقاعـدة رأسـمالية متينة تدعم منـو أعماله
تعميـق دور البنـك في قطـاع املشـروعات الصغيرة واملتوسـطة ودعم الشـباب املبادر

االستهالكي  بالتمويل  القوي  النمو  من  لالستفادة  يؤهله  جيد  مبركز  يتمتع  «بيتك»  الرشود: 
التقنيات أحدث  ومواكبة  العمالء  احتياجات  لتلبية  الذكية  املصرفية  الرقمية  باحللول  ننفرد 

إشادة عاملية.. وجوائز مرموقة تعزيز االستثمارات بالتكنولوجيا املالية 
أعرب الرشود عن فخره باإلشادات 
العاملية التي حظي بها «بيتك» مؤخرا من 
خالل اجلوائز املرموقة العديدة التي فاز 
بها، وكان أحدثها حصده ثالث جوائز 
من مجلة «إمييا فاينانس» عن أفضل 
صكوك ملؤسسة مالية. وقال إن اجلوائز 
السابقة تعكس اإلجنازات والنجاحات 
التي حققها «بيتك» في صناعة التمويل 
اإلسالمي فضال عن الكفاءة العالية التي 

مكنته من لعــب دور بارز في تطوير 
سوق الصكوك. في اخلتام، ثمن الرشود 
ثقة املساهمني والعمالء ودعم مجلس 
اإلدارة، وأثنى على دور اجلهات الرقابية، 
الشركاء  املوظفني وكافة  وعلى جهود 
وأصحاب املصلحة، مؤكدا سعي «بيتك» 
ملواصلة تعزيز جتربة العميل واحملافظة 
على الريادة في صناعة اخلدمات املالية 

اإلسالمية.

كاســتراتيجية مســتقبلية، لفت 
املرزوق إلى أن «بيتك» يعمل على زيادة 
استثماراته في التكنولوجيا من خالل 
تبني أحدث ابتكارات التكنولوجيا املالية 
(فنتك)، واستخدام الذكاء االصطناعي 
في املعامالت املصرفية باإلضافة إلى 
التفرد في اخلدمــات املصرفية عبر 
املوبايل، األمر الذي يدفع عجلة التطور 
الرقمي في الصناعة املصرفية، باإلضافة 

إلى دور ذلك في تفعيل خطة استمرارية 
األعمال بنجاح في حاالت الطوارئ.

وأضاف املرزوق أن «بيتك» يسعى 
إلى تعميق دوره في قطاع املشروعات 
الصغيرة واملتوســطة ودعم الشباب 
باعتبارهم أحد عناصر االستدامة ومن 
أبرز محاور استراتيجية «بيتك» خالل 
الفترة املقبلة، وهو ما سيعزز مركزه 

الريادي في السوق.

أداء «بيتك» باألرقام
٭ ٩٫٧٪ منو صافي إيرادات التمويل إلى 

٣٢٠٫٢ مليون دينار.
إيرادات  ٭ ٣٠٨٫٣ ماليني دينار صافي 

التشغيل بنمو ٢٤٫٣٪.
٭ ٧٫٦٪ منو رصيد مديني التمويل الى 

١٢٫٢ مليار دينار.
٭ ١٦ مليار دينار رصيد حسابات املودعني 

بنمو ٠٫٨٪.
٭ ٢٫٩ مليار دينار رصيد االســتثمار 

بارتفاع قدره ٢٠٤ ماليني دينار.
٭ ١٫٩ مليار دينار حقوق املســاهمني.. 

و١٧٫٧٤٪ معدل كفاية رأس املال.


