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ــة الكويــت ليقــدم مجموعــــة متنوعــــة مــــن  ــه للعمــاء فــي العــام 1978 كأول بنــك إســامي فــي دول ــل الكويتــي أبواب ــح بيــت التموي افتت
املنتجــــات واخلدمــــات التــــي تتوافــــق مــــع مبــــادئ الشــــريعة اإلســــامية. يصنــــف بيــــت التمويــــل الكويتــــي كأكبــــر مؤسســــة مصرفيــــة 
إســــامية وثانــــي أكبــــر بنــــك فــــي دولــــة الكويــــت من حيــــث إجمالـي األصـول البالغـة 17.358 مليــــار دينــار كويتــي ) 57.52 مليــار دوالر 
أمريكــــي ( فــــي نهايــــة العــــام 2017, وثانــي أكبــــر مؤسســــة مصرفيــــة إســــامية فــــي العالــــم. يديــــر بيــــت التمويل الكويتي »بيتك« كافة 

أعماله وأنشطته في كل من الكويت, والبحرين, والسعودية, وتركيا, وماليزيا وأملانيا.

التقييمات االئتمانية
املصدر: وحدة تصنيف الوكاالت االئتمانية )2017(

إجمالي األصول والودائع لبيت التمويل الكويتي:

)مليار دوالر أمريكي(

وأكبر مؤسسة مصرفية
إسالمية في الكويت

أول

مؤسسة مصرفية إسالمية
في أملانيا

أول
 زيادة في صافي األرباح

اخلاصة باملساهمني
)2017 - 2012(

110%

 منو في إجمالي الودائع
)2017 - 2012(

23.46%
 زيادة سنوية في صافي األرباح

اخلاصة باملساهمني لعام
2017

11.45%
 زيادة في إجمالي األصول

)2017 - 2012(

24.45%

أكبر مؤسسة مصرفية
في الكويت

ثاني

 أكبر مؤسسة مصرفية إسالمية
في العالم من حيث األصول

ثاني

نبذة عن مجموعة "بيتك"

الرؤية املستقبلية قصير املدى بعيد املدى وكالة التصنيف
مستقرة F1 A+ فتش
مستقرة P-1 A1 موديز

إجمالي األصول
إجمالي الودائع

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

2011

48.3

31.9

20162017

53.957.5

34.838.4
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بيــت التمويــل الكويتــي "بيتــك" هــو شــركة مســاهمة كويتيــة عامــة مســجلة ومدرجــة فــي ســوق الكويــت لــأوراق املاليــة منــذ عــام 1984 
ويعــد "بيتــك" ثانــي أكبــر شــركة مدرجــة تبلــغ قيمتهــا الســوقية 3.3 مليــار دينــار كويتــي )11.0 مليــار دوالر أمريكــي( فــي عــام 2017. ومــن 
كبــار مســاهمي "بيتــك" الهيئــة العامــة لإلســتثمار, واألمانــة العامــة لأوقــاف, والهيئــة العامــة لشــؤون القصــر واملؤسســة العامــة للتأمينــات 

اإلجتماعيــة.

المساهمون الرئيسيون

املساهمون الرئيسيون في بيت التمويل الكويتي:

حصة امللكيةنوع امللكيةاجلهة
24.079%مباشرةالهيئة العامة لاستثمار

10.484%مباشرةالهيئة العامة لشؤون القصر

7.296%مباشرةاألمانة العامة لأوقاف

6.19%غير مباشرةاملؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية

بيانات األسهم:

ربحية السهم
)سنت أمريكي(

KFIN.KSEمدرجة في سوق الكويت لألوراق املالية بالرمز
3,321,039,488رسملة السوق في ديسمبر 2017 )دينار كويتي(

11,005,930,367رسملة السوق في ديسمبر 2017 )دوالر أمريكي(

2015

2016

2017
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أول مؤسسة مصرفية
إسالمية في أملانيا

أكبر بنك إسالمي للمساهمة
في تركيا

تصنيف مجموعة "بيتك"

أكبر ممول إسالمي
في الكويت

1

1

1



يهتم بيت التمويل الكويتي
بشريحة الشباب والسيدات 
ألنها تمثل عنصر أساسي 

في المجتمع.
أكثر من 31% من موظفي
مجموعة "بيتك" دون سن

الـ 30 عامًا.

نسبة موظفي مجموعة »بيتك« دون سن الـ 30
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ثاني
أكبر مؤسسة مصرفية في الكويت

من حيث إجمالي األصول

بنك الكويت الوطني

86.3 مليار دوالر أمريكي

بنك اخلليج

18.8 مليار دوالر أمريكي

البنك التجاري الكويتي

14.6 مليار دوالر أمريكي

بنك برقان

24.6 مليار دوالر أمريكي

البنك األهلي الكويتي

14.5 مليار دوالر أمريكي

بنوك في الكويت

بيتــك هــو أكبــر مؤسســة مصرفيــة إســامية وثانــي أكبــر بنــك فــي الكويــت وهــو أيضــاً أكبــر مؤسســة إســامية فــي العالــم مــن 
حيــث األصــول.

تصنيف مجموعة "بيتك"
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قيمة محفظة التمويل مما يمثل 53.2 % من إجمالي محافظ البنوك 
اإلسالمية في الكويت لعام 2017.

بنوك عاملية

إجمالي أصول "بيتك"
57.52 )مليار دوالر أمريكي(

للسنة المالية 2017

30.54 )مليار دوالر أمريكي(

ثاني
أكبر مؤسسة مصرفية

إسالمية في العالم من
حيث إجمالي األصول

مصرف الراجحي - السعودية

مصرف قطر اإلسالمي - قطر

بنك دبي اإلسالمي - اإلمارات

مصرف أبوظبي اإلسالمي - اإلمارات

مصرف الراجحي - 
السعودية

91.6 مليار دوالر أمريكي

مصرف قطر اإلسالمي - 
قطر

41.3 مليار دوالر أمريكي

بنك دبي اإلسالمي - 
اإلمارات

56.5 مليار دوالر أمريكي

مصرف أبو ظبي اإلسالمي - 
اإلمارات

33.6 مليار دوالر أمريكي
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أبرز مؤشرات أداء بيت التمويل الكويتي:
)مليار دوالر أمريكي(

صافي األرباح اخلاصة باملساهمني:
)مليون دوالر أمريكي(

منو %26.3
)2017 - 2015(

أبرز المؤشرات المالية

2015
إجمالي املوجودات: 54.3

إجمالي الودائع: 35.3

إجمالي اإليرادات: 3.2

2016
إجمالي املوجودات: 53.9 

إجمالي الودائع: 34.8

إجمالي اإليرادات: 3.1

2017
إجمالي املوجودات: 57.5

إجمالي الودائع: 38.4

إجمالي اإليرادات: 3.32
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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

ــارات  ــة توســيع اخلي ــي خان ــي تصــب ف ــي الســوق والت ــه التنافســي ف ــة مبــا يدعــم موقع ــات املصرفي ــن اخلدم ــزة م ــة متمي ــدم باق ــك« أن يق اســتطاع »بيت
املتاحــة أمــام عمائــه ممــا جعلــه ثانــي أكبــر مؤسســة مصرفيــة فــي الكويــت مــن حيــث إجمالــي ودائــع العمــاء البالغــة 38.4 مليــار دوالر أمريكــي فــي نهايــة 
عــام 2017. ومــن حيــث حصتــه الســوقية البالغــة 19.1% مــن ودائــع القطــاع املصرفــي, تتنــوع املنتجــات املصرفيــة التــي يقدمهــا »بيتــك« لأفــراد والتــي 
تشــمل حســاب التوفيــر االســثتماري واحلســاب اجلــاري وحســاب اخلدمــة اآلليــة وحســاب »الذهــب« وحســاب »بيتــي« لأطفــال. باإلضافــة إلــى اخلطــط 
ــار« وغيرهــا مــن  ــة »إجنــاز« وخطــة التقاعــد »ثم ــاء« واخلطــة املرن ــزواج »رف ــي« وخطــة ال ــي »جامعت ــم العال ــل خطــة التعلي ــة األجــل مث االســتثمارية طويل

ــة الشــخصية.  اخلدمــات املصرفي

ويواصــل »بيتــك« توســعة نطــاق عملــه إذ يديــر حاليــاً 61 فرعــاً فــي الكويــت و395 فــي تركيــا, كمــا متلــك املجموعــة 485 فرعــاً مصرفيــاً وأكثــر مــن 1,479 
جهــاز ســحب آلــي, وتوظــف أكثــر مــن 15,000 شــخص.

اخلدمات املصرفية للشركات
ــة املشــتركة واخلدمــات االستشــارية املتوافقــة مــع الشــريعة  ــة والتمويــات املالي ــي تبحــث عــن الطــرق التمويلي ــل للشــركات الت "بيتــك" هــو الشــريك األمث
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 2013 مــن "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
ــى  ــاء وصــوالً إل ــواد البن ــدءاً مــن شــراء م ــم ب ــة احتياجاته ــه وتلبي ــى اســتمرار إرضــاء عمائ ــة حرصــاً عل ــك« مجموعــة مــن اخلدمــات التمويلي يقــدم »بيت

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 عمائه في القطاع العقاري   	·
الدولــي وفــق جــدول زمنــي للســداد ميتــد ألكثــر مــن 15 عامــاً.  

بإمكان عماء »بيتك« اختيار سيارتهم املفضلة ضمن تشكيلة واسعة من السيارات املتوفرة في صالة عرض السيارات لدى »بيتك«, الذي   	·
يوفــر أيضــاً خدمــة شــراء الســيارات مــن خــال طــرف ثالــث لتعزيــز خدماتــه إلــى أبعــد حــد.  
ميكن لعماء »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 
محليــاً ودوليــاً, 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 17.358 مليــار دينــار كويتــي 

)57.52 مليــار دوالر أمريكــي( تقريبــاً فــي نهايــة عــام 2017.

اخلدمات املالية اخلاصة
يقــدم »بيتــك« األولويــة لعمــاء اخلدمــات املاليــة اخلاصــة لإلســتفادة مــن الفــرص الدوليــة االســتثمارية املتاحــة واحملافــظ العقاريــة لتمكــني العمــاء مــن 
حتقيــق أفضــل عائــد ممكــن لتنميــة ثرواتهــم مــن خــال إنتقــاء أفضــل الفــرص االســتثمارية احملليــة والدوليــة, وقــد مت منــح شــركة »بيتــك« لاســتثمارات 
املاليــة التابعــة لبيــت التمويــل الكويتــي كابيتــال جائــزة أفضــل شــركة إلدارة األصــول اإلســامية عــام 2009. ونــال بيــت التمويــل الكويتــي - البحريــن جائــزة 
أفضــل مديــر للثــروات اإلســامية مــن "إســاميك بزنــس آنــد فايننــس" وجائــزة أفضــل خدمــة إستشــارية لاســتثمار 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 ثاثــة 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 انطاقــاً مــن كونــه مؤسســة مصرفيــة رائــدة فــي 
هــذا القطــاع, حيــث ميلــك ويبيــع ويؤجــر ويشــتري ويطــور العقــارات, فضــًا عــن توفيــر خدمــات التســويق والتمويــل واإلدارة, هــذا ويقــدم »بيتــك« خدمــات 
عقاريــة فريــدة نتــاج أكثــر مــن ثاثــة 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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• اخلدمات املصرفية لأفراد
• اخلدمات املالية اخلاصة

• اخلدمات املصرفية للشركات
• اخلدمات اإلستثمارية والعقارية

• اخلدمات املصرفية لأفراد

• اخلدمات املصرفية للشركات

• اخلدمات املالية اخلاصة

• اخلدمات املصرفية لأفراد
• اخلدمات املصرفية للشركات

• اخلدمات االستثمارية والعقارية

• اخلدمات املصرفية لأفراد
• اخلدمات املصرفية للشركات

• اخلدمات العقارية
• اخلدمات املالية اخلاصة

• اخلدمات املصرفية لأفراد
• إدارة الثروات

• اخلدمات املصرفية للشركات
• اخلدمات التجارية

• إدارة األصول
• إدارة الثروات

• اخلدمات املصرفية االستثمارية
• اخلدمات اإلستشارية وخدمات 

احلفظ

العمليات الدولية المتكاملة

أملانيا 4 فروعالكويت 61 فرعًا

البحرين 10 فروع

السعودية 1 فرع

ماليزيا 14 فرعًا

تركيا 395 فرع
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مجموعة "بيتك"

485
فرع مصرفي

15,000
موظف

+1,479
جهاز سحب آلي

5.9 مليون
عميل

أول
مؤسسة مصرفية إسالمية

في ألمانيا



السيد/ عبدالعزيز يعقوب النفيسي
نائب رئيس مجلس اإلدارة

السيد/ فهد علي الغامن
عضو مجلس اإلدارة

السيد/ معاذ سعود العصيمي
عضو مجلس اإلدارة

السيد/ خالد سالم النصف
عضو مجلس اإلدارة

السيد/ نورالرحمن عابد
عضو مجلس اإلدارة

السيد/ براك علي الشيتان
عضو مجلس اإلدارة

السيد/ رائد خالد اخلرافي
عضو مجلس اإلدارة

السيد/ صالح عبدالعزيز املريخي
عضو مجلس اإلدارة

السيد/ مطلق مبارك الصانع
عضو مجلس اإلدارة

السيد/ حمد عبدالمحسن المرزوق
رئيس مجلس اإلدارة منذ مارس 2014

يهتــــم »بيتــــك« بفريــــق عملــــه حيــــثُـ أنه مؤسســــة مصرفيــة إســامية عامليــة رائــــدة تتصـــدر تقــدمي منتجــــات وخدمــــات جديــدة مبتكــرة 
بدعــــم مــــن فريــــق عمــــل عاملي مكــــون مــــن 15,000 موظف. نــــال »بيتــك« العديــد مــن اجلوائــــز, تقديــراً الســتراتيجيـته القويـــة وجلهـــود 

فريق عملــه.

مجلس اإلدارة
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"فريق عملنا سر نجاحنا"

السيد/ شادي زهران
رئيس املالية للمجموعة

السيد/ فهد املخيزمي
رئيس االستراتيجية للمجموعة

السيد/ وليد مندني
رئيس اخلدمات املصرفية لأفراد واخلدمات املالية اخلاصة للمجموعة

السيد/ عبدالوهاب الرشود
رئيس اخلزانة للمجموعة

السيد/ فريدريك كارستنس
رئيس املوارد البشرية للمجموعة

السيد/ سرود شريف
رئيس تكنولوجيا املعلومات للمجموعة

السيد/ خالد اجلمعة
مدير عام املجموعة القانونية

السيد/ أحمد اخلرجي
رئيس اخلدمات املصرفية للشركات للمجموعة

السيد/ جهاد البنداري
مدير عام إدارة املخاطر للمجموعة

السيد/ عبداهلل أبو الهوس
رئيس العمليات للمجموعة

السيد/ فادي الشالوحي
مدير عام اخلدمات املصرفية لأفراد للمجموعة

السيد/ أحمد السميط
مدير عام خزانة الكويت

السيد/ عبداهلل املجحم
مدير عام اخلدمات املالية اخلاصة

السيد/ خالد الشمالن
 مدير عام اخلدمات املصرفية للشركات

السيد/ وسام القاري
رئيس التدقيق الداخلي للمجموعة

السيد/ مازن الناهض
الرئيس التنفيذي للمجموعة

اإلدارة التنفيذية
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فضيلة الدكتور/ أنور عبدالسالم
عضو الهيئة

فضيلة الدكتور/ عصام الغريب
عضو الهيئة

فضيلة الدكتور/ سيد محمد السيد عبدالرزاق الطبطبائي
رئيس الهيئة

فضيلة الدكتور/ خالد العتيبي
عضو الهيئة

فضيلة الدكتور/ مبارك احلربي
عضو الهيئة

هيئة الفتوى والرقابة الشرعية
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%53.2
نسبة محفظة التمويل لـ »بيتك«

من إجمالي محافظ البنوك 
اإلسالمية في الكويت للعام 2017



 

أبرز اجنازات البنك في املسؤولية اإلجتماعية املؤسسية لعام 2017

توافقــا مــع رســالة "بيتــك" بتحقيــق أعلــى مســتويات
اإلبتــكار فقــد قمنــا مبســاندة ودعــم مــا يزيــد عــن 40
الهندســة كليــة  لطلبــة  ابداعــي  تخــرج  مشــروع 
"بيتــك" وكان  الكويــت  جامعــة  فــي  والبتــرول 
الدولــي.  االختراعــات  ملعــرض  الرئيســي  الراعــي 

• قمنــا وبالتعــاون مــع العديــد مــن اجلامعــات بتنظيــم 
احملاضــرات وورش العمــل مبختلــف املواضيــع املتعلقــة 

بالصيرفة االسالمية.
ــة  ــا برعاي • بالشــراكة مــع مجموعــة مــن اجلامعــات قمن

واملشاركة في العديد من املعارض الوظيفية. 

• بشــراكة اســتراتيجية مــع اإلدارة العامــة خلفــر الســواحل 
نظمنــا حملــة لنشــر الوعــي بخصــوص اهميــة إجــراءات 

السالمة ملرتادي البحر خالل فصل الصيف.
• جتديــد الشــراكة مــع فريــق "مبــادري بيتــك" وذلــك تأكيــداًـ 
علــى إمياننــا مبواهــب الشــباب الكويتــي واســتمراراًـ فــي 

دعم األبطال لتحقيق أحالمهم وأهدافهم. 

• بشــراكة اســتراتيجية مــع وزارة الصحــة ومستشــفى 
توعويــة  خاصــة  نظمنــا حملــة  الدولــي  الســالم 

بسرطان الثدي. 
كشــريك  الشــباب  متكــني  ملتقــى  فــي  املشــاركة   •

استراتيجي. 

يــوم رياضــي مفتــوح لطلبــة جامعــة  • نظمنــا فعاليــة 
ــوم والتكنولوجيــا وذلــك لتشــجيع وتعزيــز  اخلليــج للعل

منط احلياة الصحية
• بالتعــاون مــع مركــز دســمان ألمــراض الســكر قمنــا 

بتنظيم حملة توعوية مبناسبة يوم السكر العاملي. 

• قــام "بيتــك" وبالتعــاون مــع املفوضيــة العليــا للالجئــني 
– التابعــة لهيئــة األمم املتحــدة – بتســديد مبلــغ نصــف 
الجئــي  إلغاثــة  الــزكاة  مــن  أمريكــي  دوالر  مليــون 

الروهنغا.
• مبناســبة رفــع احلظــر الــذي فرضــه االحتــاد الدولــي 
لكــرة القــدم (فيفــا) علــى االحتــاد الكويتــي لكــرة القــدم 
حملــة  بإطــالق  قمنــا  اخلليــج  كأس  دورة  واســتضافة 
ــي مــن  ــرة القــدم الكويت ــق ك ــة لدعــم ومســاندة فري وطني

خالل تنظيم العديد من االنشطة والفعاليات. 

• توقيــع شــراكة اســتراتيجية مــع "نــادي الروبــوت الكويتــي" 
ــة املناســبة لتطويــر اإلبتــكار  للمســاهمة فــي توفيــر البيئ

واإلبداع بني الشباب. 
ــة واملشــاركة  • التعــاون مــع وزارة الصحــة مــن خــالل رعاي
فــي حملــة احلــج والعيــد واملســاهمة فــي نشــر الوعــي 

وأهمية أخذ اإلحتياطات الصحية. 

مــن منطلــق املســؤولية اإلجتماعيــة وبالشــراكة مــع 
مستشــفى الســالم الدولــي - شــركة تابعــة ملجموعــة 
التدريبــي  البرنامــج  إطــالق  إعــادة  مت   - "بيتــك" 
قبــل  مــن  املعتمــد  األوليــة  واإلســعافات  لإلنعــاش 

جمعية القلب االمريكية. 

ــت شــراكة اســتراتيجية مــع  ــك فــي الكوي ــا كأول بن وقعن
وزارة الشــباب لدعــم واملشــاركة فــي فعاليــات مبــادرة 
"الكويــت عاصمــة للشــباب العربــي" والتــي بــدأت فــي 

مايو وتستمر ملدة سنة. 

قمنــا بإطــالق  حملــة بيتــك الرمضانيــة والتــي شــملت  
انشــطة اجتماعيــة متنوعــة واعمــال التطوعيــة خــالل 
شــهر رمضــان املبــارك باالضافــة الــى مشــروع توزيــع 

وجبات االفطار لتغطية ثالثة محافظات في الكويت. 

• التعــاون مــع الهــالل االحمــر الكويتــي لتقــدمي املســاعدة 
والعون للمتضررين من جراء الكوارث الطبيعية. 

• مــن منطلــق ممارســة دورنــا كمؤسســة وطنيــة فعالــة 
واألنشــطة  الفعاليــات  مــن  العديــد  فــي  شــاركنا 
مــع  بشــراكة  الوطنيــة  األيــام  خــالل  املجتمعيــة 

املؤسسات والهيئات الرسمية. 

قمنــا  واالبــداع  الثقافــة  ونشــر  تعزيــز  منطلــق  مــن   •
بالشــراكة مــع برنامــج إعــادة الهيكلــة والقــوى العاملــة 

برعاية برنامج "التاجر الصغير" 
• بشــراكة اســتراتيجية مــع وزارة الداخليــة شــاركنا فــي 
ــادة  ــات أســبوع املــرور اخلليجــي املوحــد وذلــك لزي فعالي

الوعي لدى الناس بقوانني الطرق وإجراءات السالمة. 

بنك العام
في الكويت - 2017

ذى بانكر

بنك العام
في الشرق األوسط - 2017

ذى بانكر

بنك العام
في العالم - 2017

ذى بانكر

أفضل بنك إسالمي 
في الكويت 2017

امييا فايننس

أفضل بنك إسالمي 
في الشرق األوسط 2017

امييا فايننس

أفضل مزود للتمويل اإلسالمي
للمشاريع في العالم 2017 

غلوبال فايننس

إنطالقــاًـ مــن كونــه مؤسســة رائــدة فــي مجــال اخلدمــات املصرفيــة املتوافقــة مــع الشــريعة االســالمية فــي الكويــت, يســعى "بيتــك" 
دائمــاًـ نحــو قيــادة التطــور العاملــي فــي مجــال اخلدمــات املاليــة اإلســالمية, حيــث نــال العديــد مــن اجلوائــز مــن مجــالت ماليــة 

عاملية حول العالم خلدماته وإجنازاته التي يحرص على تقدميها عاماًـ بعد عام وذلك في مجاالت مختلفة.
فيما يلي بعض اجلوائز التي حاز عليها "بيتك", بناء على آلية ومنهجية مقدمي اجلوائز.

بيــت التمويــل الكويتــي "بيتــك" مؤسســة رائــدة فــي املجتمــع إنطالقــاًـ مــن إميانهــا العميــق مبســؤوليتها فــي املجتمعــات التــي تعمــل 
بهــا مــن خــالل دعــم القضايــا التــي تؤثــر بشــكل مباشــر علــى األفــراد مبــا فــي ذلــك التنميــة املســتدامة, وتنميــة الوعــي املــروري 
العــام, ودعــم مبــادرات الرعايــة الصحيــة مثــل التوعيــة حــول مختلــف األمــراض واســتدامة الطاقــة وحمايــة البيئــة ومتكــني رواد 

األعمال والسيدات في الكويت.

وإميانــاًـ باجلانــب اإلنســاني واملســؤولية اإلجتماعيــة قــام "بيتــك" مبســاعدة الفقــراء ومتضــرري الكــوارث الطبيعيــة فــي دول عــدة, 
كما لديه مساهمات فعالة وملحوظة في تنمية املجتمعات في جميع أنحاء العالم.

المسؤولية اإلجتماعيةاإلنجازات والجوائز

أفضل بنك إسالمي 
في تركيا 2017

إسالميك فايننس نيوز

أفضل بنك إسالمي
 في الكويت 2017
إسالميك فايننس نيوز
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أبرز اجنازات البنك في املسؤولية اإلجتماعية املؤسسية لعام 2017

توافقــا مــع رســالة "بيتــك" بتحقيــق أعلــى مســتويات
اإلبتــكار فقــد قمنــا مبســاندة ودعــم مــا يزيــد عــن 40
الهندســة كليــة  لطلبــة  ابداعــي  تخــرج  مشــروع 
"بيتــك" وكان  الكويــت  جامعــة  فــي  والبتــرول 
الدولــي.  االختراعــات  ملعــرض  الرئيســي  الراعــي 

• قمنــا وبالتعــاون مــع العديــد مــن اجلامعــات بتنظيــم 
احملاضــرات وورش العمــل مبختلــف املواضيــع املتعلقــة 

بالصيرفة االسالمية.
ــة  ــا برعاي • بالشــراكة مــع مجموعــة مــن اجلامعــات قمن

واملشاركة في العديد من املعارض الوظيفية. 

• بشــراكة اســتراتيجية مــع اإلدارة العامــة خلفــر الســواحل 
نظمنــا حملــة لنشــر الوعــي بخصــوص اهميــة إجــراءات 

السالمة ملرتادي البحر خالل فصل الصيف.
• جتديــد الشــراكة مــع فريــق "مبــادري بيتــك" وذلــك تأكيــداًـ 
علــى إمياننــا مبواهــب الشــباب الكويتــي واســتمراراًـ فــي 

دعم األبطال لتحقيق أحالمهم وأهدافهم. 

• بشــراكة اســتراتيجية مــع وزارة الصحــة ومستشــفى 
توعويــة  خاصــة  نظمنــا حملــة  الدولــي  الســالم 

بسرطان الثدي. 
كشــريك  الشــباب  متكــني  ملتقــى  فــي  املشــاركة   •

استراتيجي. 

يــوم رياضــي مفتــوح لطلبــة جامعــة  • نظمنــا فعاليــة 
ــوم والتكنولوجيــا وذلــك لتشــجيع وتعزيــز  اخلليــج للعل

منط احلياة الصحية
• بالتعــاون مــع مركــز دســمان ألمــراض الســكر قمنــا 

بتنظيم حملة توعوية مبناسبة يوم السكر العاملي. 

• قــام "بيتــك" وبالتعــاون مــع املفوضيــة العليــا للالجئــني 
– التابعــة لهيئــة األمم املتحــدة – بتســديد مبلــغ نصــف 
الجئــي  إلغاثــة  الــزكاة  مــن  أمريكــي  دوالر  مليــون 

الروهنغا.
• مبناســبة رفــع احلظــر الــذي فرضــه االحتــاد الدولــي 
لكــرة القــدم (فيفــا) علــى االحتــاد الكويتــي لكــرة القــدم 
حملــة  بإطــالق  قمنــا  اخلليــج  كأس  دورة  واســتضافة 
ــي مــن  ــرة القــدم الكويت ــق ك ــة لدعــم ومســاندة فري وطني

خالل تنظيم العديد من االنشطة والفعاليات. 

• توقيــع شــراكة اســتراتيجية مــع "نــادي الروبــوت الكويتــي" 
ــة املناســبة لتطويــر اإلبتــكار  للمســاهمة فــي توفيــر البيئ

واإلبداع بني الشباب. 
ــة واملشــاركة  • التعــاون مــع وزارة الصحــة مــن خــالل رعاي
فــي حملــة احلــج والعيــد واملســاهمة فــي نشــر الوعــي 

وأهمية أخذ اإلحتياطات الصحية. 

مــن منطلــق املســؤولية اإلجتماعيــة وبالشــراكة مــع 
مستشــفى الســالم الدولــي - شــركة تابعــة ملجموعــة 
التدريبــي  البرنامــج  إطــالق  إعــادة  مت   - "بيتــك" 
قبــل  مــن  املعتمــد  األوليــة  واإلســعافات  لإلنعــاش 

جمعية القلب االمريكية. 

ــت شــراكة اســتراتيجية مــع  ــك فــي الكوي ــا كأول بن وقعن
وزارة الشــباب لدعــم واملشــاركة فــي فعاليــات مبــادرة 
"الكويــت عاصمــة للشــباب العربــي" والتــي بــدأت فــي 

مايو وتستمر ملدة سنة. 

قمنــا بإطــالق  حملــة بيتــك الرمضانيــة والتــي شــملت  
انشــطة اجتماعيــة متنوعــة واعمــال التطوعيــة خــالل 
شــهر رمضــان املبــارك باالضافــة الــى مشــروع توزيــع 

وجبات االفطار لتغطية ثالثة محافظات في الكويت. 

• التعــاون مــع الهــالل االحمــر الكويتــي لتقــدمي املســاعدة 
والعون للمتضررين من جراء الكوارث الطبيعية. 

• مــن منطلــق ممارســة دورنــا كمؤسســة وطنيــة فعالــة 
واألنشــطة  الفعاليــات  مــن  العديــد  فــي  شــاركنا 
مــع  بشــراكة  الوطنيــة  األيــام  خــالل  املجتمعيــة 

املؤسسات والهيئات الرسمية. 

قمنــا  واالبــداع  الثقافــة  ونشــر  تعزيــز  منطلــق  مــن   •
بالشــراكة مــع برنامــج إعــادة الهيكلــة والقــوى العاملــة 

برعاية برنامج "التاجر الصغير" 
• بشــراكة اســتراتيجية مــع وزارة الداخليــة شــاركنا فــي 
ــادة  ــات أســبوع املــرور اخلليجــي املوحــد وذلــك لزي فعالي

الوعي لدى الناس بقوانني الطرق وإجراءات السالمة. 

أفضل بنك إسالمي 
في الكويت 2017

امييا فايننس

بنك العام
في الكويت - 2017

ذى بانكر

بنك العام
في الشرق األوسط - 2017

ذى بانكر

بنك العام
في العالم - 2017

ذى بانكر

أفضل مزود للتمويل اإلسالمي
للمشاريع في العالم 2017 

غلوبال فايننس

أفضل بنك إسالمي 
في تركيا 2017

إسالميك فايننس نيوز

أفضل بنك إسالمي 
في الشرق األوسط 2017

امييا فايننس

أفضل بنك إسالمي
 في الكويت 2017
إسالميك فايننس نيوز

انطالقــا مــن كونــه مؤسســة رائــدة فــي مجــال اخلدمــات املصرفيــة املتوافقــة مــع الشــريعة االســالمية فــي الكويــت, يســعى "بيتــك" 
دائمــا نحــو قيــادة التطــور العاملــي فــي مجــال اخلدمــات املاليــة اإلســالمية, حيــث نــال العديــد مــن اجلوائــز مــن مجــالت ماليــة 

عاملية حول العالم خلدماته وإجنازاته التي يحرص على تقدميها عاماًـ بعد عام وذلك في مجاالت مختلفة.
فيما يلي بعض اجلوائز التي حاز عليها "بيتك", بناء على آلية ومنهجية مقدمي اجلوائز.

بيــت التمويــل الكويتــي "بيتــك" مؤسســة رائــدة فــي املجتمــع إنطالقــاًـ مــن إميانهــا العميــق مبســؤوليتها فــي املجتمعــات التــي تعمــل 
بهــا مــن خــالل دعــم القضايــا التــي تؤثــر بشــكل مباشــر علــى األفــراد مبــا فــي ذلــك التنميــة املســتدامة, وتنميــة الوعــي املــروري 
العــام, ودعــم مبــادرات الرعايــة الصحيــة مثــل التوعيــة حــول مختلــف األمــراض واســتدامة الطاقــة وحمايــة البيئــة ومتكــني رواد 

األعمال والسيدات في الكويت.

وإميانــاًـ باجلانــب اإلنســاني واملســؤولية اإلجتماعيــة قــام "بيتــك" مبســاعدة الفقــراء ومتضــرري الكــوارث الطبيعيــة فــي دول عــدة, 
كما لديه مساهمات فعالة وملحوظة في تنمية املجتمعات في جميع أنحاء العالم.

المسؤولية اإلجتماعيةالجوائز العالمية
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تأسيس بيت التمويل الكويتي مبوجب مرسوم أميري كأول مصرف إسامي 
تأسيس شركة بيت اإلمناء العقارية بالبحرين لتصبح أحد أكبر مطوري كويتي.

العقارات في القطاع اخلاص البحريني.

بيت التمويل الكويتي )ماليزيا( أول بنك إسامي مت منحه ترخيص مبوجب 
قانون املصارف اإلسامية لعام 1983 في ماليزيا.

تأسيس بيت التمويل الكويتي باألردن كشركة تابعة لبيت التمويل الكويتي 
- البحرين. تتركز عملياته الرئيسية في العقارات حيث مت تأسيسه بنسبة 

28% في شركة الدرة للتطوير العقاري واالستثمار.
تأسيس شركة "بيتك" العقارية - السعودية برأس مال قدره 2.5 مليار ريال 

سعودي.

بدء تشغيل بيت التمويل السعودي الكويتي.
توّسع البنك الكويتي التركي للمساهمة ابتداًء من دولة اإلمارات العربية 

املتحدة والحقاً في أملانيا عام 2015.

إفتتاح البنك الكويتي التركي للمساهمة في أملانيا.

استقبل بيت التمويل الكويتي أول عمائه في 31 أغسطس وتلقى 170 طلب 
فتح حساب في أول يوم عمل.

تأسيس البنك الكويتي التركي للمساهمة مبوجب مرسوم مجلس الوزراء 
التركي.

تأسيس بيت التمويل الكويتي كابيتال )شركة "بيتك" لإلستثمارات املالية( 
برأسمال قدره 15 مليون دينار كويتي )49,72 مليون دوالر أمريكي(. 

تأسيس شركة بيت التمويل الكويتي العقارية مبثابة الذراع العقاري لبيت 
التمويل الكويتي لشراء وبناء العقارات.

إفتتاح بيت التمويل الكويتي بالبحرين ليقدم اخلدمات املصرفية التجارية 
واإلستثمارية اإلسامية.
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