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اقتصـادالثالثاء ٧ فبراير ٢٠٢٣

«بيتك» يقفز بأرباحه ٤٧٪ إلى ٣٥٧٫٧ مليون دينار في ٢٠٢٢
أعلن رئيس مجلس إدارة بيت التمويل 
الكويتي (بيتك) حمد املرزوق عن حتقيق 
«بيتك» لصافي أرباح للمســاهمني عن عام 
٢٠٢٢ بلغــت ٣٥٧٫٧ مليون دينار، بنســبة 
منو ٤٧٪، وذلك مقارنة بالعام السابق ٢٠٢١، 
وبلغت ربحية الســهم ٣٣٫٥٨ فلســا لعام 
٢٠٢٢، مقارنة بـ ٢٥٫٩٩ فلسا عن عام ٢٠٢١، 

بنسبة زيادة ٢٩٫٢٪.
وأوضح املرزوق في بيان صحافي، أن 
«املتحد - البحرين» ساهم في تلك األرباح 
مببلغ ٦٢٫٥ مليون دينار، وبنسبة مساهمة 
١٧٫٥٪، وهــي متثل نتائج مجموعة األهلي 
املتحــد عــن الفترة من تاريخ االســتحواذ 
في ٢ أكتوبر ٢٠٢٢ حتى نهاية العام املالي 
٢٠٢٢، وذلك ضمن جناح اســتكمال صفقة 
استحواذ «بيتك» على ١٠٠٪ من أسهم «املتحد 
- البحريني»، وإدراج وبدء تداول أسهمه في 
بورصة البحرين في تاريخ ٦ أكتوبر ٢٠٢٢.
وأضاف أن فترة الربع األخير من ٢٠٢٢
شــهدت منوا قياســيا وتاريخيا في أرباح 
مساهمي «بيتك» بلغت نسبته ١٠١٫٧٪، وذلك 
مقارنة بالربع األخير من عام ٢٠٢١، حيث مت 
تضمني أرباح مجموعة البنك األهلي املتحد 
البحريني، كما ارتفعت ربحية الســهم في 
الربع الرابع من ٧٫٧٤ فلوس إلى ١٠٫٧ فلوس، 

بزيادة نسبتها ٣٨٫٢٪.
وأشار إلى أن مجلس إدارة بيت التمويل 
الكويتي «بيتك» قد أوصى مبنح املساهمني 
توزيعات نقدية بنسبة ١٥٪ وأسهم منحة 
بنسبة ١٠٪ عن عام ٢٠٢٢، وذلك بعد موافقة 
اجلمعية العمومية واجلهات املختصة على 

هذه التوصية.

وذكر املرزوق أن صافي إيرادات التمويل 
بلغ ٨٠٠٫٥ مليون دينار في ٢٠٢٢، بنســبة 
منو ٣٦٫٧٪ مقارنة بـ ٢٠٢١، كما ارتفع إجمالي 
إيرادات التشــغيل ليصل الــى ١٫٠٧ مليار 
دينار في ٢٠٢٢ بنســبة منو بلغت ٣٢٫٢٪ 
مقارنة بعام ٢٠٢١، وأيضا بلغ صافي إيرادات 
التشــغيل ٧٢٣٫٣ مليون دينار لعام ٢٠٢٢، 

بنسبة منو ٤٣٫٨٪ مقارنة بـ ٢٠٢١.
وبلغ رصيد أجمالي املوجودات ٣٧ مليار 
دينار فــي ٢٠٢٢، بزيادة قدرها ١٥٫٢ مليار 
دينار، وبنسبة منو ٦٩٫٧٪ عن العام السابق، 
وارتفع رصيد مديني التمويل لعام ٢٠٢٢ إلى 
١٨٫٨ مليار دينار، بزيادة قدرها ٧٫٥ مليارات 
دينار، وبنسبة ٦٥٫٩٪ مقارنة مع ٢٠٢١، كما 
زادت حسابات املودعني لتبلغ ٢٢٫٥ مليار 
دينار، بزيادة ٦٫٦ مليارات دينار، وبنسبة 

منو ٤١٫٧٪ عن ٢٠٢١.
وبلغت حقوق املســاهمني ٥٫٤ مليارات 
دينار لعام ٢٠٢٢، وبنسبة منو ١٧٧٫٤٪ عن 
٢٠٢١، وبلغ معدل كفاية رأس املال ١٧٫٦٦٪ 
متخطيا احلــد األدنى املطلوب من اجلهات 
الرقابيــة، وهو ما يؤكد متانة املركز املالي 

ل «بيتك».
وأضاف املرزوق أن «بيتك» جنح في ٢٠٢٢

مبواصلة نهجه املستدام في حتقيق األرباح 
والنمو في جميع املؤشرات املالية األساسية، 
الفتا الى حتقيق معدالت إيجابية فيما يتعلق 
مبؤشــرات الربحية والعائد على متوسط 
املوجــودات والعائد على متوســط حقوق 
املساهمني، وحتسني مؤشرات جودة األصول 
ومعدالت تغطية الديون من املخصصات، كما 
جنح «بيتك» في احلفاظ على معدالت جيدة 

للتكلفة إلى اإليراد، ما يؤكد مرونة منوذج 
األعمال وجناح استراتيجيته وخططه.

وأوضح أن «بيتك» يتمتع بنسب سيولة 
كبيرة وقاعدة رأســمالية متينة تدعم منو 
أعمالــه، منوهــا باألداء التشــغيلي القوي 
الذي نتج عنه تســجيل منو في اإليرادات 
التشــغيلية وفــي األربــاح وفــي احملفظة 

التمويلية وفي ودائع العمالء.
وقال إن عام ٢٠٢٢ شــهد اكتمال صفقة 
االســتحواذ علــى البنــك األهلــي املتحــد 
البحريني، وجناح مشــروع اســتراتيجي 
واعــد، ما ميثل مرحلة تاريخية ومحورية 
في مسيرة «بيتك»، ليجعل االستحواذ من 
«بيتك» أكبر بنك في الكويت، وثاني أكبر بنك 

إسالمي في العالم، وترتفع قيمته السوقية 
حاليا الى اكثر من ١١ مليار دينار.

ولفت املــرزوق إلى أن «بيتك» يواصل 
متيــزه فــي توفيــر حلــول ماليــة ضمن 
أعلى معايير اجلــودة، مع املضي قدما في 
تبنــي أحدث ابتكارات التكنولوجيا املالية 
(FinTech)، وتوظيف الذكاء االصطناعي في 
املعامالت املصرفية وزيادة االســتثمار في 
التكنولوجيا مبا يعزز مكانة «بيتك» الرائدة، 
وينقل جتربة العميل إلى مستويات جديدة.
وأضــاف أن «بيتــك» هــو أول بنك في 
الكويــت يطبق تقنية الــذكاء االصطناعي 
في العمليات التشــغيلية، وأول بنك يقدم 
خدمة طلب التمويل الشخصي باستخدام 

 ،KFHonline التوقيع الرقمي عبــر تطبيق
ومن أوائل املنضمــني إلى نظام املدفوعات 
اخلليجية «آفاق»، ومن أوائل البنوك التي 
أطلقت خدمــة Apple Pay للعمالء، وانفرد 
بطــرح باقة متنوعة من احللول املصرفية 
الرقمية، وتعاون مع شركات رائدة لتطبيق 
تكنولوجيا أمتته العمليات الروبوتية، إلى 
جانب العديد من املبادرات الرقمية املختلفة.
مــن جانبــه، قــال الرئيــس التنفيذي 
ملجموعــة «بيتك» بالتكليــف عبد الوهاب 
الرشود، إن حتقيق «بيتك» معدالت منو في 
املؤشرات املالية الرئيسية يؤكد قوة األداء 
واملتانــة املالية ويعبر عــن األداء املتوازن 
والنمو املســتدام في جميع بنود امليزانية 

الرئيسية.
وأضاف أن «بيتك» مســتمر في جهود 
تعظيــم الربحيــة والعائــد علــى حقــوق 
املساهمني وحتسني جودة األصول، مع التأكيد 
علــى تعزيــز التناغم بني بنــوك ووحدات 
املجموعــة في تركيا والبحريــن وماليزيا 
وأملانيا والسعودية، مع ترتيب الدخول إلى 
بلدان وأسواق جديدة مثل بريطانيا ومصر 
في ظل جناح اســتكمال استحواذ «بيتك» 
على ١٠٠٪ من أســهم البنــك األهلي املتحد 
البحريني، األمر الذي يســهم في توســيع 
نطاق القدرة على التنافس وتعظيم عوائد 

املساهمني والعمالء.
وذكر الرشــود أن «بيتك» عزز تركيزه 
خالل عام ٢٠٢٢ على مواصلة تطوير املواهب 
واستثمار املعرفة، مشيرا إلى إطالق أكادميية 
KFH Digital Academy الرقميــة «بيتــك» 
التــي تهــدف إلــى بنــاء القــدرات الرقمية 

للموظفــني وفق معايير عامليــة، مبينا ان 
فكرة األكادميية تنسجم مع توجه «بيتك» 
نحو التحول الرقمي، وتوفير بنية حتتية 
من القدرات البشرية املؤهلة خلدمة األهداف 

االستراتيجية لـ «بيتك».
ونوه بالنجاح الذي يحققه «بيتك» في 
استراتيجية اســتقطاب وتطوير املواهب 
الوطنية، مبينــا أن لدى «بيتك» أكبر عدد 
من املوظفني الكويتيني على مستوى البنوك 
الكويتية وكل مؤسسات القطاع اخلاص، وأن 
نسبة استقطاب الكويتيني من التعيينات 
اجلديدة بلغت نحو ١٠٠٪ خالل الســنوات 
األخيــرة.  وأكد الرشــود أن «بيتك» قطع 
أشواطا كبيرة في استراتيجية االستدامة، 
مبينا انه أول بنك في الكويت يحصل على 
شــهادة تقييم االســتدامة GSAS املستوى 
الذهبي، الفتا إلى أن «بيتك» يراعي في أعماله 
املعاييــر البيئيــة واالجتماعية واحلوكمة 
(ESG)، ويواصــل دعــم جهود االســتدامة 
عبر املساهمة الفاعلة في إصدار «الصكوك 
اخلضراء»، وتنفيذ مبادرات مستدامة ضمن 

.«Keep it green» إطار حملة
وذكر الرشود أن «بيتك» حصد ٢٣ جائزة 
مصرفية مرموقة من جهات عاملية، من أبرزها 
جائزة أفضل مؤسســة مالية إسالمية في 
العالم لســنة ٢٠٢٢ مــن مجموعة «غلوبل 
فايننس» العاملية، مبينا أن اجلوائز جاءت 
تقديرا لإلجنــازات املتميــزة التي يحققها 
«بيتك» في مختلف املجاالت، باإلضافة إلى 
متيز منتجاته وخدماته املبتكرة وتوجهاته 
الرقمية ومكانته الرائدة وموثوقيته ومتانة 

مركزه املالي وقوة عالمته التجارية.

٣٣٫٥٨ فلساً ربحية السهم الواحد بنمو ٢٩٫٢٪.. وتوصية بتوزيع ١٥٪ نقداً و١٠٪ أسهم منحة

عبد الوهاب الرشود حمد املرزوق

عبد الوهاب الرشود: حتقيق «بيتك» منوًا باملؤشرات املالية الرئيسية يؤكد قوته ومتانته املالية حمد املـرزوق: ١٠١٫٧٪ ارتفاعًا بأربـاح الربع الرابع نتيجة تضمني أربـاح «املتحد - البحرين» 

١٣ مليار دوالر تداوالت الصكوك٣٢٪ منو احللول املالية الرقمية ريادة باملسؤولية االجتماعيةدعم الشركات الصغيرة
أكد حمد املرزوق أن «بيتك» يواصل 
جهوده في تقــدمي اخلدمات املصرفية 
للشركات، ومساندة الشركات الصغيرة 
واملتوسطة، ودعم ريادة األعمال والشباب 
باعتبارهم أحد عناصر االستدامة ومن 
أبرز محاور استراتيجية «بيتك» خالل 
الفتــرة املقبلــة، وكذلــك ضمن إطار 

املسؤولية الوطنية واملجتمعية.

أعرب املرزوق عن فخره بأن «بيتك» يتميز بسجل حافل في املبادرات املجتمعية، 
حيث قدم مساهمات متنوعة، من أبرزها توقيع مذكرة تفاهم مع بلدية الكويت 
لتصميم وإعادة إعمار املواقع املتضررة بحادث احلريق بسوق املباركية، تشمل 
تطوير السوق بتكلفة تقديرية تبلغ نحو ٨ ماليني دينار، وأشار إلى أن «بيتك» 
أطلق مبادرة سداد مديونيات الغارمني املتعثرين بالتعاون مع وزارة العدل، حيث 
جتاوز املبلغ ٢٠ مليون دينار يســتفيد منه نحو ١٠ آالف مدين متعثر، وساهم 
فــي دعم جمعية الهالل األحمر الكويتي مببادراتها االجتماعية واإلغاثية داخل 

الكويت وخارجها، بقيمة إجمالية بلغت خالل ٢٠٢٢ حوالي ٤٫٥ ماليني دينار.

أوضح عبدالوهاب الرشود أن «بيتك» حقق تقدما ملحوظا في 
استراتيجية التحول الرقمي، وحصل على تصنيف رائد السوق في 
احللول الرقمية من مجموعة يوروموني العاملية، وأشار إلى أن معدل 
الزيادة السنوية في حجم استخدام العمالء للحلول املالية الرقمية 
التي يوفرها «بيتك» عبــر KFHonline يفوق ٣٢٪، ما يؤكد كفاءة 
اخلدمات وجودتها، ســواء تلك التي تقدم عبر املوبايل أو القنوات 
األخرى، مبينا أن موقع KFHonline يوفر أكثر من ١٥٠ خدمة، كما 
تتيح أجهزة XTM وفروع بيتك الذكية KFH GO نحو ٥٠ خدمة أخرى.

قال الرشــود إن مجموعــة اخلزانة واصلت أنشــطتها 
االستثمارية في سوق رأس املال األولي والثانوي، وجتاوزت 
تداوالتها في سوق الصكوك ١٣ مليار دوالر خالل العام، كما 
حافظت مجموعة اخلزانة على مكانتها الرائدة في صناعة السوق 

.(IILM) األولي للمؤسسة الدولية اإلسالمية إلدارة السيولة
وأضاف أن «بيتك» حصل على املركز األول كمتداول رئيسي 
للمرة السادسة واملركز األول كمتداول ثانوي للعام الثاني على 

التوالي من بني العديد من البنوك الدولية واإلقليمية.


