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نبذة عن مجموعة "بيتك"
افتتــح بيــت التمويــل الكويتــي أبوابــه للعمــاء فــي العــام  1978كأول بنــك إســامي فــي دولــة الكويــت ليقــدم ﻣﺠﻤﻮﻋــــﺔ ﻣﺘﻨﻮﻋــــﺔ ﻣــــﻦ
اﳌﻨﺘﺠــــﺎت واﳋﺪﻣــــﺎت اﻟﺘــــﻲ ﺗﺘﻮاﻓــــﻖ ﻣــــﻊ ﻣﺒــــﺎدئ اﻟﺸــــﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳــــﻼﻣﻴﺔ .ﻳﺼﻨــــﻒ ﺑﻴــــﺖ اﻟﺘﻤﻮﻳــــﻞ اﻟﻜﻮﻳﺘــــﻲ ﻛﺄﻛﺒــــﺮ ﻣﺆﺳﺴــــﺔ ﻣﺼﺮﻓﻴــــﺔ
إﺳــــﻼﻣﻴﺔ وﺛﺎﻧــــﻲ أﻛﺒــــﺮ ﺑﻨــــﻚ ﻓــــﻲ دوﻟــــﺔ اﻟﻜﻮﻳــــﺖ ﻣﻦ ﺣﻴــــﺚ إﺟﻤﺎﻟـﻲ اﻷﺻـﻮل اﻟﺒﺎﻟﻐـﺔ  17.358ﻣﻠﻴــــﺎر دﻳﻨــﺎر ﻛﻮﻳﺘــﻲ (  57.52ﻣﻠﻴــﺎر دوﻻر
أﻣﺮﻳﻜــــﻲ ) ﻓــــﻲ ﻧﻬﺎﻳــــﺔ اﻟﻌــــﺎم  ,2017وﺛﺎنــي أﻛﺒــــﺮ ﻣﺆﺳﺴــــﺔ ﻣﺼﺮﻓﻴــــﺔ إﺳــــﻼﻣﻴﺔ ﻓــــﻲ اﻟﻌﺎﻟــــﻢ .ﻳﺪﻳــــﺮ ﺑﻴــــﺖ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ «ﺑﻴﺘﻚ» ﻛﺎﻓﺔ
أﻋﻤﺎﻟﻪ وأﻧﺸﻄﺘﻪ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﻜﻮﻳﺖ ,واﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ,واﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ,وﺗﺮﻛﻴﺎ ,وﻣﺎﻟﻴﺰﻳﺎ وأﳌﺎﻧﻴﺎ.

أول

ثاني

وأكبر مؤسسة مصرفية
إسالمية في الكويت

أكبر مؤسسة مصرفية
في الكويت

ثاني

أول

110%

أكبر مؤسسة مصرفية إسالمية
في العالم من حيث األصول

مؤسسة مصرفية إسالمية
في أملانيا

زيادة في صافي األرباح
اخلاصة باملساهمني

11.45%

23.46%

24.45%

زيادة سنوية في صافي األرباح
اخلاصة باملساهمني لعام

منو في إجمالي الودائع

()2017 - 2012

()2017 - 2012

زيادة في إجمالي األصول

()2017 - 2012

2017

التقييمات االئتمانية

املصدر :وحدة تصنيف الوكاالت االئتمانية ()2017

وكالة التصنيف

بعيد املدى

قصير املدى

الرؤية املستقبلية

فتش

A+

F1

مستقرة

موديز

A1

P-1

مستقرة

إجمالي األصول والودائع لبيت التمويل الكويتي:
إجمالي األصول
إجمالي الودائع

منو
منو

)2017 - 2012( %24.45
)2017 - 2012( %23.46

(مليار دوالر أمريكي)

2011

2017

2016
48.3
31.9

5

53.9
34.8

57.5
38.4

المساهمون الرئيسيون
1984

بيــت التمويــل الكويتــي "بيتــك" هــو شــركة مســاهمة كويتيــة عامــة مســجلة ومدرجــة فــي ســوق الكويــت لــأوراق املاليــة منــذ عــام
ويعــد "بيتــك" ثانــي أكبــر شــركة مدرجــة تبلــغ قيمتهــا الســوقية  3.3مليــار دينــار كويتــي ( 11.0مليــار دوالر أمريكــي) فــي عــام  .2017ومــن
كبــار مســاهمي "بيتــك" الهيئــة العامــة لإلســتثمار ،واألمانــة العامــة لألوقــاف ،والهيئــة العامــة لشــؤون القصــر واملؤسســة العامــة للتأمينــات
اإلجتماعيــة.

املساهمون الرئيسيون في بيت التمويل الكويتي:
اجلهة
الهيئة العامة لالستثمار
الهيئة العامة لشؤون القصر
األمانة العامة لألوقاف
املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية

نوع امللكية
مباشرة
مباشرة
مباشرة
غير مباشرة

حصة امللكية
%24.079
%10.484
%7.296
%6.19

بيانات األسهم:
مدرجة في سوق الكويت لألوراق املالية بالرمز
رسملة السوق في ديسمبر ( 2017دينار كويتي)
رسملة السوق في ديسمبر ( 2017دوالر أمريكي)

ربحية السهم
(سنت أمريكي)

2015
2016
2017
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KFIN.KSE
3,321,039,488
11,005,930,367

تصنيف مجموعة "بيتك"

1

أكبر ممول إسالمي
في الكويت

1

أكبر بنك إسالمي للمساهمة
في تركيا

1

أول مؤسسة مصرفية
إسالمية في أملانيا

يهتم بيت التمويل الكويتي
بشريحة الشباب والسيدات
ألنها تمثل عنصر أساسي
في المجتمع.

أكثر من  %31من موظفي
مجموعة "بيتك" دون سن
ً
عاما.
الـ 30

نسبة موظفي مجموعة «بيتك» دون سن الـ 30

8

9

تصنيف مجموعة "بيتك"
بيتــك هــو أكبــر مؤسســة مصرفيــة إســامية وثانــي أكبــر بنــك فــي الكويــت وهــو أيضـاً أكبــر مؤسســة إســامية فــي العالــم مــن
حيــث األصــول.

ثاني

أكبر مؤسسة مصرفية في الكويت
من حيث إجمالي األصول

بنوك في الكويت

بنك الكويت الوطني

86.3

مليار دوالر أمريكي

بنك اخلليج

18.8

مليار دوالر أمريكي

البنك التجاري الكويتي

14.6

10

مليار دوالر أمريكي

بنك برقان

24.6

مليار دوالر أمريكي

البنك األهلي الكويتي

14.5

مليار دوالر أمريكي

ثاني
أكبر مؤسسة مصرفية
إسالمية في العالم من
حيث إجمالي األصول

إجمالي أصول "بيتك"

57.52

(مليار دوالر أمريكي)

للسنة المالية 2017

بنوك عاملية
مصرفالراجحي -
مصرف
الراجحي  -السعودية
السعودية

91.6

مليار دوالر أمريكي

قطر اإلسالمي
مصرف قطر
مصرف
اإلسالمي  --قطر
قطر

41.3

مليار دوالر أمريكي

30.54

دبي اإلسالمي
بنك دبي
بنك
اإلسالمي  --اإلمارات
اإلمارات

56.5

مليار دوالر أمريكي

أبوظبي اإلسالمي
مصرفأبو ظبي
مصرف
اإلسالمي  --اإلمارات
اإلمارات

33.6

مليار دوالر أمريكي

(مليار دوالر أمريكي)

قيمة محفظة التمويل مما يمثل  % 53.2من إجمالي محافظ البنوك
اإلسالمية في الكويت لعام .2017
11

أبرز المؤشرات المالية
أبرز مؤشرات أداء بيت التمويل الكويتي:

(مليار دوالر أمريكي)
2015

إجمالي املوجودات54.3 :
إجمالي الودائع35.3 :
إجمالي اإليرادات3.2 :
2016
إجمالي املوجودات53.9 :
إجمالي الودائع34.8 :
إجمالي اإليرادات3.1 :
2017
إجمالي املوجودات57.5 :
إجمالي الودائع38.4 :
إجمالي اإليرادات3.32 :

صافي األرباح اخلاصة باملساهمني:

(مليون دوالر أمريكي)

منو %26.3

()2017 - 2015

12

كفاية رأس املال لبيت التمويل الكويتي:
2017
املوجودات املرجحة بأوزان املخاطر

40.012
مليار دوالر أمريكي

رأس املال املتاح

7.107
مليار دوالر أمريكي

نسبة كفاية رأس املال

%17.76

كفاية رأس املال لبيت التمويل الكويتي:
2016
املوجودات املرجحة بأوزان املخاطر

37.278
مليار دوالر أمريكي

رأس املال املتاح

6.667
مليار دوالر أمريكي

نسبة كفاية رأس املال

%17.88

خدمات ومنتجات مجموعة "بيتك"
اخلدمات املصرفية
اســتطاع «بيتــك» أن يقــدم باقــة متميــزة مــن اخلدمــات املصرفيــة مبــا يدعــم موقعــه التنافســي فــي الســوق والتــي تصــب فــي خانــة توســيع اخليــارات
املتاحــة أمــام عمالئــه ممــا جعلــه ثانــي أكبــر مؤسســة مصرفيــة فــي الكويــت مــن حيــث إجمالــي ودائــع العمــاء البالغــة  38.4مليــار دوالر أمريكــي فــي نهايــة
عــام  .2017ومــن حيــث حصتــه الســوقية البالغــة  %19.1مــن ودائــع القطــاع املصرفــي ،تتنــوع املنتجــات املصرفيــة التــي يقدمهــا «بيتــك» لألفــراد والتــي
تشــمل حســاب التوفيــر االســثتماري واحلســاب اجلــاري وحســاب اخلدمــة اآلليــة وحســاب «الذهــب» وحســاب «بيتــي» لألطفــال .باإلضافــة إلــى اخلطــط
االســتثمارية طويلــة األجــل مثــل خطــة التعليــم العالــي «جامعتــي» وخطــة الــزواج «رفــاء» واخلطــة املرنــة «إجنــاز» وخطــة التقاعــد «ثمــار» وغيرهــا مــن
اخلدمــات املصرفيــة الشــخصية.
ويواصــل «بيتــك» توســعة نطــاق عملــه إذ يديــر حاليـاً  61فرعـاً فــي الكويــت و 395فــي تركيــا ،كمــا متلــك املجموعــة  485فرعـاً مصرفيـاً وأكثــر مــن
جهــاز ســحب آلــي ،وتوظــف أكثــر مــن  15,000شــخص.

1,479

اخلدمات املصرفية للشركات
"بيتــك" هــو الشــريك األمثــل للشــركات التــي تبحــث عــن الطــرق التمويليــة والتمويــات املاليــة املشــتركة واخلدمــات االستشــارية املتوافقــة مــع الشــريعة
اإلســامية .باإلضافــة إلــى كونــه ثانــي أكبــر مؤسســة مصرفيــة إســامية حــول العالــم ،فقــد نــال "بيتــك" فــي البحريــن لقــب أفضــل حســاب للشــركات فــي
الشــرق األوســط وذلــك عــام  2013مــن "إســاميك بزنــس آنــد فايننــس" ويقــدم «بيتــك» خدماتــه املصرفيــة املتوافقــة مــع الشــريعة اإلســامية للشــركات مثــل
عمليــات تنميــة رأس املــال ومتويــل املشــاريع الصغيــرة واملتوســطة والكبيــرة ،باإلضافــة إلــى دعــم عمليــات االســتيراد والتصديــر مــن خــال شــبكة واســعة
وخبــرة طويلــة فــي هــذا املجــال ،وتشــمل:
· خطاب اعتماد توقيع
· خطاب اعتماد قبول
· مرابحة
· تصدير
· خطابات ضمان

اخلدمات التمويلية
يقــدم «بيتــك» مجموعــة مــن اخلدمــات التمويليــة حرص ـاً علــى اســتمرار إرضــاء عمالئــه وتلبيــة احتياجاتهــم بــدءاً مــن شــراء مــواد البنــاء وصــوالً إلــى
إلتزاماتهــم التعليميــة والصحيــة.
· يتضمن متويل املواد واألعمال اإلنشائية على التوجيهات التقنية والتوصيات واخلدمات اإلرشادية.
· ال تقتصر اخلدمات التمويلية التي يقدمها «بيتك» على العقارات في الكويت ،بل يقوم أيضاً بتمويل استثمارات عمالئه في القطاع العقاري
الدولــي وفــق جــدول زمنــي للســداد ميتــد ألكثــر مــن  15عامـاً.
· بإمكان عمالء «بيتك» اختيار سيارتهم املفضلة ضمن تشكيلة واسعة من السيارات املتوفرة في صالة عرض السيارات لدى «بيتك» ،الذي
يوفــر أيض ـاً خدمــة شــراء الســيارات مــن خــال طــرف ثالــث لتعزيــز خدماتــه إلــى أبعــد حــد.
· ميكن لعمالء «بيتك» احلصول على متويل للنفقات واخلدمات الطبية في املستشفيات احمللية.
· متويل التعليم :أداة متويلية لتغطية نفقات اجلامعة أو املدرسة أو رسوم الدراسات املتخصصة.
· حلول تسوية الديون الداخلية أو اخلارجية.
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اخلدمات االستثمارية
تشــمل اخلدمــات االســتثمارية لــدى «بيتــك» االســتثمارات االســتراتيجية متوســطة وقصيــرة املــدى ،والتــي تتركــز غالبيتهــا فــي الكويــت باإلضافــة إلــى
وجــود البعــض منهــا فــي دول مجلــس التعــاون اخلليجــي وبقيــة دول العالــم .ويقــدم «بيتــك» خدمــات اســتثمارية تتمثــل فــي الرعايــة الصحيــة وخدمــات
إدارة األصــول والعقــارات التــي تشــكل اجلــزء األكبــر مــن محفظــة اســتثمارات «بيتــك» نظــراً الســتدامتها وســجلها الناجــح فــي إدارة االســتثمارات العقاريــة
محلي ـاً ودولي ـاً ،كمــا تســتهدف اســتراتيجية «بيتــك» كافــة القطاعــات العقاريــة مبــا فــي ذلــك امللكيــة الصناعيــة واللوجســتية مــع معــدالت إشــغال عاليــة
وتقــدمي مصــادر تدفقــات نقديــة مســتدامة ومكاســب رأســمالية عنــد التخــارج ،يذكــر أن مجمــوع أصــول «بيتــك» قــد بلغــت  17.358مليــار دينــار كويتــي
( 57.52مليــار دوالر أمريكــي) تقريب ـاً فــي نهايــة عــام .2017

اخلدمات املالية اخلاصة
يقــدم «بيتــك» األولويــة لعمــاء اخلدمــات املاليــة اخلاصــة لإلســتفادة مــن الفــرص الدوليــة االســتثمارية املتاحــة واحملافــظ العقاريــة لتمكــن العمــاء مــن
حتقيــق أفضــل عائــد ممكــن لتنميــة ثرواتهــم مــن خــال إنتقــاء أفضــل الفــرص االســتثمارية احملليــة والدوليــة ،وقــد مت منــح شــركة «بيتــك» لالســتثمارات
املاليــة التابعــة لبيــت التمويــل الكويتــي كابيتــال جائــزة أفضــل شــركة إلدارة األصــول اإلســامية عــام  .2009ونــال بيــت التمويــل الكويتــي  -البحريــن جائــزة
أفضــل مديــر للثــروات اإلســامية مــن "إســاميك بزنــس آنــد فايننــس" وجائــزة أفضــل خدمــة إستشــارية لالســتثمار مــن «بانكــر ميــدل ايســت» فــي عــام
.2013

اخلدمات العقارية
ال تــزال اخلدمــات العقاريــة منــذ تأســيس «بيتــك» وحتــى يومنــا هــذا مــن أكثــر العمليــات احملافظــة علــى مركزهــا كونهــا خدمــات إســتثمارية آمنــة حتقــق
عوائــد مجزيــة .يتمتــع «بيتــك» بخبــرة متتــد ألكثــر مــن ثالثــة عقــود فــي القطــاع العقــاري ،كمــا يشــهد فــي الوقــت الراهــن توســعاً فــي األســواق العامليــة.
وباإلضافــة إلــى تقــدمي اخلدمــات املصرفيــة والتمويليــة ،يوفــر «بيتــك» خدمــات التوفيــر العقــاري وذلــك انطالقـاً مــن كونــه مؤسســة مصرفيــة رائــدة فــي
هــذا القطــاع ،حيــث ميلــك ويبيــع ويؤجــر ويشــتري ويطــور العقــارات ،فضـ ً
ا عــن توفيــر خدمــات التســويق والتمويــل واإلدارة ،هــذا ويقــدم «بيتــك» خدمــات
عقاريــة فريــدة نتــاج أكثــر مــن ثالثــة عقــود مــن اخلبــرة فــي الكويــت تســاهم فــي ازدهــار قطــاع البنــاء وتلبيــة الطلــب فــي الســوق احمللــي علــى العقــارات
الســكنية واالســتثمارية والتجاريــة بأســعار تنافســية.
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العمليات الدولية المتكاملة
تركيا  395فرع

• اخلدمات املصرفية لألفراد
• اخلدمات املصرفية للشركات
• اخلدمات املالية اخلاصة

الكويت  61فرع ًا

أملانيا  4فروع

• اخلدمات املصرفية لألفراد
• اخلدمات املالية اخلاصة
• اخلدمات املصرفية للشركات
• اخلدمات اإلستثمارية والعقارية

• اخلدمات املصرفية لألفراد
• اخلدمات املصرفية للشركات
• اخلدمات االستثمارية والعقارية

ماليزيا  14فرع ًا
• اخلدمات املصرفية لألفراد
• إدارة الثروات
• اخلدمات املصرفية للشركات
• اخلدمات التجارية

البحرين  10فروع
السعودية  1فرع
• إدارة األصول
• إدارة الثروات
• اخلدمات املصرفية االستثمارية
• اخلدمات اإلستشارية وخدمات
احلفظ
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• اخلدمات املصرفية لألفراد
• اخلدمات املصرفية للشركات
• اخلدمات العقارية
• اخلدمات املالية اخلاصة

مجموعة "بيتك"

485

فرع مصرفي

5.9

عميل

أول

مليون

مؤسسة مصرفية إسالمية
في ألمانيا

15,000
موظف

+1,479
جهاز سحب آلي

مجلس اإلدارة
ﻳﻬﺘــــﻢ «ﺑﻴﺘــــﻚ» ﺑﻔﺮﻳــــﻖ ﻋﻤﻠــــﻪ ﺣﻴــــﺚﹹ أﻧﻪ ﻣﺆﺳﺴــــﺔ ﻣﺼﺮﻓﻴــﺔ إﺳــﻼﻣﻴﺔ ﻋﺎﳌﻴــﺔ راﺋــــﺪة ﺗﺘﺼـــﺪر ﺗﻘــﺪﱘ ﻣﻨﺘﺠــــﺎت وﺧﺪﻣــــﺎت ﺟﺪﻳــﺪة ﻣﺒﺘﻜــﺮة
ﺑﺪﻋــــﻢ ﻣــــﻦ ﻓﺮﻳــــﻖ ﻋﻤــــﻞ ﻋﺎﳌﻲ ﻣﻜــــﻮن ﻣــــﻦ  15,000ﻣﻮﻇﻒ .ﻧــــﺎل «ﺑﻴﺘــﻚ» اﻟﻌﺪﻳــﺪ ﻣــﻦ اﳉﻮاﺋــــﺰ ,ﺗﻘﺪﻳــﺮاً ﻻﺳــﺘﺮاﺗﻴﺠﻴـﺘﻪ اﻟﻘﻮﻳـــﺔ وﳉﻬـــﻮد
ﻓﺮﻳق عملــه.

السيد /حمد عبدالمحسن المرزوق
رئيس مجلس اإلدارة منذ

مارس 2014

السيد /عبدالعزيز يعقوب النفيسي

السيد /براك علي الشيتان

نائب رئيس مجلس اإلدارة

عضو مجلس اإلدارة

السيد /فهد علي الغامن

السيد /رائد خالد اخلرافي

عضو مجلس اإلدارة

السيد /معاذ سعود العصيمي
عضو مجلس اإلدارة

السيد /خالد سالم النصف
عضو مجلس اإلدارة

السيد /نورالرحمن عابد
عضو مجلس اإلدارة
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عضو مجلس اإلدارة

السيد /صالح عبدالعزيز املريخي
عضو مجلس اإلدارة

السيد /مطلق مبارك الصانع
عضو مجلس اإلدارة

اإلدارة التنفيذية

السيد /مازن الناهض

الرئيس التنفيذي للمجموعة
السيد /شادي زهران

السيد /عبداهلل أبو الهوس

السيد /فهد املخيزمي

السيد /فادي الشالوحي

السيد /وليد مندني

السيد /أحمد السميط

رئيس املالية للمجموعة

رئيس االستراتيجية للمجموعة

رئيس العمليات للمجموعة

مدير عام اخلدمات املصرفية لألفراد للمجموعة

رئيس اخلدمات املصرفية لألفراد واخلدمات املالية اخلاصة للمجموعة

مدير عام خزانة الكويت

السيد /عبدالوهاب الرشود

السيد /عبداهلل املجحم

السيد /فريدريك كارستنس

السيد /خالد الشمالن

السيد /سرود شريف

السيد /وسام القاري

رئيس اخلزانة للمجموعة

مدير عام اخلدمات املالية اخلاصة

رئيس املوارد البشرية للمجموعة

مدير عام اخلدمات املصرفية للشركات

رئيس تكنولوجيا املعلومات للمجموعة

رئيس التدقيق الداخلي للمجموعة

السيد /خالد اجلمعة

مدير عام املجموعة القانونية

السيد /أحمد اخلرجي

رئيس اخلدمات املصرفية للشركات للمجموعة

السيد /جهاد البنداري

مدير عام إدارة املخاطر للمجموعة
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"فريق عملنا سر نجاحنا"

هيئة الفتوى والرقابة الشرعية

فضيلة الدكتور /سيد محمد السيد عبدالرزاق الطبطبائي
رئيس الهيئة

فضيلة الدكتور /مبارك احلربي

فضيلة الدكتور /عصام الغريب

عضو الهيئة

عضو الهيئة

فضيلة الدكتور /أنور عبدالسالم

فضيلة الدكتور /خالد العتيبي

عضو الهيئة
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عضو الهيئة

%53.2

نسبة محفظة التمويل لـ «بيتك»
من إجمالي محافظ البنوك
اإلسالمية في الكويت للعام 2017

اﻹﻧﺠﺎزات واﻟﺠﻮاﺋﺰ
إﻧﻄﻼﻗـﺎﹱ ﻣــﻦ ﻛﻮﻧــﻪ ﻣﺆﺳﺴــﺔ راﺋــﺪة ﻓــﻲ ﻣﺠــﺎل اﳋﺪﻣــﺎت اﳌﺼﺮﻓﻴــﺔ اﳌﺘﻮاﻓﻘــﺔ ﻣــﻊ اﻟﺸــﺮﻳﻌﺔ اﻻﺳــﻼﻣﻴﺔ ﻓــﻲ اﻟﻜﻮﻳــﺖ ,ﻳﺴــﻌﻰ "ﺑﻴﺘــﻚ"
داﺋﻤ ـﺎﹱ ﻧﺤــﻮ ﻗﻴــﺎدة اﻟﺘﻄــﻮر اﻟﻌﺎﳌــﻲ ﻓــﻲ ﻣﺠــﺎل اﳋﺪﻣــﺎت اﳌﺎﻟﻴــﺔ اﻹﺳــﻼﻣﻴﺔ ,ﺣﻴــﺚ ﻧــﺎل اﻟﻌﺪﻳــﺪ ﻣــﻦ اﳉﻮاﺋــﺰ ﻣــﻦ ﻣﺠــﻼت ﻣﺎﻟﻴــﺔ
ﻋﺎﳌﻴﺔ ﺣﻮل اﻟﻌﺎﻟﻢ ﳋﺪﻣﺎﺗﻪ وإﳒﺎزاﺗﻪ اﻟﺘﻲ ﻳﺤﺮص ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﳝﻬﺎ ﻋﺎﻣﺎﹱ ﺑﻌﺪ ﻋﺎم وذﻟﻚ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻت ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ.
ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﺑﻌﺾ اﳉﻮاﺋﺰ اﻟﺘﻲ ﺣﺎز ﻋﻠﻴﻬﺎ "ﺑﻴﺘﻚ" ,ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ آﻟﻴﺔ وﻣﻨﻬﺠﻴﺔ ﻣﻘﺪﻣﻲ اﳉﻮاﺋﺰ.

ﺑﻨﻚ اﻟﻌﺎم
ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ 2017 -

ﺑﻨﻚ اﻟﻌﺎم
ﻓﻲ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ 2017 -

ﺑﻨﻚ اﻟﻌﺎم
ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ 2017 -

أﻓﻀﻞ ﺑﻨﻚ إﺳﻼﻣﻲ
ﻓﻲ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ 2017

أﻓﻀﻞ ﺑﻨﻚ إﺳﻼﻣﻲ
ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ 2017

أﻓﻀﻞ ﻣﺰود ﻟﻠﺘﻤﻮﻳﻞ اﻹﺳﻼﻣﻲ
ﻟﻠﻤﺸﺎرﻳﻊ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ 2017

أﻓﻀﻞ ﺑﻨﻚ إﺳﻼﻣﻲ
ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ 2017

أﻓﻀﻞ ﺑﻨﻚ إﺳﻼﻣﻲ
ﻓﻲ ﺗﺮﻛﻴﺎ 2017

ذى ﺑﺎﻧﻜﺮ

اﳝﻴﺎ ﻓﺎﻳﻨﻨﺲ

إﺳﻼﻣﻴﻚ ﻓﺎﻳﻨﻨﺲ ﻧﻴﻮز
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ذى ﺑﺎﻧﻜﺮ

اﳝﻴﺎ ﻓﺎﻳﻨﻨﺲ

إﺳﻼﻣﻴﻚ ﻓﺎﻳﻨﻨﺲ ﻧﻴﻮز

ذى ﺑﺎﻧﻜﺮ

ﻏﻠﻮﺑﺎل ﻓﺎﻳﻨﻨﺲ

اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﺑﻴــﺖ اﻟﺘﻤﻮﻳــﻞ اﻟﻜﻮﻳﺘــﻲ "ﺑﻴﺘــﻚ" ﻣﺆﺳﺴــﺔ راﺋــﺪة ﻓــﻲ اﳌﺠﺘﻤــﻊ إﻧﻄﻼﻗـﺎﹱ ﻣــﻦ إﳝﺎﻧﻬــﺎ اﻟﻌﻤﻴــﻖ ﲟﺴــﺆوﻟﻴﺘﻬﺎ ﻓــﻲ اﳌﺠﺘﻤﻌــﺎت اﻟﺘــﻲ ﺗﻌﻤــﻞ
ﺑﻬــﺎ ﻣــﻦ ﺧــﻼل دﻋــﻢ اﻟﻘﻀﺎﻳــﺎ اﻟﺘــﻲ ﺗﺆﺛــﺮ ﺑﺸــﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷــﺮ ﻋﻠــﻰ اﻷﻓــﺮاد ﲟــﺎ ﻓــﻲ ذﻟــﻚ اﻟﺘﻨﻤﻴــﺔ اﳌﺴــﺘﺪاﻣﺔ ,وﺗﻨﻤﻴــﺔ اﻟﻮﻋــﻲ اﳌــﺮوري
اﻟﻌــﺎم ,ودﻋــﻢ ﻣﺒــﺎدرات اﻟﺮﻋﺎﻳــﺔ اﻟﺼﺤﻴــﺔ ﻣﺜــﻞ اﻟﺘﻮﻋﻴــﺔ ﺣــﻮل ﻣﺨﺘﻠــﻒ اﻷﻣــﺮاض واﺳــﺘﺪاﻣﺔ اﻟﻄﺎﻗــﺔ وﺣﻤﺎﻳــﺔ اﻟﺒﻴﺌــﺔ وﲤﻜــﲔ رواد
اﻷﻋﻤﺎل واﻟﺴﻴﺪات ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ.
وإﳝﺎﻧـﺎﹱ ﺑﺎﳉﺎﻧــﺐ اﻹﻧﺴــﺎﻧﻲ واﳌﺴــﺆوﻟﻴﺔ اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴــﺔ ﻗــﺎم "ﺑﻴﺘــﻚ" ﲟﺴــﺎﻋﺪة اﻟﻔﻘــﺮاء وﻣﺘﻀــﺮري اﻟﻜــﻮارث اﻟﻄﺒﻴﻌﻴــﺔ ﻓــﻲ دول ﻋــﺪة,
ﻛﻤﺎ ﻟﺪﻳﻪ ﻣﺴﺎﻫﻤﺎت ﻓﻌﺎﻟﺔ وﻣﻠﺤﻮﻇﺔ ﻓﻲ ﺗﻨﻤﻴﺔ اﳌﺠﺘﻤﻌﺎت ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ أﻧﺤﺎء اﻟﻌﺎﻟﻢ.
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ﺗﻮاﻓﻘــﺎ ﻣــﻊ رﺳــﺎﻟﺔ "ﺑﻴﺘــﻚ" ﺑﺘﺤﻘﻴــﻖ أﻋﻠــﻰ ﻣﺴــﺘﻮﻳﺎت
اﻹﺑﺘــﻜﺎر ﻓﻘــﺪ ﻗﻤﻨــﺎ ﲟﺴــﺎﻧﺪة ودﻋــﻢ ﻣــﺎ ﻳﺰﻳــﺪ ﻋــﻦ 40
ﻣﺸــﺮوع ﺗﺨــﺮج اﺑﺪاﻋــﻲ ﻟﻄﻠﺒــﺔ ﻛﻠﻴــﺔ اﻟﻬﻨﺪﺳــﺔ
واﻟﺒﺘــﺮول ﻓــﻲ ﺟﺎﻣﻌــﺔ اﻟﻜﻮﻳــﺖ وﻛﺎن "ﺑﻴﺘــﻚ"
اﻟﺮاﻋــﻲ اﻟﺮﺋﻴﺴــﻲ ﳌﻌــﺮض اﻻﺧﺘﺮاﻋــﺎت اﻟﺪوﻟــﻲ.

• اﻟﺘﻌــﺎون ﻣــﻊ اﻟﻬــﻼل اﻻﺣﻤــﺮ اﻟﻜﻮﻳﺘــﻲ ﻟﺘﻘــﺪﱘ اﳌﺴــﺎﻋﺪة
واﻟﻌﻮن ﻟﻠﻤﺘﻀﺮرﻳﻦ ﻣﻦ ﺟﺮاء اﻟﻜﻮارث اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ.
• ﻣــﻦ ﻣﻨﻄﻠــﻖ ﳑﺎرﺳــﺔ دورﻧــﺎ ﻛﻤﺆﺳﺴــﺔ وﻃﻨﻴــﺔ ﻓﻌﺎﻟــﺔ
ﺷــﺎرﻛﻨﺎ ﻓــﻲ اﻟﻌﺪﻳــﺪ ﻣــﻦ اﻟﻔﻌﺎﻟﻴــﺎت واﻷﻧﺸــﻄﺔ
اﳌﺠﺘﻤﻌﻴــﺔ ﺧــﻼل اﻷﻳــﺎم اﻟﻮﻃﻨﻴــﺔ ﺑﺸــﺮاﻛﺔ ﻣــﻊ
اﳌﺆﺳﺴﺎت واﻟﻬﻴﺌﺎت اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ.

• ﻣــﻦ ﻣﻨﻄﻠــﻖ ﺗﻌﺰﻳــﺰ وﻧﺸــﺮ اﻟﺜﻘﺎﻓــﺔ واﻻﺑــﺪاع ﻗﻤﻨــﺎ
ﺑﺎﻟﺸــﺮاﻛﺔ ﻣــﻊ ﺑﺮﻧﺎﻣــﺞ إﻋــﺎدة اﻟﻬﻴﻜﻠــﺔ واﻟﻘــﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠــﺔ
ﺑﺮﻋﺎﻳﺔ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ "اﻟﺘﺎﺟﺮ اﻟﺼﻐﻴﺮ"
• ﺑﺸــﺮاﻛﺔ اﺳــﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻣــﻊ وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴــﺔ ﺷــﺎرﻛﻨﺎ ﻓــﻲ
ﻓﻌﺎﻟﻴــﺎت أﺳــﺒﻮع اﳌــﺮور اﳋﻠﻴﺠــﻲ اﳌﻮﺣــﺪ وذﻟــﻚ ﻟﺰﻳــﺎدة
اﻟﻮﻋﻲ ﻟﺪى اﻟﻨﺎس ﺑﻘﻮاﻧﲔ اﻟﻄﺮق وإﺟﺮاءات اﻟﺴﻼﻣﺔ.

• ﻗﻤﻨــﺎ وﺑﺎﻟﺘﻌــﺎون ﻣــﻊ اﻟﻌﺪﻳــﺪ ﻣــﻦ اﳉﺎﻣﻌــﺎت ﺑﺘﻨﻈﻴــﻢ
اﶈﺎﺿــﺮات وورش اﻟﻌﻤــﻞ ﲟﺨﺘﻠــﻒ اﳌﻮاﺿﻴــﻊ اﳌﺘﻌﻠﻘــﺔ
ﺑﺎﻟﺼﻴﺮﻓﺔ اﻻﺳﻼﻣﻴﺔ.
• ﺑﺎﻟﺸــﺮاﻛﺔ ﻣــﻊ ﻣﺠﻤﻮﻋــﺔ ﻣــﻦ اﳉﺎﻣﻌــﺎت ﻗﻤﻨــﺎ ﺑﺮﻋﺎﻳــﺔ
واﳌﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﻌﺎرض اﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ.

وﻗﻌﻨــﺎ ﻛﺄول ﺑﻨــﻚ ﻓــﻲ اﻟﻜﻮﻳــﺖ ﺷــﺮاﻛﺔ اﺳــﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻣــﻊ
وزارة اﻟﺸــﺒﺎب ﻟﺪﻋــﻢ واﳌﺸــﺎرﻛﺔ ﻓــﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴــﺎت ﻣﺒــﺎدرة
"اﻟﻜﻮﻳــﺖ ﻋﺎﺻﻤــﺔ ﻟﻠﺸــﺒﺎب اﻟﻌﺮﺑــﻲ" واﻟﺘــﻲ ﺑــﺪأت ﻓــﻲ
ﻣﺎﻳﻮ وﺗﺴﺘﻤﺮ ﳌﺪة ﺳﻨﺔ.

ﻗﻤﻨــﺎ ﺑﺈﻃــﻼق ﺣﻤﻠــﺔ ﺑﻴﺘــﻚ اﻟﺮﻣﻀﺎﻧﻴــﺔ واﻟﺘــﻲ ﺷــﻤﻠﺖ
اﻧﺸــﻄﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴــﺔ ﻣﺘﻨﻮﻋــﺔ واﻋﻤــﺎل اﻟﺘﻄﻮﻋﻴــﺔ ﺧــﻼل
ﺷــﻬﺮ رﻣﻀــﺎن اﳌﺒــﺎرك ﺑﺎﻻﺿﺎﻓــﺔ اﻟــﻰ ﻣﺸــﺮوع ﺗﻮزﻳــﻊ
وﺟﺒﺎت اﻻﻓﻄﺎر ﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﺤﺎﻓﻈﺎت ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ.

• ﺑﺸــﺮاﻛﺔ اﺳــﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻣــﻊ اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣــﺔ ﳋﻔــﺮ اﻟﺴــﻮاﺣﻞ • ﺗﻮﻗﻴــﻊ ﺷــﺮاﻛﺔ اﺳــﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻣــﻊ "ﻧــﺎدي اﻟﺮوﺑــﻮت اﻟﻜﻮﻳﺘــﻲ"
ﻟﻠﻤﺴــﺎﻫﻤﺔ ﻓــﻲ ﺗﻮﻓﻴــﺮ اﻟﺒﻴﺌــﺔ اﳌﻨﺎﺳــﺒﺔ ﻟﺘﻄﻮﻳــﺮ اﻹﺑﺘــﻜﺎر
ﻧﻈﻤﻨــﺎ ﺣﻤﻠــﺔ ﻟﻨﺸــﺮ اﻟﻮﻋــﻲ ﺑﺨﺼــﻮص اﻫﻤﻴــﺔ إﺟــﺮاءات
واﻹﺑﺪاع ﺑﲔ اﻟﺸﺒﺎب.
اﻟﺴﻼﻣﺔ ﳌﺮﺗﺎدي اﻟﺒﺤﺮ ﺧﻼل ﻓﺼﻞ اﻟﺼﻴﻒ.
ﹱ
• ﲡﺪﻳــﺪ اﻟﺸــﺮاﻛﺔ ﻣــﻊ ﻓﺮﻳــﻖ "ﻣﺒــﺎدري ﺑﻴﺘــﻚ" وذﻟــﻚ ﺗﺄﻛﻴــﺪا • اﻟﺘﻌــﺎون ﻣــﻊ وزارة اﻟﺼﺤــﺔ ﻣــﻦ ﺧــﻼل رﻋﺎﻳــﺔ واﳌﺸــﺎرﻛﺔ
ﻓــﻲ ﺣﻤﻠــﺔ اﳊــﺞ واﻟﻌﻴــﺪ واﳌﺴــﺎﻫﻤﺔ ﻓــﻲ ﻧﺸــﺮ اﻟﻮﻋــﻲ
ﻋﻠــﻰ إﳝﺎﻧﻨــﺎ ﲟﻮاﻫــﺐ اﻟﺸــﺒﺎب اﻟﻜﻮﻳﺘــﻲ واﺳــﺘﻤﺮاراﹱ ﻓــﻲ
وأﻫﻤﻴﺔ أﺧﺬ اﻹﺣﺘﻴﺎﻃﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ.
دﻋﻢ اﻷﺑﻄﺎل ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ أﺣﻼﻣﻬﻢ وأﻫﺪاﻓﻬﻢ.

ﻣــﻦ ﻣﻨﻄﻠــﻖ اﳌﺴــﺆوﻟﻴﺔ اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴــﺔ وﺑﺎﻟﺸــﺮاﻛﺔ ﻣــﻊ
ﻣﺴﺘﺸــﻔﻰ اﻟﺴــﻼم اﻟﺪوﻟــﻲ  -ﺷــﺮﻛﺔ ﺗﺎﺑﻌــﺔ ﳌﺠﻤﻮﻋــﺔ
"ﺑﻴﺘــﻚ"  -ﰎ إﻋــﺎدة إﻃــﻼق اﻟﺒﺮﻧﺎﻣــﺞ اﻟﺘﺪرﻳﺒــﻲ
ﻟﻺﻧﻌــﺎش واﻹﺳــﻌﺎﻓﺎت اﻷوﻟﻴــﺔ اﳌﻌﺘﻤــﺪ ﻣــﻦ ﻗﺒــﻞ
ﺟﻤﻌﻴﺔ اﻟﻘﻠﺐ اﻻﻣﺮﻳﻜﻴﺔ.

• ﺑﺸــﺮاﻛﺔ اﺳــﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻣــﻊ وزارة اﻟﺼﺤــﺔ وﻣﺴﺘﺸــﻔﻰ • ﻧﻈﻤﻨــﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴــﺔ ﻳــﻮم رﻳﺎﺿــﻲ ﻣﻔﺘــﻮح ﻟﻄﻠﺒــﺔ ﺟﺎﻣﻌــﺔ
اﳋﻠﻴــﺞ ﻟﻠﻌﻠــﻮم واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴــﺎ وذﻟــﻚ ﻟﺘﺸــﺠﻴﻊ وﺗﻌﺰﻳــﺰ
اﻟﺴــﻼم اﻟﺪوﻟــﻲ ﻧﻈﻤﻨــﺎ ﺣﻤﻠــﺔ ﺗﻮﻋﻮﻳــﺔ ﺧﺎﺻــﺔ
ﳕﻂ اﳊﻴﺎة اﻟﺼﺤﻴﺔ
ﺑﺴﺮﻃﺎن اﻟﺜﺪي.
• اﳌﺸــﺎرﻛﺔ ﻓــﻲ ﻣﻠﺘﻘــﻰ ﲤﻜــﲔ اﻟﺸــﺒﺎب ﻛﺸــﺮﻳﻚ • ﺑﺎﻟﺘﻌــﺎون ﻣــﻊ ﻣﺮﻛــﺰ دﺳــﻤﺎن ﻷﻣــﺮاض اﻟﺴــﻜﺮ ﻗﻤﻨــﺎ
ﺑﺘﻨﻈﻴﻢ ﺣﻤﻠﺔ ﺗﻮﻋﻮﻳﺔ ﲟﻨﺎﺳﺒﺔ ﻳﻮم اﻟﺴﻜﺮ اﻟﻌﺎﳌﻲ.
اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ.

• ﻗــﺎم "ﺑﻴﺘــﻚ" وﺑﺎﻟﺘﻌــﺎون ﻣــﻊ اﳌﻔﻮﺿﻴــﺔ اﻟﻌﻠﻴــﺎ ﻟﻠﻼﺟﺌــﲔ
– اﻟﺘﺎﺑﻌــﺔ ﻟﻬﻴﺌــﺔ اﻷﱈ اﳌﺘﺤــﺪة – ﺑﺘﺴــﺪﻳﺪ ﻣﺒﻠــﻎ ﻧﺼــﻒ
ﻣﻠﻴــﻮن دوﻻر أﻣﺮﻳﻜــﻲ ﻣــﻦ اﻟــﺰﻛﺎة ﻹﻏﺎﺛــﺔ ﻻﺟﺌــﻲ
اﻟﺮوﻫﻨﻐﺎ.
• ﲟﻨﺎﺳــﺒﺔ رﻓــﻊ اﳊﻈــﺮ اﻟــﺬي ﻓﺮﺿــﻪ اﻻﲢــﺎد اﻟﺪوﻟــﻲ
ﻟﻜــﺮة اﻟﻘــﺪم )ﻓﻴﻔــﺎ( ﻋﻠــﻰ اﻻﲢــﺎد اﻟﻜﻮﻳﺘــﻲ ﻟﻜــﺮة اﻟﻘــﺪم
واﺳــﺘﻀﺎﻓﺔ دورة ﻛﺄس اﳋﻠﻴــﺞ ﻗﻤﻨــﺎ ﺑﺈﻃــﻼق ﺣﻤﻠــﺔ
وﻃﻨﻴــﺔ ﻟﺪﻋــﻢ وﻣﺴــﺎﻧﺪة ﻓﺮﻳــﻖ ﻛــﺮة اﻟﻘــﺪم اﻟﻜﻮﻳﺘــﻲ ﻣــﻦ
ﺧﻼل ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻻﻧﺸﻄﺔ واﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎت.
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1977
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