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«بوبيان» يقفز بأرباحه ٥٤٪ إلى ٣٣ مليون دينار بالنصف األول
أعلن بنك بوبيان عن حتقيقه 
أرباحا تشغيلية بالنصف األول من 
العام احلالي بلغت حوالي ٥٣ مليون 
دينار، مشــيرا إلى استمرار البنك 
في جتنيب مخصصات بقيمة ٢٢ 
مليون دينار، ليحقق بذلك أرباحا 
صافيــة بلغت حوالــي ٣٣ مليون 
دينار بزيادة ٥٤٪ عن العام املاضي 
وبلغت ربحية السهم ٨٫٥ فلوس.

وفي هذا الســياق، قــال نائب 
رئيــس مجلــس اإلدارة والرئيس 
التنفيــذي ملجموعة بنــك بوبيان 
عادل املاجــد: «بحمد اهللا وفضله 
انهينا النصف األول من العام احلالي 
بنتائج إيجابية تعكس خططنا في 
التوسع وزيادة حصتنا السوقية».
العــام احلالــي  وأضــاف أن 
ميثل للبنك ومختلــف القطاعات 
االقتصاديــة العــودة الــى احلياة 
الطبيعيــة بعــد عامــني مــن عدم 
االستقرار بسبب جائحة كورونا، 
مضيفا: «بإذن اهللا ســيكون العام 
احلالي مميزا في مسيرتنا، السيما 

مع خططنا للمزيد من التوسع».
واستعرض املاجد أبرز األرقام 
التي حققها البنــك خالل النصف 
األول، حيــث بلغ إجمالــي ودائع 
العمــالء ٥٫٦ مليارات دينار دينار 
بنسبة منو ٤٪ فيما بلغت محفظة 
التمويل ٥٫٧ مليارات دينار بنسبة 
منو ١٢٪ وبلغت اإليرادات التشغيلية 
١٠٢ مليون دينار بنسبة منو ١٠٪ 
وعلى مستوى احلصص السوقية، 
فقد ارتفعت حصة البنك من التمويل 
احمللي بصفة عامة إلى حوالي ١١٪.

مــن ناحية أخرى، قــال املاجد 
إن البنك خالل األعوام املاضية بدأ 
مســيرة التوســع خارجيا، حيث 
جنح في االستحواذ على بنك لندن 
والشرق األوسط والذي ميتلك فيه 
حاليا ٧١٪ من األسهم، ثم جاء إعالن 
 Nomo Bank البنك عن انطالق أعمال
بالكامل في الكويت واململكة املتحدة 
كأول بنك رقمي إسالمي عاملي من 
لندن لديه القدرة على تقدمي خدماته 
للجميع ســواء من عمالء بوبيان 

أو غيرهم.
من ناحية أخرى، أشــار املاجد 

الى انه خالل العامني املاضيني اثبت 
البنك قوة وجناح اإلســتراتيجية 
التي انتهجها منذ ســنوات والتي 
أكدت قوة البنك واســتمراره على 

القمة رغم ارتفاع حدة املنافسة.
وأنهي بنك بوبيان النصف األول 
مــن العام احلالــي ٢٠٢٢ بتحقيق 
أعلــى معدل مــن اجلوائز العاملية 
التي استطاع البنك احلصول عليها 
من مجموعة مميزة من املؤسسات 
املرموقــة وفي مقدمتها مؤسســة 
يورومني ومجلة ميد ومؤسســة 

غلوبل فاينانس.

وحقق البنك ٩ جوائز مختلفة 
في مجاالت اخلدمات الرقمية واإلبداع 
واالبتكار واملسؤولية االجتماعية 
ودعم املشاريع الصغيرة الى جانب 
جائزة للرئيس التنفيذي ملجموعة 
بنك بوبيان عادل املاجد كشخصية 
العام املصرفية في قطاع التمويل 
اإلســالمي على مســتوى منطقة 
الشــرق األوسط وشــمال أفريقيا 
MENA وجائــزة أفضــل بنــك في 

إسالمي في الكويت.
كما شــهد العام احلالي تكرمي 
احتــاد املصــارف العربية للماجد 

في السابق على اجلامعة من رؤساء 
تنفيذيني لشركات كبيرة.

واستمر البنك في تقدمي أعلى 
مستويات اخلدمة للعمالء ما جعله 
يحصــد العديد مــن اجلوائز التي 
تتعلق بخدمة العمالء ومن أبرزها 
جائزة مؤسسة «سيرفس هيرو» 
كأفضــل بنك إســالمي فــي خدمة 
العمالء في الكويــت للعام الثاني 

عشر على التوالي منذ عام ٢٠١٠.
كما توجت مؤسسة يورومني 
العاملية بنك بوبيان بجائزة أفضل 
بنــك علــى مســتوى الكويت في 
اخلدمات املصرفية للمشــروعات 
الصغيــرة واملتوســطة تقديــرا 
إلجنازاته خالل السنوات األخيرة في 
دعم الشركات الصغيرة واملتوسطة 
ومساهمته املميزة في وضعها على 
خارطة االقتصاد احمللي من خالل 
تزوديهــم بخدمات سلســة تلبي 

احتياجات أعمالهم.
ومنذ البداية ارتأت إدارة البنك 
التركيــز على قطاع املشــروعات 
الصغيرة واملتوسطة كونه أصبح 
من القطاعات املؤثرة في االقتصاد 
الكويتي وداعما أساســيا للتنمية 
وتنويــع مصادر الدخــل، وهو ما 
قررته اإلدارة العليا في البنك من 
ضرورة التوجه لدعم مشروعاتهم 
وتنويــع فرصهم نحــو مزيد من 
االبتكار واإلبــداع وحتفيز فرص 
منوها ومســاعدتها على االنطالق 

في مختلف القطاعات واملجاالت.
ودعما لبرامجه الصحية أطلق 
البنــك أول مبادرة مــن نوعها في 

باختيــاره الشــخصية املصرفية 
العربية للعام ٢٠٢١ ليكون بذلك أول 
مصرفي كويتي يتم اختياره للتكرمي 
الــذي يعتبر األعلــى الذي مينحه 
االحتاد ألصحاب اإلجنازات املتميزة 
فــي القطاعــني املالــي واملصرفي 

العربي.
واستضافت جامعة ستانفورد 
 Stanford Graduate School العريقة
Of Business املاجــد محاضرا أمام 
طلبة ماجستير إدارة األعمال حول 
قصة جناح البنك ليكون بذلك أحد 
أبرز القياديني الذين حلوا ضيوفا 

الكويت تختص بالصحة النفسية 
حرصــا منــه علــى أداء دوره في 
مجــال املســؤولية االجتماعيــة 
وتأكيــدا ملســاهماته املتميزة في 
العديد من مجاالت خدمة املجتمع 
عبر إطالق مبادرات متميزة تركز 
على تطوير املجتمع والتأثير عليه 

بشكل إيجابي.
وخــالل النصــف األول أعلنت 
منظمة التعاون الرقمي (DCO) عن 
انضمام بنك بوبيان بصفة عضو 
مراقب للمنظمة ليكتمل بذلك عدد 
األعضاء املراقبني في املنظمة وهو 
ما سيسهم في حتقيق مهمة املنظمة 
التي تهدف إلى تيسير سبل التعاون 
العاملي في مجاالت اإلدماج الرقمي 
ومتكني اجلميع من املشــاركة في 

االقتصاد الرقمي.
واستمر البنك في النصف األول 
مــن العــام احلالي بدعم مــوارده 
البشــرية، حيث أعلن عن توقيع 
شراكة استراتيجية بالتعاون مع 
جامعــة دووك DUKE األميركيــة 
إلطالق البرنامج التدريبي اخلاص 
بإعداد القادة داخليا في بنك بوبيان 
وتعزيز مهاراتهم القيادية ملواكبة 
التطورات والتحديات في املرحلة 
احلاليــة التــي تعــزز اخلدمــات 

اإللكترونية والرقمية.
ويعــد بنــك بوبيان مــن أعلى 
مؤسسات القطاع اخلاص توظيفا 
للشــباب الكويتــي، حيث تقترب 
نسبة العمالة الوطنية فيه من ٨٠٪ 
وهو ما يجعله األعلى على مستوى 
البنوك والقطاع اخلاص الكويتي.

٨٫٥ فلوس ربحية السهم الواحد.. و٥٣ مليون دينار األرباح التشغيلية

مبنى البنك اجلديد عادل املاجد

الرقمي وتفوقنا  السوقية  حصتنا  وزيادة  التوسع  في  خططنا  تعكس  إيجابية  نتائج  البنك حصد ٩ جوائز عاملية نتيجة إجنازاته في مختلف القطاعات ومسؤوليته االجتماعيةاملاجد: 

املشاركة بتطبيق نظام 
املدفوعات اخلليجية

أفضل بنك
باملسؤولية االجتماعية

منوذج يقتدى في جتربة 
البنوك اإلسالمية

االنضمام إلى قائمة أكبر
١٠٠ شركة بالشرق األوسط

خالل النصف األول من العام احلالي وفي إطار توجه 
بنك الكويت املركزي نحو تطوير أنظمة املدفوعات اإلقليمية 
شــارك بنك بوبيان في املرحلة األولى من تطبيق نظام 
املدفوعــات اخلليجية (آفاق) ليكون بذلــك أول البنوك 
احمللية املنضمة للنظام بعد استكماله جميع االختبارات 

واإلجراءات الالزمة.

اختتم البنك النصف األول من العام احلالي 
بحصوله على جائزة أفضل بنك في املسؤولية 
االجتماعية على مستوى البنوك الكويتية من 
مؤسسة يورومني العاملية وهو إجناز يضاف 
الى سلسلة إجنازاته املميزة خالل السنوات 

األخيرة.

صنفــت وكالة موديــز العاملية للتصنيف 
االئتمانــي بنك بوبيان كنموذج يقتدى به في 
جتربة البنوك اإلسالمية على مستوى الكويت 
واملنطقة، مؤكدة أن البنــك اصبح من خالل 
األرقام ثالث اكبر بنك على مســتوى الكويت 

بحصة سوقية كبيرة تتجاوز ١١٪.

انضم بنك بوبيان لقائمة املائة الكبار على مستوى الشرق األوسط ضمن 
القائمة السنوية ملجلة فوربس العاملية FORBES ألكبر ١٠٠ شركة على مستوى 
املنطقة ليتوج البنك بذلك عقد كامل من اإلجنازات والنجاحات التي صعدت 
به إلى قمة القطاع املصرفي الكويتــي. ومت وضع هذه القائمة التي تعدها 
سنويا مؤسسة فوربس العاملية على أساس مجموعة من املعايير املالية أبرزها 

القيمة السوقية واملبيعات وإجمالي األصول وصافي األرباح لعام ٢٠٢١.

«وربة» يجري سحب «السنبلة» ربع السنوي الثاني
يجــري بنــك وربــة 
الســنبلة ربــع  ســحب 
الســنوي الثانــي اليوم، 
حيث سيعلن عن أسماء 
الرابحني في متام الساعة 
الثانية ظهــرا عبر إذاعة 
٣٦٠FM، وســيتم إجراء 
الســحب بحضور ممثل 
وزارة التجارة والصناعة 

وموظفي بنك وربة.
وميثل حساب السنبلة 
لــكل  اخليــار األفضــل 
الراغبني بتوفير األموال 
وحتقيــق عوائــد مالية 

ثابتــة على أرصدتهــم في الوقت نفســه، 
باإلضافة إلى احلصــول على فرص للفوز 
بجوائــز نقدية طوال العــام، حيث تتميز 
حملة حساب السنبلة في ٢٠٢٢ بالسحوبات 
الكبرى (Mega Draws) التي تقام بشكل ربع 
سنوي، وفي هذا السحب الكبير الثاني سيتم 
السحب على اجلائزة الكبرى بقيمة ٢٥٠ ألف 
دينار لفائز واحد، إضافة الى السحب الكبير، 
سيتم اإلعالن عن فائزي السحب األسبوعي 
حلساب السنبلة، حيث يتم تتويج ١٠ فائزين 

أسبوعيا لكل منهم مبلغ ١٠٠٠ دينار.

الســحب  كما ســيتم 
اخلاص بحساب السنبلة 
لألطفال الشــهري، الذي 
يتــوج ٧ فائزيــن، حيث 
سيحصل الفائز األول على 
١٠٠٠ دينار، والفائز الثاني 
على ٥٠٠ دينار، والفائز 
الثالث حتى السابع لكل 

منهم ١٠٠ دينار.
الشــروط،  وحــول 
الشــعيل  قــال عبــداهللا 
مديــر إدارة أول الفروع 
املصرفيــة  واخلدمــات 
اخلاصة في بنــك وربة: 
يتطلب وجود ١٠٠ دينار لدخول سحوبات 
السنبلة األسبوعية والسحوبات الكبرى، 
علما أن العميل يحصل على فرصة واحدة 
مقابل كل ١٠ دنانير في احلساب، والفرص 
حتتسب حسب أدنى رصيد في احلساب، لذلك 
يجب أن يكون قد مضى على املبلغ شهران 
كامالن قبل الســحوبات الكبرى الحتساب 
الفرص. وأضاف الشعيل أنه ال توجد قيود 
أو حدود للسحب واإليداع، فكلما زاد املبلغ 
املودع زادت فرص العميل للربح مع مراعاة 

احلد األدنى للحساب.

عبداهللا الشعيل

«األهلي» يطلق «هالسنة صيفك غير» ملكافأة 
حملة البطاقات االئتمانية ومسبقة الدفع

البنــك األهلي  أعلــن 
الكويتي عن إطالق حملته 
الصيفية: «هالسنة صيفك 
غير مع حملة البنك األهلي 
الكويتــي»، والتي تقدم 
ألصحــاب بطاقات البنك 
األهلــي الكويتــي فرصا 
جذابة لربح جوائز قيمة. 
التي  تتيــح احلملــة 
ســتنطلق مــن يوليــو 
حتــى ســبتمبر ٢٠٢٢، 
التأهل للدخول  للعمالء 
الشهرية  في السحوبات 
الفوز باجلوائز  وفرصة 
لهــذا الصيــف. حيــث 

سيحظى ثالثة عمالء محظوظون بدراجة 
مائية (جت سكي)، في حني سيحظى فائز 
واحد من ســعداء احلظ باجلائزة الكبرى 

وقدرها ١٠٠٠٠ دينار.
وقالت جهيــر معرفي مدير عــام إدارة 
اخلدمات املصرفية لألفراد (باإلنابة) بالبنك 
األهلــي الكويتي: يســرنا إطــالق حملتنا 
الصيفية املصممة حصرا لعمالئنا الكرام، 
ونحن في البنك األهلي الكويتي نضع في 
قائمة اهتمامنا وأولويتنا تزويد عمالئنا من 
حملة بطاقات البنك مبنافع قيمة واالستمتاع 
بتجــارب تعامل مصرفية فريدة ومصممة 
متاشــيا مع ميولهم واحتياجاتهم. كما أن 

احلملــة الصيفية للبنك 
الكويتــي تدعم  األهلــي 
استراتيجيتنا الهادفة إلى 
تقدمي خدمــات مصرفية 
ســهلة وبســيطة (بنك 
أســهل)، وتؤكد التزامنا 
الدائــم بتطويــر مزايــا 
منتجاتنــا  وعــروض 
وخدماتنا لتلبية متطلبات 
العمــالء. وأود التنويــه 
إلى أنه مبقدور أصحاب 
املصرفيــة  البطاقــات 
االشــتراك في الســحب، 
سواء كانوا يستخدمون 
بطاقاتهــم لإلنفاق على 

عمليات الشراء احمللية أو الدولية. 
وينبغي على العمالء الراغبني باالشتراك 
في الســحب، إنفــاق ٥٠٠ دينار كحد أدنى 
للتأهل للسحب الشــهري والفوز بدراجة 
مائية (جت سكي)، أو إنفاق ما ال يقل عن 
٢٠٠٠ دينار خالل فترة احلملة (٣ أشــهر) 
للتأهل للجائزة الكبرى وقدرها ١٠٠٠٠ دينار 
وباملثل، ينبغي على حاملي البطاقات املسبقة 
الدفع إنفاق ما ال يقل عن ٢٠٠ دينار للتأهل 
للسحب الشهري والفوز بدراجة مائية (جت 
ســكي)، أو إنفاق ١٠٠٠ دينــار خالل فترة 
احلملة (٣ أشهر) للتأهل للجائزة الكبرى 

وقدرها ١٠٠٠٠ دينار.

جهير معرفي

«نفط الكويت» بصدد توقيع عقود استشارات مبليار دوالر

«اخلدمة املدنية»: بيانات العاطلني عن العمل غير دقيقة
و«األنباء» تؤكد باملستندات

محمود عيسى

توقعت مجلة «ميد» أن توقع 
شركة نفط الكويت في غضون 
٦٠ يومــا عقود االستشــارات 
الرئيســية ملشــاريع البنيــة 
التحتية الرئيســية للشركة، 
والبالغة قيمتها مجتمعة ٣٠٧٫٦ 
ماليني دينار (ما يعادل مليار 
دوالر)، وذلــك وفقــا ملصــادر 
مطلعة في الصناعة النفطية.

وقالت إنه مــن املتوقع أن 
تتم ترسية العقود على شركات 
املقاوالت الثالث التي قدمت أدنى 
العروض كجــزء من الصفقة، 
وهذه الشــركات هــي كيه بي 
ار األميركية وشــركة وورلي 
األســترالية وشــركة تكنيب 
الفرنسية. وستغطي العقود كال 
من خدمات الهندسة والتصميم 
األولية واستشارات إدارة أعمال 
البنيــة التحتيــة الرئيســية 
ملشــاريع التابعة لشركة نفط 
الكويت، أما األســعار النهائية 

قــال ديــوان اخلدمــة املدنية إن 
األرقــام الواردة في خبــر «األنباء» 
عــن وجود ٨٣١٨ مواطنــا ومواطنة 
عاطلني عن العمل غير دقيقة. وفي 
بيان له، أرسله إلى «األنباء» مشكورا، 
لفت الديوان إلى أنه املصدر الرسمي 
إلحصائيات أعداد املسجلني، مبينا 
أن أعداد املسجلني بنظام التوظيف 
املركزي كباحثني عن عمل حتى الفترة 
الســابقة الـ٧٨ للتوظيف بلغ ٣٢٤٩ 
شــخص، وأنــه جــار التدقيق على 
بيانات املسجلني في الفترة األخيرة 
متهيدا لترشيحهم للجهات احلكومية 
املشمولة بنظام التوظيف املركزي.

وإذ تنشــر «األنبــاء» رد ديوان 
اخلدمــة املدنيــة بنــاء علــى طلبه 
ووفقا حلق الرد، فإنها تؤكد صحة 
بياناتها املنشورة في اخلبر والصادرة 
في إطــار تقرير حديــث صادر عن 
«اإلدارة املركزية لإلحصاء»، والذي 

٭ وود جروب البريطانية: ٨١٫٢ مليون 
دينار (٢٦٤٫٨ مليون دوالر)

جتدر اإلشــارة إلــى انه مت 
استبعاد شركة «فلور» األميركية 
بسبب املخالفات املتعلقة بتقدمي 

خطاب ضمانها األولى.
وقد رحبت األطراف املعنية 
وأصحــاب املصلحة في قطاع 
النفــط والغــاز فــي الكويــت 

األصلي لـــ «اإلحصاء» والذي يؤكد 
حداثة وصحة كل األرقام املنشورة، 
ويظهــر بصــورة واضحــة التباعد 
املوجود بني بعض األجهزة احلكومية، 
إذ بــني تقرير «اإلحصاء» أن األرقام 
مــن واقــع بيانات اخلدمــة املدنية، 

ترسية عقود على عدد أقل من 
الشركات.

وعزت املصادر ذلك إلى قلة 
نشاط مشروعات االستكشاف 
والتنقيب عن النفط والغاز في 
الكويت ما يتوقع معه تراجع 
أعبــاء العمل واملهــام املتعلقة 

بالعقد.
وليــس خافيــًا أن الكويت 
شــهدت انخفاضــا كبيــرا في 
نشاط مشاريع النفط والغاز في 
السنوات األخيرة وسط مشاكل 
تتعلق باالســتقرار السياسي 
فضال عــن اإلجراءات املتعلقة 

مبواجهة وباء كورونا.
وأشارت ميد إلى انه مبجرد 
توقيع العقود، فمن املتوقع أن 
تستمر كل من شركتي تكنيب 
ووورلــي فــي إجنــاز الكثير 
مــن العمل الذي بدأتا بتنفيذه 
بالفعل، بينما يتوقع أن حتصل 
كيه بي ار على املزيد من األعمال 
اجلديدة وفي مرحلة الهندسة 

والتصميمات األولية.

بالتقدم الــذي مت إحرازه على 
صعيد ترسية العقود، التي قالوا 
إنها ستعزز النشاط في البالد 
وتساعدها على االستفادة من 

ارتفاع أسعار النفط العاملية.
وكان العقد قد منح في املرة 
األخيرة لـ ٤ شــركات مختلفة 
هي فلور، وود جروب، وورلي، 
وتكنيب. أما هذه املرة، فستتم 

فيمــا تنفــي «اخلدمــة املدنية» دقة 
تلــك األرقام، وهو مــا يظهر حقيقة 
األمر في أن اإلشكالية احلقيقية هي 
إشكالية (حكومية - حكومية) وليس 
لـــ «األنبــاء» أو محتواها اإلخباري 

صلة بها.

خالل ٦٠ يوماً واخلاصة مبشاريع البنية التحتية الرئيسية للشركة

البيانات املنشورة حديثة أصدرتها «اإلحصاء» قبل يومني.. وتعبر عن الوضع حتى ٣٠ يونيو ٢٠٢٢

التقرير حــول املتعطلني إحدى إحصائيــات 
عن العمل وفقا ملدة التعطل

صورة من التقرير تبني عدد املواطنني واملواطنات 
العاطلني عن العمل

املركزيــة لإلحصاء اإلدارة  غــالف تقريــر 
عن العاطلني حتى ٣٠ يونيو املاضي

التي قدمت لشركة نفط الكويت 
من قبل الشركات املعنية بالعقد 

فهي:
٭ كيه بي ار األميركية: ٦٩٫٦ مليون 

دينار (٢٢٧ مليون دوالر)
٭ وورلي األسترالية: ٧٧٫٩ مليون 

دينار (٢٥٤ مليون دوالر)
٭ تكنيب الفرنسية: ٧٨٫٩ مليون 

دينار (٢٥٧٫٣ مليون دوالر)

يؤكد وبدقة شديدة كل األرقام التي 
نشــرت باجلريــدة دون أي أخطاء، 
إذ مت التعامل مع الدراســة واألرقام 

بحرفية وموضوعية شديدتني.
وفي هذا الصدد، تنشر «األنباء» 
٣ أوراق رئيســية من واقع التقرير 


