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عادل املاجد يفوز بجائزة «الشخصية املصرفية العربية»
كّرم احتاد املصــارف العربية نائب 
رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي 
ملجموعــة بنــك بوبيــان عــادل املاجد 
باختياره الشخصية املصرفية العربية 
للعــام ٢٠٢١ ليكون بذلــك أول مصرفي 
كويتي يتم اختياره للتكرمي الذي يعتبر 
األعلــى الذي مينحــه االحتاد ألصحاب 
اإلجنــازات املتميزة في القطاعني املالي 

واملصرفي العربي.
ومت التكرمي في حفل االفتتاح الرسمي 
للمؤمتر املصرفي العربي الذي أقيم في 
القاهرة حتــت رعاية وحضور محافظ 
البنك املركزي املصري طارق حسن عامر 
وعــدد كبير مــن القياديني واملصرفيني 
الكويتيني والعرب في مقدمتهم رئيس 
مجلس إدارة احتــاد املصارف العربية 
الشــيخ محمــد جراح الصبــاح ونائب 
رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي 
ملجموعة بنك الكويــت الوطني عصام 
الصقــر واألمني العــام الحتاد مصارف 

الكويت د.حمد احلساوي.
وكان مجلــس إدارة احتاد املصارف 
العربية قد اقــر باإلجماع تكرمي املاجد 
تقديــرا ملســيرته فــي تطويــر القطاع 
املصرفي الكويتي واإلقليمي على مدار 
العقــود الـ ٤ األخيــرة التي قضاها في 
العمل املصرفي من خالل العمل في بنك 
الكويت الوطني قبل ان ينتقل إلى بنك 
بوبيان فــي عام ٢٠٠٩ ليبدأ معه رحلة 

جديدة من اإلجنازات.
وخــالل كلمته أمام احلضور شــكر 
املاجــد احتــاد املصــارف العربية على 
التكرمي، مؤكدا ان ما حققه طوال مسيرته 
املصرفية التي امتدت ألكثر من ٤٠ عاما 
إمنــا يرجع إلى جميع الذين عمل معهم 
والذين كانوا جميعا مبنزلة أسرته في 
مختلــف اإلدارات والقطاعات التي عمل 

بها حتى وصل إلى ما وصل إليه.
وأكد املاجد: خالل ســنوات معدودة 
جنحنــا في أن نحقق منوا ثنائي الرقم 
في كل ســنة على مســتوى العديد من 
املؤشــرات املالية املهمة وبحلول ٢٠٢٠ 
حــاز بنك بوبيان على ثانــي أكبر عدد 
للعمــالء الكويتيني وتطــور من أصغر 
بنك في الكويــت ليصبح ثالث البنوك 
الكويتية وأصبح قوة كبيرة تنافس في 

القطاع املصرفي الكويتي.
ووصف املاجد هذه اإلجنازات قائال: 
اآلن وبعد ١٢ عاما مــن مرحلة التغيير 
لبوبيان اصبحنا مجموعة تضم ٣ بنوك 

هي بوبيان وبنك لندن والشرق األوسط 
والبنك الرقمي Nomo bank وشــركتني 
للتأمني التكافلي واالســتثمار وشــركة 

للخدمات.
وأضــاف: لــم يكن الوصــول إلى ما 
وصلنا اليه في عام ٢٠٢١ حتديدا سهال 
إال انه ميكن تلخيص ســر جناحنا في 
مجموعة نقاط أبرزها وضع استراتيجية 
واضحــة وتكويــن فريــق تنفيذي من 
أصحاب اخلبرات والعودة ألساســيات 
العمــل املصرفي والتركيــز على خدمة 
العمالء واالستثمار في اخلدمات املصرفية 
الرقمية واالستثمار في املوارد البشرية 

والتركيز على العنصر الوطني.
٤٠ عامًا من العمل املصرفي

املاجــد منوذجــا للقيــادات  ميثــل 
املصرفيــة الكويتية التي دخلت املجال 
في السبعينيات من القرن املاضي محمال 
بطموح الشباب في إثبات الذات من خالل 
اقتحام مجــال كان جديدا على شــباب 
الكويت وقتها ولــم يكن من القطاعات 
اجلاذبــة لعدة أســباب تتعلق بطبيعة 

العمل املصرفي الصعبة.
وبدأت القصة مع عودة املاجد احلاصل 
على شــهادته اجلامعية ليلتحق ببنك 

الكويت الوطني والذي قضى فيه غالبية 
رحلته املصرفية ليتدرج في العديد من 
الوظائــف واملناصب حتــى وصل إلى 
منصب نائب الرئيس التنفيذي في بنك 
الكويــت الوطني قبــل أن يلتحق ببنك 

بوبيان في أغسطس ٢٠٠٩.
وطــوال فترة عمله في بنك الكويت 
الوطني اكتســب املاجد خبرات عدة في 

مجال اخلدمات املصرفية االســتهالكية 
واخلدمات املصرفية التجارية واخلدمات 
املصرفية اإلقليمية ومجموعة اخلدمات 
املصرفية اخلاصة والعمليات املصرفية 
الرئيســية وتكنولوجيــا املعلومــات 
واخلدمات املصرفية بالفروع واخلدمات 
املصرفيــة الرقمية مبا فــي ذلك تقدمي 
اخلدمات املصرفية على اإلنترنت ألول 

مرة في الشرق األوسط، وكذلك الشؤون 
اإلدارية وحوكمة الشركات.

فنجان القهوة مع الرئيس

وعلى مدار الســنوات املاضية ميكن 
القول ان الرئيس التنفيذي عادل املاجد 
التقــى جميع موظفــي البنــك بصورة 
شــخصية من خالل تقليــد عرف داخل 
البنك باسم «فنجان قهوة مع الرئيس»، 
وهو يعتمد على لقاء املاجد كل أسبوعني 
بـ ١٠ من موظفي البنك من مختلف اإلدارات 
والدرجات يتم اختيارهم وفق آلية منظمة 

من قبل إدارة املوارد البشرية.
وميتلك عادل املاجد عالقات مميزة مع 
مختلف وسائل اإلعالم منذ كان في بنك 
الكويت الوطني ويحســب له على مدار 
الســنوات املاضية ان عالقته مع جميع 
الصحافيني ممتــازة وميكنهم التواصل 
معه بصورة مباشرة على مدار الساعة 
دون وجود احلواجز التقليدية كاملكتب 

اإلعالمي أو السكرتارية وغيرها.
كما يحســب للماجد كذلك من ضمن 
إجنازاته الشخصية أنه أول رئيس تنفيذي 
فــي الكويت ومــن القالئل فــي املنطقة 
الذي لديه حسابات على مختلف وسائل 
التواصل االجتماعي وهو أمر ليس باألمر 

الســهل خاصة إذا ما كنــا في دولة مثل 
الكويت تتمتع بأعلى مستويات احلرية 

وتبادل اآلراء عبر هذه الوسائل.
وتشير جميع مؤشرات البنك الرئيسية 
إلــى نتائج اجلهود التي قــام بها املاجد 
وفريقه، حيث ظهرت بشــكل سريع في 
نهايــة ٢٠١٠، وبعد أقل مــن عامني على 
التحــول، ارتفعت محفظة متويل البنك 
بنسبة ٧٣٪ من ١٫٦ مليار دوالر في ٢٠٠٨ 

إلى ٢٫٧ مليار دوالر في ٢٠١٠.
وخــالل هذه الفترة (٢٠١٠ إلى ٢٠٢١) 
أصبحت محفظة متويل األفراد التي مثلت 
نسبة متواضعة من محفظة التمويل في 
٢٠٠٨، متثــل ٤٢٪ من محفظة التمويل، 
حيث بلغت ٧٫٩ مليارات دوالر في ٢٠٢١ 
(زيادة بـ ٣ أضعاف على مدار ٧ سنوات 
مبعدل ســنوي مركب ١٧٪) بينما زادت 
متويالت الشــركات عــن الضعف خالل 
الفترة من ٢٠٠٨ إلى ٢٠٢١ لتصل إلى ١٠٫٨ 
مليارات دوالر. وتغيرت تركيبة محفظة 
التمويل أيضا، حيث أصبحت املؤسسات 
املالية (باستثناء البنوك) متثل ما يقل عن 
٤٪ مــن إجمالي احملفظة في ٢٠١٥ نزوال 
من ٤٦٪ في ٢٠٠٨. وفي عام ٢٠١٠، حقق 
البنك صافــي ربح بلغ ٢٠ مليون دوالر 
على الرغم من حتقيق صافي خسارة تبلغ 
١٧١ مليون دوالر في العام السابق وخالل 
الفتــرة من ٢٠١٠ إلى ٢٠٢١، ارتفع صافي 
ربح البنك مبعدل سنوي مركب يبلغ ٢١٪ 

ليصل إلى ١٠٦ ماليني دوالر في ٢٠٢١.
كما بلغت أصول البنك ٢٤ مليار دوالر 
في ٢٠٢١ ارتفاعا من٤٫٤ مليارات دوالر في 
٢٠١٠ مبعدل سنوي مركب بلغ ١٧٪، كما 
استقرت القروض غير املنتظمة عند ١٪ 
من إجمالي القروض منخفضة القيمة في 
٢٠٢١، ومن حيث احلصة السوقية، فقد 
وجد البنك ضالته في الشباب الكويتي، 
ففي ٢٠٢١، بلغ عدد الشباب الكويتي بني 

عمالء البنك ٥٠٪.
Nomo Bankالتوسع اخلارجي و

وخالل األعوام األخيرة جنح بوبيان 
في االســتحواذ على بنك لندن والشرق 
األوسط والذي ميتلك فيه حاليا ٧١٪ من 
األســهم، ثم جاء إعالن بنك بوبيان عن 
انطالق أعمال عالمته التجارية اجلديدة 
Nomo Bank بالكامل في الكويت واململكة 
املتحدة كأول بنك رقمي إســالمي عاملي 
من لندن لديه القدرة على تقدمي خدماته 
للجميع سواء من عمالء بوبيان أو غيرهم.

ً أول شخصية مصرفية كويتية حتصد اجلائزة من احتاد املصارف العربية لدوره وإجنازاته املصرفية محلياً وإقليميا

جائزة «الشخصية املصرفية العربية»

عادل املاجد متسلما التكرمي من محافظ البنك املركزي املصري وبحضور عصام الصقر والشيخ محمد اجلراح ومجموعة متميزة من املصرفيني الكويتيني والعرب

من أسرار النجاح اعتماد املاجد على اإلدارة بروح الفريق الواحد التي ساهمت في حتقيق إجنازات عديدةاملاجد جنح في حتويل «بوبيان» خالل ١٠ سنوات من بنك في آخر القائمة إلى ثالث أكبر البنوك الكويتية

«KIB» ُيعزز من قدرات برنامج إدارة األزمات
يواصل بنك الكويت الدولي 
(KIB) جهــوده للوقــوف على 
مستوى اجلاهزية واالستجابة 
الســريعة ألي حــدث متعلــق 
بالتأثير على استمرارية األعمال، 
ومواكبــة أفضــل املمارســات 
الدولية في هــذا املجال، حيث 
قام مؤخــرا بتنظيــم برنامج 
تدريبي مكثــف لقيادات البنك 
ومسؤوليه، بالتعاون مع أكبر 
الشركات العاملية في هذا املجال، 
والــذي تضمــن منوذجني من 
متارين احملاكاة، أولهما استهدف 

توعية وتدريب اإلدارة التنفيذية عبر مشاركتهم 
في سيناريوهات متعلقة بكيفية التعامل مع 
احلوادث السيبرانية، واآلخر قدم للمسؤولني 
التقنيــني في البنــك ممن يقومــون مبكافحة 
الهجمات اإللكترونية مباشرة، باعتبارهم خط 
الدفــاع األول. وفي هذا الســياق، أفاد م.خالد 
احلقان، مدير أول - رئيس استمرارية األعمال 
في KIB، بأن مترين احملاكاة الذي نظمه البنك 
ملســؤوليه، جاء كأحد أهم مقومات االستعداد 
ورفع مستوى اجلهوزية ألسوأ السيناريوهات 
واألزمات والتدرب على كيفية التصدي لها، إضافة 
إلى تعزيز وتنسيق سبل وقنوات التواصل في 
املؤسسة بشكل عام، وذلك لضمان أعلى كفاءة 
وسرعة في االستجابة للحوادث واألزمات. وفي 
اخلتام، توجه مدير عام إدارة املخاطر، فيروز 

نوراني، من جانبه بالشكر لإلدارة التنفيذية 
في KIB على املشاركة الفعالة في برنامج إدارة 
األزمــات، وتوفير فــرص التدريب والتطوير 
األساسية عبر نطاق املؤسسة بالكامل، التزاما 
منها باالرتقاء باملهارات املطلوبة في هذا اإلطار 
ورفع مستويات التأهب واجلهوزية للتعامل مع 
مثــل هذه احلوادث، ذلك بجانب حرصها على 
التعاون املثمر مع أفضل الشركاء من رواد هذا 
املجال، مؤكدا جهوده في تطوير املهارات تعد 
في غاية الضرورة للحفاظ على أعلى مستوى 
من األداء والكفاءة واستمرارية األعمال، السيما 
تلك املتعلقة بالتعامل مع التهديدات الناشئة 
وسيناريوهات املخاطر املختلفة، في ظل توجهات 
البنــك لتقدمي جتربة رقميــة متقدمة وتعيني 

التكنولوجيا احلديثة في عملياته.

نظم برنامجاً تدريبياً مكثفاً لقيادات البنك ومسؤوليه

فيروز نوراني خالد احلقان

«التجاري» يعلن الفائزين في «مكافآت التجاري»
أجرى البنك التجاري السحب على حملة 
«مكافآت التجاري» للعمالء حاملي بطاقات 
ڤيزا، وقد مت إجراء السحب في مبنى البنك 
الرئيسي، بحضور ممثل عن وزارة التجارة 
والصناعة منصور الظفيري، وقد قام البنك 
بتغطية الســحوبات مباشرة عبر وسائل 
التواصل االجتماعي، وجاءت نتيجة السحب 

على النحو التالي:
اجلائزة األولى: ١٫٥ مليون نقطة من نصيب  ٭

بيبي إبراهيم الغامن
اجلائزة الثانية: ٥٠٠ ألف نقطة، امنار حميد حسني ٭
اجلائزة الثالثة: ٥٠٠ ألف نقطة، يوســف  ٭

يعقوب الكندري
اجلائزة الرابعة: ٢٥٠ ألف نقطة، فواز مبارك  ٭

احلساوي
اجلائزة اخلامسة: ٢٥٠ ألف نقطة، صالح  ٭

محمد املعوشرجي
اجلائزة السادسة: ١٠٠ ألف نقطة، ريشمي  ٭

ريفي بيالي
اجلائزة السابعة: ١٠٠ ألف نقطة، وفاء محمد  ٭

دشتي
اجلائزة الثامنة: ١٠٠ ألف نقط، أمني ســيد  ٭

محمد حميد يوسف
اجلائزة التاسعة: ١٠٠ ألف نقطة، نبيل  ٭

هاني القدومي
اجلائزة العاشــرة: ١٠٠ ألف نقطة، مضر  ٭

أسعد عيد.
وفــي ختام حملة «مكافــآت التجاري» 
للعمــالء حاملي بطاقات ڤيــزا، أكد البنك 
التجــاري الكويتي ســعيه احلثيث جتاه 
مكافأة عمالئه عبر إطالق املزيد من احلمالت 
الترويجيــة والتســويقية ومهرجانــات 
الســحوبات لالحتفــال معهــم بتتويجهم 
وفوزهم باجلوائز التي يقدمها البنك لهم.

د.منر الصباح: الكويت تقدم كل التسهيالت
ملنظمة «أوابك» للقيام بدورها على أعلى مستوى

ذكر األمني العام ملنظمة 
األقطــار العربيــة املصدرة 
للبترول (أوابك)، علي سبت 
بن سبت، أن مجلس وزراء 
املنظمة عقد اجتماعه الـ ١٠٨ 
أمس على مستوى مندوبي 
وزراء النفــط والطاقــة في 
الدول األعضاء في الكويت، 
برئاسة م.خالد مطر العليج، 
ممثل اجلمهوريــة العربية 
السورية في املكتب التنفيذي 
للمنظمة، التي لها رئاســة 

الدورة لعام ٢٠٢٢.
وأضــاف بــن ســبت أن 
االجتماع قد ناقش مجموعة 
مــن املواضيــع ذات الصلة 
بأعمــال وأنشــطة املنظمــة 
ومــن بينهــا املصادقة على 
احلسابات اخلتامية للمنظمة 
لعام ٢٠٢١، كما اطلع االجتماع 
علــى التقريــر املعــد حول 
التحضير واإلعداد  عمليات 
ملؤمتر الطاقة العربي الثاني 
عشــر املزمع عقده في دولة 
قطر خالل الربع األخير من 
عام ٢٠٢٣، وعلى الفعاليات 
والندوات التي نظمتها األمانة 
العامة أو شاركت فيها أو التي 

ستنظمها خالل عام ٢٠٢٢.
وأوضــح أن املجلس قد 
اطلــع أيضا علــى التقارير 
املعدة من قبل األمانة العامة 
ملنظمة (أوابك) من ضمنها 
التقرير ربع السنوي حول 
األوضاع البترولية العاملية، 
وتقرير حــول حرق الغاز، 
وتقرير عن «مقترحات وكالة 

وزراء املنظمة (على مستوى 
املندوبني)، وقد اســتعرض 
االجتمــاع التقــدم احملــرز 
علــى صعيــد تنفيــذ خطة 
تفعيــل وتطويــر نشــاط 
املنظمــة املعتمــدة من قبل 
املنظمــة  وزراء  مجلــس 
وخاصــة في مجــال تفعيل 
العالقة بــني األمانة العامة 
للمنظمة والشركات العربية 
املنبثقة عنها، ومجال تفعيل 
دور املنظمة فــي التدريب، 
ومجال تنسيق مواقف الدول 
األعضاء وباقي الدول بشأن 
مفاوضــات التغير املناخي 
املترتبة عليه،  وااللتزامات 
ومجال تطوير بنك املعلومات 

وتفعيل دوره.
كما تداول االجتماع بشأن 
متابعة قرار مجلس الوزراء 
املوقر «١٠٧/٤» بشأن تكليف 

الصباح، حيث رحب بالوفود 
املشاركة في االجتماع، ومتنى 
لهم طيب اإلقامة في بلدهم 
الثاني الكويت، ومتنى لهم 
التوفيق فــي االجتماع وأن 

يخرج باألهداف املرجوة.
الشــيخ د.منــر  وأشــار 
الصباح فــي كلمة له خالل 
االجتمــاع أن الكويت تدعم 
كل اجلهود التي من شــأنها 
التعاون بني  دعم وتشجيع 
الدول األعضــاء في منظمة 
(أوابــك)، وتوحيد اجلهود 
لتطويــر الصناعة النفطية 
وإقامة مشروعات مشتركة 
تعود باملنفعة العامة لشعوب 

املنطقة.
وشــدد على أن الكويت 
تقدم كل التسهيالت ملنظمة 
«أوابك» للقيام بدورها على 

أعلى مستوى.

التنفيــذي للمنظمة  املكتب 
وبالتنســيق مــع اململكــة 
العربيــة الســعودية فــي 
تفعيل مبادرة الشرق األوسط 
األخضر وتبني تطبيق مفهوم 
االقتصاد الدائري للكربون، 
كمــا تطــرق االجتمــاع الى 
اختيار مجــال جائزة أوابك 
للبحث العلمــي لعام ٢٠٢٢ 
من ضمن ٣ مجاالت مقترحة 
تتعلق بالصناعات البترولية 
التحويلية، والطاقات اجلديدة 
واملتجددة، ومجال «تقنيات 
نزع الكربــون في الصناعة 
البترولية واالقتصاد الدائري 

للكربون».
هذا، وقد حضر االجتماع 
ممثــل الكويت فــي املكتب 
التنفيــذي ملنظمــة األقطار 
العربيــة املصدرة للبترول 
الشــيخ د.منــر  (أوابــك)، 

مجلس وزراء املنظمة صادق على احلسابات اخلتامية للمنظمة لعام ٢٠٢١

جانب من االجتماع

علي سبت بن سبت والشيخ د.منر الصباح في لقطة جماعية مع الوفود علي سبت بن سبت

الطاقــة الدوليــة ملواجهــة 
احتمال خروج النفط الروسي 
من األســواق»، وتقرير عن 
«األزمة الروسية- األوكرانية 
وانعكاســاتها األولية على 
أســواق النفــط العامليــة»، 
والتقرير ربع السنوي حول 
الطبيعي  الغــاز  «تطورات 
والهيدروجــني»  املســال 

وغيرها.
وأفــاد األمني العــام بأن 
االجتمــاع علــى مســتوى 
املندوبني، قد سبقه االجتماع 
الـ ١٦٢ للمكتــب التنفيذي، 
مطــر  م.خالــد  برئاســة 
العليج، ممثــل اجلمهورية 
العربية السورية في املكتب 
التنفيذي للمنظمة، التي لها 
رئاســة الدورة لعام ٢٠٢٢، 
وهــو اجتمــاع مخصــص 
للتحضير الجتماع مجلس 


