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أرباح المساهمين تجاوزت  227.4مليون دينار بنسبة نمو %23.5

المرزوق 17.8 :مليار دينار إجمالي موجودات «بيتك» بنمو %2.4
 527.3مليون
دينار صافي
إيرادات التمويل
بزيادة سنوية
%18.5

كتب خالد احلماد:
قال رئي�س جمل�س �إدارة بيت التمويل
الكويتي «بيتك» حمد املرزوق ان
�أداء عام  2018كان متميز ًا لبيت
التمويل الكويتي «بيتك» ،وذلك
يف �إط���ار م��ا تتمتع ب��ه جمموعة
«بيتك» من مكامن قوة باعتبارها
�رشيك ًا جدير ًا بالثقة يف البلدان
التي تعمل فيها ،م�ضيف ًا �أن «بيتك»
احتل املرتبة الأولى خليجي ًا لأكرث
البنوك الإ�سالمية �أمان ًا لعام 2018
وفق ًا لت�صنيف جمموعة «غلوبل
فاينن�س» العاملية ،مبا يعك�س
ثقة وا�سعة من العمالء ،وم�صداقية
وق��ب��و ًال على امل�ستوى الإقليمي
وال��دويل وعالمة جتارية مرموقة
يف �سوق واع��د يحمل الكثري من
الفر�ص.
و�أ���ض��اف امل���رزوق خ�لال انعقاد
اجلمعية العمومية للبنك �أم�س
بن�سبة ح�ضور بلغت  %81.1متكنا
خالل العام من ترجمة ر�ؤية «بيتك»

• املرزوق مترئسا ً عمومية «بيتك»

• جانب من احلضور

ور�سالته على �أر�ض الواقع وجني
ثمار تطبيق ا�سرتاتيجية طويلة الأمد
اعتمدها جمل�س الإدارة ،لتنويع
م�صادر الأرباح ،وجتنب املخاطر،
وتر�شيد الإنفاق ،وزيادة الإيرادات
الت�شغيلية من الأن�شطة امل�رصفية
الرئي�سية ،وتنفيذ العديد من
التخارجات الناجحة فيما يخ�ص
اال�ستثمارات غري اال�سرتاتيجية،
وحتقيق االن�سجام يف االداء بني
بنوك املجموعة ،ل�ضمان اال�ستدامة
يف النمو والربحية ،وهو ما �أكدته
امل�ؤ�رشات الإيجابية ومتانة وكفاءة
الو�ضع املايل ،والنمو امل�ستدام
املتوازن على مدى �أربعة �أعوام
ما�ضية ات�سمت ب��الأداء الإيجابي
املت�صاعد».
وقال رئي�س جمل�س الإدارة« :وا�صلت
امل����ؤ��ش�رات امل��ال��ي��ة الرئي�سية
للمجموعة منوها من خالل تعزيز
الربحية ،فقد جتاوز �صايف �أرباح
امل�ساهمني  227.4مليون دينار
يف نهاية العام  2018بن�سبة منو

مقابل  %10.2يف عام  2017وبلغت
ن�سبة كفاية ر�أ�س املال  %17.47يف
.»2018
و�أ�ضاف :يف عام  2018بلغ �صايف
�إي���رادات التمويل  527.3مليون
دينار بن�سبة منو  %18.5مقارنة
بالعام ال�سابق ،وبلغ �إجمايل
�إيرادات الت�شغيل  746مليون دينار
بن�سبة منو  %4.6مقارنة بها يف
 ،2017وكذلك بلغ �صايف �إيرادات
الت�شغيل  453.5مليون دينار،
بن�سبة منو  %11.1مقارنة بالعام
ال�سابق».
و�أرج�����ع امل�����رزوق ه���ذا الأداء
املتوازن �إلى التوا�صل الإيجابي
على م�ستوى املجموعة ،والتنفيذ
املتقن والفعال ال�سرتاتيجيتنا
املوحدة التي اعتمدت على الرتابط
واالت�صال ،والتن�سيق بني �أطرافها
�سواء يف مركزها الرئي�سي �أو يف
البلدان املختلفة التي نتواجد
فيها ،يف تركيا والبحرين وماليزيا
وامل��ان��ي��ا وامل��م��ل��ك��ة العربية

العمومية اعتمدت توزيع  % 20أرباح ًا نقدية
و %10أسهم منحة
اعتمدت اجلمعية العمومية العادية لبيت التمويل
الكويتي «بيتك» قرار جمل�س الإدارة بتوزيع �أرباح
نقدية بن�سبة  %20من القيمة اال�سمية لل�سهم الواحد
«�أي  20فل�سا لل�سهم» وذلك للم�ساهمني املقيدين
يف �سجالت ال�رشكة يف نهاية اال�ستحقاق املحدد
له تاريخ  7ابريل  ،2019ويتم توزيعها على

 %23.5م��ق��ارن��ة مب��ا ي��ق�ترب من
 184.2مليون دينار خ�لال العام
ال�سابق ،كما بلغت ربحية ال�سهم
 36.36فل�س ًا بن�سبة زيادة%23.4
ع��ن  29.46فل�س ًا للعام .2017
كما بلغ �إجمايل املوجودات 17.8

امل�ساهمني بتاريخ  10ابريل املقبل مع ا�ستبعاد
ا�سهم اخلزينية من التوزيعات النقدية .كما متت
املوافقة على اقرتاح جمل�س االدارة بتوزيع ا�سهم
منحة للم�ساهمني عن ال�سنة املالية املنتهية يف 31
دي�سمرب  2018بن�سبة  %10من را�س املال امل�رصح
به واملدفوع ومقدارها  634.22مليون �سهم.

مليار دينار بنمو ن�سبته %2.4
وجنحت ا�سرتاتيجيتنا يف تر�شيد
النفقات حيث بلغت ن�سبة �إجمايل
امل�رصوفات الت�شغيلية %39.2
من �إجمايل �إيرادات الت�شغيل وهي
م�ستمرة يف االنخفا�ض للعام الرابع

على ال��ت��وايل ،يف ال��وق��ت ال��ذي
ارتفعت فيه ح�سابات املودعني
�إلى  11.8مليار دينار بن�سبة منو
 %1.6عن عام  .2017وقد ارتفع
معدل العائد على متو�سط حقوق
امل�ساهمني �إلى  %12.4يف 2018

ال�سعودية ،من خالل جمموعة من
املبادرات اال�سرتاتيجية الناجحة
والتي كانت الركيزة الأ�سا�سية
ل��ت��ع��زي��ز احل��وك��م��ة واخل��دم��ات
امل�رصفية على م�ستوى املجموعة.
و�أكمل« :ونحن �إذ نلتزم بتحقيق
عائد متميز للم�ساهمني على املدى
الطويل ،ف�إن جمل�س الإدارة يو�صي
اجلمعية العمومية بتوزيع �أرباح
نقدية بن�سبة  %20وتوزيع �أ�سهم
منحة بن�سبة  ،%10وذلك على �ضوء
ما مت من توزيع عائد على الودائع
اال�ستثمارية وح�سابات التوفري،
وق��د احتفظ «بيتك» بالتقييمات
والت�صنيفات الإيجابية من وكاالت
الت�صنيف العاملية حيث �أك��دت
وكالة فيت�ش للت�صنيف االئتماين
تقييمها لبيتك  A+بعيد املدى و
 F1ق�صري املدى مع نظرة م�ستقبلية
م�ستقرة ،كما �أكدت وكالة موديز
للت�صنيف االئتماين تقييمها لبيتك
 A1بعيد املدى  1-Pق�صري املدى
مع نظرة م�ستقبلية م�ستقرة».

الناهض 162 :مليون دينار إجمالي أرباح أنشطة المجموعة محلي ًا
قال م��ازن الناه�ض الرئي�س التنفيذي
ملجموعة بيت التمويل الكويتي «بيتك»
�إن البنك يف ع��ام  ،2018ق��ام ب�إعادة
تعريف العديد من اجلوانب الرئي�سية
للنمو والتقدم من خالل ال�سعي لتحقيق
منو ا�ستثنائي يخت�رص الزمن وينع�ش
التقدم ،حيث عكف «بيتك» خالل العام
على درا�سة العديد من الفر�ص �سعي ًا
نحو حتقيق منو �أكرث قوة وا�ستقرار ًا.

توفر القوة الإقليمية مكان ًا قوي ًا ومنطلق ًا
داعم ًا يتيح التزامنا املحلي بالنمو،
فلدينا القدرة على النمو مع احتياجات
عمالئنا على خمتلف �رشائحهم ووفق ًا
لأمناط وتغري احتياجاتهم.
و�أ����ض���اف� :سجل «ب��ي��ت��ك» ���ص��ايف ربح
مب��ق��دار  227.4مليون دي��ن��ار يف عام
� 2018أي بزيادة ن�سبتها  23.5%عن
ال�سنة ال�سابقة .وبالإ�ضافة �إل��ى ذلك

وخالل الأربعة �أع��وام املا�ضية �سجلت
�أغلب امل�ؤ�رشات املالية حت�سن ًا ومنو ًا
وا�ضح ًا ،فقد ت�ضاعف ربح ال�سنة عن
�أن�شطة املجموعة حملي ًا يف الكويت �إلى
ما يقرتب من  162مليون دينار مقابل
نحو  37مليون دينار يف عام  ،2014ومع
توجه «جمموعة بيتك» نحو االنت�شار
والتو�سع العاملي بحث ًا عن �أف�ضل الفر�ص
اال�ستثمارية والعوائد ولي�س حملي ًا فقط

وزير المالية يبحث تنفيذ المشاريع
التنموية في اليمن

• نايف احلجرف خالل االجتماع

بحث وزي��ر املالية نايف احلجرف مع وزير
التخطيط والتعاون الدويل اليمني جنيب العوج
�سبل تعزيز العالقات الثنائية ومناق�شة الأو�ضاع
االقت�صادية التي مير بها اليمن.
و�أ�ضافت «املالية» يف بيان ان احلجرف تناول
مع وزي��ر التخطيط والتعاون ال��دويل اليمني
خطط ا�ستئناف تنفيذ امل�شاريع التنموية

املمولة من الدول وامل�ؤ�س�سات املانحة لليمن
يف �إطار توفري اخلدمات الأ�سا�سية وتوفري فر�ص
العمل.
وذكرت ان احلجرف بحث �أي�ضا مع وزير املالية
يف جمهورية نيكاراغوا �إيفان �أكو�ستا �سبل تعزيز
التعاون اال�ستثماري واملايل ف�ضال عن تعزيز
وتطوير العالقات الثنائية بني البلدين.

تحويالت العمالة الفلبينية
من الكويت تتراجع %9.2
ت��راج��ع��ت حت���وي�ل�ات العمالة
الفلبينية يف الكويت خالل يناير
املا�ضي بن�سبة  %9.2على �أ�سا�س
�سنوي.وح�سب ب��ي��ان��ات البنك
املركزي الفلبيني بلغت حتويالت
العمالة الفلبينية م��ن الكويت
 65.36مليون دوالر يف يناير
املا�ضي ،مقابل  72مليون دوالر
يف ال�شهر املماثل من .2018
وب�شكل عام ،ارتفع حجم حتويالت
العمالة الفلبينية من خمتلف دول
العامل خالل يناير املا�ضي بن�سبة

 %4.4لت�صل �إلى  2.48مليار دوالر،
مقابل  2.38مليار دوالر يف نف�س
ال�شهر من  .2018ويبلغ �إجمايل
العمالة الفلبينية بالكويت 242.1
�أل��ف فلبيني منهم  %68يعملون
يف القطاع العائلي �أو ما يعرف
باخلدم ،طبق ًا لبيانات الإدارة
املركزية للإح�صاء.
وي�شكل الفلبينيون بالكويت %6.4
من �إجمايل الفلبينيني باخلارج،
و�أغ��ل��ب املهن التي يعمل فيها
الفلبينيون بالكويت اخلدمة

واملبيعات .ي�شار �إلى �أن �إجمايل
حت��وي�لات العاملني الفلبينيني
يف الكويت بلغ يف العام املا�ضي
 689.61مليون دوالر ،مقابل
 806.48ماليني دوالر يف ،2017
ب�تراج��ع  .%14.5وب�شكل عام
ت��راج��ع��ت حت���وي�ل�ات ال��ع��م��ال
الفلبينيني بدول جمل�س التعاون
اخلليجي �إلى اخلارج خالل 2018
بن�سبة � %14.77إلى  6.43مليارات
دوالر ،مقابل  7.54مليارات دوالر
يف عام .2017

يف الكويت فقد بلغ ربح ال�سنة الناجت
من عمليات و�أن�شطة املجموعة دولي ًا
ما يقرتب من  101مليون دينار يف عام
.2018
وت��اب��ع« :على جانب �آخ��ر �شهد العام
حت��ول «بيتك» نحو ال��ث��ورة الرقمية
وتبني احللول القائمة على الفينتك
«التكنولوجيا املالية» وهو ما ي�صب
يف خانة النمو اال�ستثنائي لبيتك ،فلأول

مرة ي�شهد قطاع البنوك يف الكويت فرع ًا
الكرتوني ًا �شام ً
ال مبنطقة �إ�شبيلية حتت
�شعار  KFH-GOيعتمد على تقدمي
خدماتنا على مدار ال�ساعة عرب الأجهزة
الإلكرتونية وو�سائل اخلدمة الذاتية
ودون الطريقة االعتيادية التي تعتمد
على تلقي اخلدمة من املوظفني وانتظار
احل�صول عليها ،ومن املتوقع افتتاح 10
فروع مماثلة حتى منت�صف العام املقبل،

بالإ�ضافة �إلى تطوير اخلدمات امل�رصفية
والتجارية عرب �شبكة الإنرتنت والهواتف
املحمولة ،وزيادة عدد الأجهزة التفاعلية
 XTMو�أجهزة ال�رصف الآيل وا�ستيعاب
كل ما هو جديد ومبتكر يف تكنولوجيا
الذكاء اال�صطناعي والنظم التفاعلية مع
العمالء والريبوت الإلكرتوين للعمليات
الروتينية واملتكررة ف�ض ً
ال عن �شبكة
فروعنا الأ�سا�سية».

 3مليارات درهم حجم سوق الورق الخليجي
�أكد ق�سم الأبحاث والدرا�سات يف
مي�سي فرانكفورت  ،اجلهة املنظمة
ملعر�ض بايرب ورلد ال�رشق الأو�سط
�أن حجم �سوق الورق بدول اخلليج
ي�صل �إلى  3مليارات درهم ،ح�صة
الإم��ارات منها  ،25%حيث حتتل
املرتبة الثانية بعد ال�سعودية،
م�شري ًا �إلى �أن الدولة تعترب الأ�رسع
من���و ًا يف املنطقة بن�سبة 30%
�سنوي ًا ،مقابل � 23%سنوي ًا معدل
النمو اخلليجي.
وقام بطي الكندي ،النائب الثاين
لرئي�س جمل�س �إدارة مركز دبي
ال��ت��ج��اري ال��ع��امل��ي ،بافتتاح
فعاليات الدورة التا�سعة ملعر�ض
بايرب ورلد «عامل الورق» ال�رشق
الأو�سط الذي تنظمه بالتزامن �رشكة
مي�سي فرانكفورت الأملانية الرائدة
يف تنظيم املعار�ض التجارية،
حيث �أكد على �أهمية تعزيز �صناعة
املعار�ض التجارية لال�ستفادة من
كل الفر�ص املتاحة التي تدعم
كافة القطاعات.
وي�سعى معر�ض عامل الورق «بايرب
ورلد» ال�رشق الأو�سط ،يف الدورة
اجلديدة والذي �شهد م�شاركة 305
�رشكات عار�ضة متثل امل�شاركة
املحلية من الإم��ارات ن�سبة 10%
من  42دول��ة� ،إل��ى الرتكيز على

• جانب من املعرض

قطاع الورق االلكرتوين والتجارة
االل��ك�ترون��ي��ة و��شرك��ات التنمية
امل�����س��ت��دام��ة و�إع�����ادة التدوير،
والتحول التدريجي �إل��ى الورق
االلكرتوين يف امل�ستقبل.
و�أك���دت �ألك�سندريا روبن�سون،
مدير معر�ض بايرب ورلد ال�رشق
الأو���س��ط يف مي�سي فرانكفورت،
على منو الوعي لدى العديد من
ال�رشكات والرتكيز على الورق

االلكرتوين والتجارة االلكرتونية
با�ستخدام و�سائل التكنولوجيا
العمرية
احلديثة وا�ستهداف الفئة ُ
ال�شابة ،و�أ�شارت روبن�سون الى
�أن هذا ال مينع منو �رشكات تغليف
الهدايا باملعر�ض و�أكدت �أن الن�سخ
املقبلة ملعر�ض بايرب ورلد �ست�شهد
االهتمام بني ال��ورق االلكرتوين
وا�سرتاتيجية احل��د من الطباعة
ومنو قطاع التغليف ب�شكل عام.

وق��ال��ت �ألك�سندريا« :يف الوقت
يعد فيه بايرب ورلد ال�رشق
الذي
ّ
الأو����س���ط �أك�ب�ر م��ع��ر���ض جت��اري
خم�ص�ص ل��ل��ورق ،القرطا�سية
ولوازم املكاتب باملنطقة ،ن�ضيف
عنا�رص رئي�سية �أخ��رى تزيد من
�أوجه التعاون بني ال�صناعات ذات
ال�صلة ،مع الرتكيز ب�شكل �أكرب على
�شعار املعر�ض التجاري» �أكرث من
الورق».

 35شركة طيران عالمية تشارك في «كونيكت»
�أكدت � 35رشكة طريان عاملية م�شاركتها يف منتدى
«كونيكت» ال�رشق الأو�سط والهند و�أفريقيا الذي
يقام يومي الثالثاء � 30أبريل والأربعاء  1مايو
 2019يف مركز دبي التجاري العاملي بالتزامن مع
فعاليات معر�ض �سوق ال�سفر العربي .و�ست�شارك
جمموعة وا�سعة من �رشكات الطريان احلكومية
وال�رشكات منخف�ضة التكلفة يف ه��ذا املنتدى
ً
ممثلة بكبار مدراء التخطيط فيها ،ومن �أبرز تلك
ال�رشكات ط�يران الإم���ارات ،االحت��اد للطريان،
طريان جنوب ال�صني اجلوية ،الأردنية للطريان،
طريان �آ�سيا ،فالي دبي ،طريان اخلليج ،الطريان
العماين ،اخلطوط اجلوية الأذربيجانية ،ف�ض ًال
عن �رشكتي «�سبي�س جيت» وطريان الهند.
ويف هذا الإطار ،تعد الهند واحدة من �أكرب الأ�سواق

العاملية يف قطاع الطريان ،حيث �سجلت �أكرب
خم�سة مطارات فيها �أكرث من  678000رحلة مغادرة
عام  ،2018مع قدرة تلك املطارات على �إدارة نحو
 118.07مليون م�سافر ،بزيادة قدرها 12.32
مليون م�سافر �إ�ضايف مقارنة بالأرقام ال�صادرة عام
 ،2017وذلك وفق ًا للبيانات املن�شورة يف �أحدث
تقرير �صادر عن �أنكري «.»ANKER
وتعليق ًا على ذلك ،قال ِنك بيلبيم مدير �رشكة ريد
ترافيل �إكزيب�شنز« :على الرغم من ارتفاع تكاليف
ال��وق��ود والتقلبات يف �أ�سعار ��صرف الروبية
الهندية التي خ�رست نحو  14%من قيمتها مقابل
الدوالر الأمريكي خالل الأ�شهر الـ  12املا�ضية،
�إال �أن عام  2018كان مثري ًا لالهتمام على م�ستوى
قطاع الطريان يف الهند».

و�أ���ض��اف« :وفق ًا لالحتاد ال��دويل للنقل اجلوي
«�أياتا» ،فقد �سجلت الهند �أ�رسع معدالت النمو
يف العامل على م�ستوى حركة الطريان الداخلية
يف ال�سنوات الثالث املا�ضية ،حيث �شهدت حركة
امل�سافرين عرب املطارات املحلية يف البالد منو ًا
ملحوظ ًا بن�سبة  18.6%عام  ،2018وهو ما يعزز
من فر�ص اال�ستثمار الهائلة يف هذه ال�سوق».
وعلى �صعيد املطارات ،عزز مطار �أنديرا غاندي
الدويل يف دلهي مكانته ك�أكرث املطارات ازدحام ًا
من حيث حركة امل�سافرين يف الهند عام ،2018
يليه مطار �شاهرتباتي �شيفاجي مهراج الدويل يف
مومباي ،ثم مطار كيمبيغودا الدويل يف بنغالور،
ومن بعده مطار ت�شيناي الدويل ،ثم خام�س ًا مطار
حيدر �أباد راجيف غاندي الدويل.

