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٢١٫٥ مليون دينار أرباح «بوبيان» في النصف األول.. بنمو ٢٥٪

أعلــن بنك بوبيان عــن حتقيقه أرباحا 
تشغيلية في النصف األول من العام احلالي 
جتــاوزت ٥٠ مليون دينــار بنمو ١٥٪، مع 
استمرار البنك في جتنيب مخصصات بقيمة 
٢٨ مليون دينار، محققا بذلك ربحا صافيا 
بلغ ٢١٫٥ مليون دينار، بزيادة ٢٥٪ عن العام 

املاضي، وبلغت ربحية السهم ٦ فلوس.
وفي هذا السياق، قال نائب رئيس مجلس 
اإلدارة والرئيــس التنفيذي ملجموعة بنك 
بوبيــان عــادل املاجد، في بيــان صحافي: 
«بحمد اهللا استطعنا االستمرار في حتقيق 
مســتويات جيدة من األرباح التشــغيلية 
والصافية على الرغم من استمرار تداعيات 
جائحــة كوفيد ١٩ التــي ال تزال تؤثر على 
مختلــف القطاعــات ومــن بينهــا القطاع 

املصرفي». 
وأضــاف: «على الرغم ممــا منر به من 
ظروف استثنائية، فإن بوبيان أكد قدرته 
علــى التعامل مع األزمــة ومواصلة تقدمي 
أعلى مستويات اخلدمة للعمالء مع حتقيق 
أعلى مستويات املرونة في تطويع خدماتنا 
ومنتجاتنا عبر مختلف الوسائل الرقمية 

لتسهيل حياة عمالئنا».
 «Nomo Bank» إطالق

واشار املاجد، الذي يرأس مجلس إدارة 
بنك لندن والشــرق األوسط، إلى أن إعالن 
 Nomo» األربــاح تزامن مع إعالننــا إطالق
Bank» كأول بنك رقمي إســالمي عاملي من 

لندن من خالل بنك لندن والشرق األوسط 
(BLME) الــذي يتخذ مــن اململكة املتحدة 
مقــرا له والذي يعتبــر جزءا من مجموعة 
بنك بوبيان والذي ســيعمل وفقا لقوانني 

سلطات الرقابة املالية البريطانية.
وأضاف: «ميثــل البنك اجلديد تطبيق 
عملي الســتراتيجية بوبيان في التوســع 
خارجيا بعد تأكيد مكانتنا محليا وامتداد 
خلطــط بوبيــان للتوســع فــي اخلدمات 

املصرفية الرقمية».
وأعرب املاجد عن أمله بعودة القطاعات 
االقتصاديــة فــي الكويت للعمــل بصورة 
طبيعية في ظل اجلهود التي تبذلها الدولة 
مبختلف مؤسساتها من أجل تطعيم الغالبية 
العظمى من سكان الكويت مواطنني ووافدين 
حتــى ميكن فتح جميع القطاعات ومن ثم 

العودة تدريجيا للحياة الطبيعية.
املؤشرات املالية

استعرض املاجد أبرز األرقام التي حققها 
البنك خالل النصف األول، حيث بلغ إجمالي 
ودائع العمالء ٥٫٤ مليارات دينار بنســبة 
منو ١٥٪، فيما بلغت محفظة التمويل ٥٫٢ 
مليارات دينار بنســبة منــو ١٢٪، وبلغت 
اإليــرادات التشــغيلية ٩٢٫٦ مليون دينار 

بنسبة منو١٧٪.
أما على مستوى احلصص السوقية، فقد 
ارتفعت حصة البنك مــن التمويل احمللي 
بصفة عامة إلى حوالي ١٠٫٧٪، بينما ارتفعت 

حصته من متويل األفراد إلى حوالي ١٣٫٤٪. 
وفي هذا السياق، قال املاجد: «بطبيعة 
احلال كان من الضروري جتنيب مخصصات 
حتوطية إضافية لدعم املركز املالي للبنك 
وزيــادة القــدرة على مواجهــة التداعيات 
املستقبلية ألزمة كورنا احلالية، وهو أمر 
طبيعي نتيجة األزمة التي تعتبر األولى من 
نوعها التي منر بها في العصر احلديث».

إجنازات وجناحات 

من ناحية أخرى، استعرض املاجد أبرز 
اإلجنازات التي حتققت خالل النصف األول 
من العام احلالي، أبرزها جناح البنك إقليميا 
وعامليا في تغطيــة االكتتاب في الصكوك 
التي قام بطرحها بقيمة ٥٠٠ مليون دوالر، 

مبعدل ربح سنوي ٣٫٩٥٪.
وأضاف: «لقد جتاوزت إجمالي طلبات 
االكتتاب مبلغ ١٫٣ مليار دوالر (متثل أكثر 
من ٢٫٦ ضعف حجم الصكوك املصدرة) وهو 
ما يؤكد الســمعة العاملية واإلقليمية التي 
يتمتع بها بنك بوبيان نتيجة ما حققه من 
إجنازات مشهودة خالل السنوات املاضية 

على مختلف األصعدة».
من ناحية أخرى، فقد أكدت األزمة التي 
ســببها انتشــار وباء ڤيروس كورونا في 
الكويت مــدى القوة التــي يتمتع بها بنك 
بوبيان واستمراره في خدمة العمالء بنفس 
مستويات األعوام املاضية، ليحافظ البنك 
علــى تربعه علــى قمة خدمــة العمالء في 

الكويــت من خــالل حصوله علــى جائزة 
مؤسســة «ســيرفس هيرو» كأفضل بنك 
إســالمي في خدمة العمــالء للعام احلادي 

عشر على التوالي منذ عام ٢٠١٠.
دعم املوارد البشرية

كما استمر البنك في دعم موارده البشرية 
من خالل اإلعالن عن قبول دفعة جديدة من 
موظفيه فــي البرنامج اخلاص باحلصول 
على درجة املاجستير بالتعاون مع جامعة 
اخلليج للعلوم والتكنولوجيا والذي أطلقه 
قبل ١٠ سنوات دعما ملوارده البشرية، حيث 
يعتبر البنك الوحيد الذي يســهم في دعم 
ومســاندة موظفيه للحصــول على درجة 
املاجستير من خالل مجموعة من احملفزات 

املعنوية واملادية.
ومنــذ عــام ٢٠١٢ حصل أكثــر من ١٠٠ 
موظــف وموظفة من موظفــي البنك على 
درجة املاجستير من جامعة اخلليج للعلوم 
والتكنولوجيــا GUST في إطــار البرنامج 
املشترك بني الطرفني والذي تنفذه أكادميية 

اتقان التابعة للبنك.
كمــا شــارك البنك فــي عــدد كبير من 
املعارض الوظيفية االفتراضية التي نظمتها 
جامعات الكويت، حيث مت استعراض أبرز ما 
يقدمه البنك في سبيل دعم الكوادر الوطنية 
ســواء من خالل جذبها للعمل في البنك أو 
من خالل منحها اخلبرات التدريبية الالزمة 

بعد االلتحاق ببنك بوبيان.

أرباح البنك التشغيلية جتاوزت ٥٠ مليون دينار بنمو ١٥٪.. و٦ فلوس ربحية السهم الواحد

مخطط توضيحي ألرباح بنك بوبيان خالل النصف األول من ٢٠٢١عادل املاجد

عادل املاجد: متفائلون بعام جيد.. رغم استمرار تداعيات «كورونا» على كل القطاعات

إطالق «Nomo Bank».. كأول بنك رقمي إسالمي عاملي من لندن تابع لـ «بوبيان»

«بوبيان» أكد قدرته على التعامل مع األزمة ومواصلة تقدمي أعلى مستويات اخلدمة لعمالئه

جتنيب مخصصات حتوطية إضافية.. يدعم املركز املالي للبنك مبواجهة تداعيات «كورونا»

أرقام ذات داللة

دعم كامل حلملة
«لنكن على دراية»

تدشني فروع جديدة
خلدمة عمالء «بوبيان»

أكبر حملة في الكويت
ملكافأة العمالء

٭ ٥٫٤ مليارات دينار ودائع العمالء.. بنمو١٥٪.
٭ ٥٫٢ مليارات دينار محفظة التمويل.. بنمو ١٢٪.

٭ ٩٢٫٦ مليون دينار اإليرادات التشغيلية.. بنمو ١٧٪.
٭ ١٠٫٧٪ حصة البنك من التمويل احمللي بصفة عامة.
٭ ١٣٫٤٪ حصة «بوبيان» من متويل األفراد بالكويت.

٭ االستمرار في جتنيب مخصصات بقيمة ٢٨ مليون دينار.

في إطــار مســؤوليته االجتماعية، قدم بنــك بوبيان 
الدعــم الكامل حلملة (لنكن على دراية) التي أطلقها بنك 
الكويت املركزي واحتاد مصارف الكويت لتوعية املوطنني 

واملقيمني بالكثير من األمور املصرفية.

في إطــار خططه لتطوير منظومة فروعه املنتشــرة 
فــي مختلف أنحــاء الكويت خلدمة عمالئــه، افتتح بنك 
بوبيــان فرعه اجلديد في منطقــة املباركية والتي تهدف 
إلى خدمة عمالء البنك من األفراد والشــركات، كما افتتح 
البنك أيضا فرعني رئيســيني في منطقــة صباح األحمد 
كأول بنــك يتواجد خلدمة العمالء إلى جانب افتتاح فرع 

آخر في منطقة العقيلة. 

خالل األشهر املاضية، أطلق بنك بوبيان أكبر حملة 
على مستوى الكويت لتشجيع ومكافأة العمالء الذين 
تلقوا التطعيم بجوائز قيمة عبارة عن رحالت للخارج 
متضمنــة كل التكاليف والنفقات وجوائز نقدية قيمة 
ألكثر مــن ٢٠ فائزا، حيث ميكــن جلميع عمالء البنك 

املشاركة.

املستشار الكويتي

الكفاءات في 
اإلدارة.. تنتج 

موظفني أكفاء
Abumishari١@yahoo.com

د.عبداهللا فهد العبداجلادر 
مستشار تطوير إداري وموارد بشرية 

إدارة جهة عمل أو قطاع أو إدارة أو 
قسم حتتاج الى شخص ذي كفاءة في 
املؤهل واخلبرة واملهارة تتعلق بنشاط 
ومهام مكان العمل الذي يشرف عليه، 
وفــوق هذا هناك صفــات اذا توافرت 
في القيادة اإلشــرافية تتيح للموظفني 
الذين يعملون حتت إشــرافه بالتفكير 
والتعديــل في أدائهم لعملهم ومتنحهم 
فرصــة ملزيد من اإلنتاجيــة وااللتزام 
بســبب هذه الصفات التي يتمتع فيها 
القيادي واإلشرافي، وهي أن يكون بني 
املوظفني في مكاتبهم بزيارات على فترات 
والتحدث معهم ومتابعة عملهم ليشعر 
املوظفون بأن مســؤولهم مهتم بالعمل 
ومتابعته معهم ومعرفته مدى التزامهم 
وإنتاجيتهم مبا مت تكليفهم به، وكما أن 
من الصفات األخرى للمسؤول الكفاءة 
هي أن يتيح فرصة للموظفني للتعرف 
على بعض خارج أوقــات العمل يعني 
تتم دعوتهم الى مطعم للغذاء أو العشاء 
وتتيح لهم فرصة للتعرف على بعض أكثر 
وتوثيق عالقاتهم كزمالء عمل بني بعضهم 
ومسؤولهم لتعطيهم احلافز والثقة ملزيد 
من االلتزام واألداء في العمل، كما أن هناك 
صفة في القليل من املسؤولني يتمتعون 

بها وهي مراعاة ظروف املوظفني العائلية 
واملرضية والنفسية والتي تؤثر على أدائهم 
والتزامهم، وأن يخصص وقت للجلوس 
مع هؤالء املوظفني والتحدث فيما بينهم 
وشرح لظروفهم ويقدم لهم النصيحة 
واملشورة واملســاعدة حلل أو تخفيف 
سبب هذه الظروف ويعتبرهم كإخوانه 
وأخواته أو أبنائه وهذه ستساعد املوظفني 

على املزيد من اإلنتاجية وااللتزام.
أقترح على احلكومة وحتى  ولذلك، 
القطاع اخلاص عندما يختارون مرشحني 
للعمل في وظائف قيادية وإشرافية أن 
يراعوا هذه الشروط والصفات لتحقيق 
إنتاجيــة وأداء افضل وحتقيق أهداف 
جهة العمل وملعرفة استيفاء املرشحني 
لهذه الصفات هنــاك اختبارات خاصة 
لتحليل الشــخصية والسلوكية ومدى 
تطابقها مع املرشــحني، وكما يجب أن 
يتم إعداد برامج تدريب وتأهيل لهؤالء 
املسؤولني تكسبهم املهارات والسلوكيات 
التي تكلمنا عنها أعاله، وفي نهاية التأهيل 
يتضح من لديه االســتعداد في تقبلها 
واكتسابها وممارستها في حياته الوظيفية 
وكما ســوف تفيده في حياته العائلية 

واالجتماعية.

«برقان» يعطل أعماله خالل عطلة العيد
أعلن بنــك برقان 
عن تعطيل أعماله ملدة 
ستة أيام خالل عطلة 
عيد األضحى املبارك، 
اعتبارا من وقفة عرفة 
يوم اإلثنني ١٩ يوليو 
لغايــة يوم الســبت 
٢٤ يوليو ٢٠٢١، على 
أن يســتأنف الــدوام 
الرسمي يوم األحد ٢٥ 
يوليو ٢٠٢١. يواصل 
فــرع املطــار خدمــة 
العمــالء خالل عطلة 
العيد من الســاعة ٨ 
صباحا حتى الساعة 

٧ مساء.
وميكــن للعمــالء 

مواصلة االســتمتاع باخلدمات املصرفية 
اإللكترونية طوال فترة العطلة عبر موقع 
البنك www.burgan.com وتطبيق برقان، 
كما ميكنهم التواصل مع مركز خدمة العمالء 

أو خدمة الواتساب على مدار الساعة على 
الرقم ١٨٠٤٠٨٠.

ويتقدم بنك برقان مبناسبة عيد األضحى 
املبارك بأطيب التهاني للجميع.

«املركزي» ينظم ملتقى حول تقرير االستقرار املالي لـ ٢٠٢٠

«كامكو إنفست» تنهي بنجاح االكتتاب في «جاسم للنقليات»

ضمن جهود بنك الكويت املركزي 
الرامية إلى تعزيز الشفافية من خالل 
توفير املعلومات واإلحصاءات املوثوقة 
ذات الصلــة بالقطاع املصرفي واملالي 
الكويتي، أعلــن بنك الكويت املركزي 
عن تنظيم ملتقى حول اإلصدار التاسع 
من تقرير االستقرار املالي لعام ٢٠٢٠، 
يوم اإلثنني املوافق ٢٦ يوليو اجلاري، 

الساعة ١٠ صباحا.
وفي هذا السياق، قال محافظ بنك 
الكويت املركزي د.محمد الهاشــل، إن 
هذا امللتقى يأتي في إطار تعزيز تفاعل 
البنك املركزي مع جميع األطراف املعنية 
بتعزيز االستقرار النقدي واالستقرار 
املالــي في البالد، وتوفيــر املعلومات 
والبيانات املوثقة للباحثني واملهتمني 
برصــد التطــورات في الشــأن املالي 
واالقتصــادي، واســتمرارا لنهج بنك 
الكويت املركزي في التواصل مع مختلف 
شرائح املجتمع، ومتاشيا مع املمارسات 

العاملية املطبقة في هذا املجال.
وأضاف الهاشل أن التقرير يرصد 
التطورات االقتصادية واملالية وحتليلها 
من منظور عالقتها باالستقرار املالي، 
ومــدى قــدرة القطــاع املصرفي على 
مواجهة الصدمات وجتاوزها، بحيث 

يظل قادرا على ممارسة دوره الفاعل في 
تقدمي اخلدمات املالية وخدمة االقتصاد 

الوطني بكل قطاعاته.
وفي ظل األحداث االستثنائية التي 
شهدها عام ٢٠٢٠ نتيجة جائحة ڤيروس 
كورونا وتداعياتهــا على الصعيدين 
الصحي واالقتصادي، فقد ركز تقرير 
االستقرار املالي لعام ٢٠٢٠ على كفاءة 

ومرونة النظام املصرفي وقدرته على 
جتاوز السنة األولى من األزمة بنجاح.
وأشــار احملافــظ إلــى أن التقرير 
يقع في ستة فصول، يتناول «الفصل 
األول» أهم التطورات االقتصادية على 
الصعيدين العاملي واإلقليمي، ويتناول 
«الفصل الثاني» نظرة عامة حول القطاع 
املالي في الكويــت املتركز في القطاع 

املصرفي، فيما يتناول «الفصل الثالث» 
تقييــم املخاطــر التي تواجــه اجلهاز 
املصرفــي مــع تغطية ملختلــف أبعاد 
مخاطر االئتمان والســوق والسيولة 

ومخاطر التشغيل.
ويوضح «الفصــل الرابع» حتليل 
اجتاهات ربحية ومالءة اجلهاز املصرفي 
وقدرته على مقاومة الصدمات الداخلية 
واخلارجية وفق سيناريوهات مختلفة 
من الضغوط املالية واالقتصادية. أما 
«الفصــل اخلامس» فيعكس تطورات 
األسواق األساسية في البالد واملتمثلة 
في ســوق األسهم وســوق العقارات. 
وأخيــرا، يعرض «الفصل الســادس» 
حتليــال ألداء نظم تســوية مدفوعات 

املعامالت املالية في الكويت.
هذا وفــي ضوء الظروف الصحية 
وإجراءات التباعد االجتماعي، ســيتم 
نقــل الفعاليــة بالكامــل عبــر منصة 
«Zoom» مــع تغطيتها عبر حســابات 
بنــك الكويــت املركزي على وســائل 
املختلفــة،  االجتماعــي  التواصــل 
ويدعــو بنك الكويت املركزي املهتمني 
للمشــاركة في الفعاليــة عبر منصة 
«zoom»، وذلك من خالل الرابط التالي:

.(https://events.cbk.gov.kw)

أعلنــت شــركة كامكــو 
إنفست، عن االنتهاء بنجاح 
مــن عملية االكتتاب اخلاص 
والذي يسبق عملية اإلدراج 
لشــركة جاســم للنقليــات 
واملناولــة، إحدى الشــركات 
الرائدة في الكويت واخلليج 
في مجاالت املناولة في املوانئ 
والعقود اللوجستية وتأجير 
الثقيلــة ومولدات  املعــدات 

الطاقة الكهربائية.
وقالت الشــركة في بيان 
صحافي، إن االكتتاب اخلاص 
لقــي اهتماما كبيــرا من قبل 
املســتثمرين املؤهلــني مــن 
املؤسســات واألفراد ما أدى 
إلى جتاوز عدد املستثمرين 
العــدد املســتهدف مــن قبل 
اجلهات الرقابية كما جتاوز 

مبلغ االكتتاب املستهدف.
االكتتــاب  واســتهدف 
اخلاص طرح ما يصل إلى ٦٠ 
مليون سهم من أسهم شركة 
جاسم للنقليات بسعر ٤٥٠ 

املصرفية في كامكو إنفست 
كمدير ووكيل االكتتاب اخلاص 
وسوف يقوم مبساعدة شركة 
جاســم للنقليات في عملية 
إدراج أســهمها فــي الســوق 

الرئيسي لبورصة الكويت.
تقدمي أعلى املعايير

في هذا السياق، قال رئيس 
قطاع األسواق واالستثمارات 

من جانبه، قــال الرئيس 
التنفيذي إلدارة أسواق رأسمال 
األسهم في كامكو إنفست محمد 
الرافعي: «يعد هذا إجنازا آخر 
يضــاف إلى ســجل إجنازات 
إدارة االستثمارات املصرفية 
فــي كامكــو إنفســت وفريق 
أسواق رأسمال األسهم بشكل 
أساسي. وقد ساهمت منصة 
«اكتتب» بشكل كبير في جناح 
الطرح اخلاص، وهي منصة 
رقميــة جديــدة على شــبكة 
اإلنترنت تربط املستثمرين 
بأحدث االكتتابات في إصدارات 
األســهم والدين التي تديرها 
كامكو إنفست بطريقة عملية 

وسهلة وسلسة».
وأضــاف: «تؤكــد هــذه 
الصفقة الناجحة قوة العمل 
مع عميل محترف مثل شركة 
جاســم للنقليات، إلى جانب 
العــادل لألســهم  التقييــم 
املعروضــة ودعمها مبنصة 

رقمية متطورة».

املصرفية في كامكو إنفست 
الشــارخ: «نحــن  عبــداهللا 
فخورون مبساعدة عميل مهم 
مثل شــركة جاسم للنقليات 
ومساهميها في الطرح اخلاص 
بنجاح استعدادا لإلدراج في 
بورصة الكويت. هدفنا دوما 
هو االســتفادة مــن خبرتنا 
ومعرفتنا بالسوق ومواردنا 
لتأمني نتيجة إيجابية لعمالئنا 
بكفاءة وضمن اجلدول الزمني 

املستهدف».
وأضاف الشارخ: «عندما 
يتعلق األمر بعمالئنا، فنحن 
ملتزمــون بتقــدمي مجموعة 
واســعة من العروض لدينا 
وفقا ألعلــى املعايير لتلبية 
االســتراتيجية  أهدافهــم 
الفريدة وجتاوز توقعاتهم. 
يتيح سجل إجنازاتنا العريق 
وشبكتنا اإلقليمية وخبراتنا 
املتعددة القطاعات في قيادة 
وإدارة املهام بنجاح في جميع 

أنحاء املنطقة».

يقام يوم االثنني ٢٦ اجلاري.. ضمن تعزيز تفاعل البنك مع املعنيني بتعزيز االستقرار النقدي

بتغطية فاقت مبلغ الطرح.. وجمعت أكثر من ٢٧ مليون دينار

محمد الرافعيعبداهللا الشارخ

فلسا للسهم (بقيمة إجمالية 
تصل إلــى ٢٧ مليون دينار) 
للمستثمرين املؤهلني من أجل 
زيادة قاعدة املساهمني كأحد 
املتطلبات األساسية لإلدراج 
فــي بورصة الكويت، وبدأت 
فترة االكتتاب في ١٦ يونيو 

وانتهت في ٨ يوليو ٢٠٢١.
وقد عمل فريق أسواق رأس 
املال في إدارة االســتثمارات 

د.محمد الهاشل: التقرير يرصد التطورات االقتصادية 

واملالية وحتليل عالقتها باالستقرار املالي


