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أعلن بنك بوبيان عن حتقيقه أرباحا تشغيلية بنهاية 
النصــف األول من العام احلالي بلغت ٤٤ مليون دينار، 
وذلــك علــى الرغم من الظــروف االســتثنائية التي مر 
بهــا العالم والكويت بســبب التداعيات غير املســبوقة 
جلائحة ڤيــروس كورونا، التي اجتاحــت العالم خالل 
األشــهر املاضيــة وأدت الى تعطيل شــبه كامل جلميع 
مرافــق احلياة، مضيفا خــالل بيان صحافي، أنه واصل 
سياسته التحوطية بتجنيب مخصصات بقيمة ٢٥ مليون 
دينار، لينهي النصف األول من العام بصافي ربح قدره 
١٧ مليــون دينار. وفي هذا الســياق، قــال نائب رئيس 
مجلس اإلدارة والرئيــس التنفيذي لبنك بوبيان عادل 
املاجد: «استطعنا اعتمادا على خبرات السنوات املاضية 
والتعامل باحترافية مع األزمة احلالية، مواصلة حتقيق 
األرباح، ونأمل عودة القطاعات االقتصادية في الكويت 
للعمــل بصورة طبيعية، وكان مــن الضروري جتنيب 
مخصصــات حتوطية إضافية، لدعم املركز املالي للبنك 
وزيادة القدرة على مواجهة التداعيات املستقبلية ألزمة 
كورنا احلالية، وهو أمر طبيعي نتيجة األزمة التي رمبا 
تعتبر األولى من نوعها التي منر بها في العصر احلديث».
ومع اســتحواذ بنك بوبيان على بنك لندن والشرق 
األوسط خالل الربع األول من العام احلالي، ارتفع إجمالي 
األصول املجمعة ملجموعة بنك بوبيان حتى نهاية النصف 
الثانــي إلــى ٦٫١ مليارات دينار بنســبة منو ٢٨٪، وبلغ 
إجمالــي ودائــع العمالء لدى البنــك ٤٫٧ مليارات دينار 
بنمــو ١٩٪، فيما بلغــت محفظة التمويــل ٤٫٥ مليارات 
دينار بنمو ٢٨٪، وبلغت اإليرادات التشغيلية ٧٩ مليون 

دينار بنمو ٨٪.
ما بعد «كورونا»

وقــال املاجد ان اجلميع يتحدث عــن مرحلة ما بعد 
كورونــا أن الكثير من األمور قد تغيرت وفرضت علينا 
حتديات جديدة، ســواء تلك التي تتعلق بطبيعة العمل 
او الفرص االســتثمارية اجلديدة، مــع التغير الواضح 

في منــاذج األعمال، موضحا ان البنــك يعمل حاليا مع 
شــركائه لتحديث منوذج أعماله ليتوافق مع مرحلة ما 
بعد كورونا ودراسة تأثير التحديات غير املسبوقة على 

الكويت وعلى القطاعات االقتصادية فيها.
وأكــد املاجــد ان موارد البنك البشــرية أثبتت خالل 
األزمة قدرتها على مواجهة املصاعب واملخاطر التي سببها 
انتشار ڤيروس كورونا، والدليل ان البنك استمر في أداء 
مهامه على أكمل وجه دون تقصير في حق العمالء بسبب 

املهارات التي أبداها املوظفون العاملون خالل األزمة.
مــن ناحية أخرى، اســتعرض املاجد أبرز ما قام به 
البنــك خالل األزمــة، حيث كانت البداية مع مشــاركة 
البنك في متويل الصندوق الذي اعلن عن تأسيسه بنك 
الكويــت املركزي بقيمة ١٠ ماليني دينار متوله البنوك 
الكويتية لدعم املساعي احلكومية في مكافحة انتشار 

ڤيروس كورونا املستجد.
كمــا وظف البنك اإلمكانيات لتنفيــذ 
بتأجيل جميع أقساط التمويل وأقساط البطاقات االئتمانية بتأجيل جميع أقساط التمويل وأقساط البطا
جلميع العمالء إلى جانب تأجيل أقساط الشركات الصغيرة جلميع العمالء إلى جانب تأجيل أقساط الشر

واملتوسطة مع عدم احتساب أي أرباح إضافية 
التأجيل وأي رسوم أخرى وذلك ملدة التأجيل وأي رسوم أخرى وذلك ملدة التأجيل وأي رسوم أخرى وذلك ملدة  اشهر اعتبارا من 

شهر أبريل ٢٠٢٠.
وأشــار املاجد الى ان بوبيان خالل 

ثمار استثماراته في قطاع اخلدمات املصرفية 
حيــث وضح ومنــذ بدئها تزايد اإلقبال 

بنك على اســتخدام اخلدمات املصرفية الرقمية ســواء 
مــن خالل موقع البنك او من خــالل تطبيق 

الهواتف الذكية.
وأضاف: «دون الدخول في تفاصيل اخلدمات واملنتجات وأضاف: «دون الدخول في تفاصيل ا

التي يتمتع بها عمالء بوبيان عبر املوقع 
تطبيق الهواتف الذكية فإن العمالء اصبح بإمكانهم إجراء تطبيق الهواتف الذكية فإن العمالء اصبح 

الكثير من العمليــات املصرفية دون احلاجة 
الفرع من خالل البقاء في منازلهم خاصة 

وخالل شهر أبريل بدأ البنك في استقبال طلبات التمويل وخالل شهر أبريل بدأ البنك في استقبا
بشروط ميسرة التي أعلن عنها بنك الكويت املركزي ضمن بشروط ميسرة التي أعلن عنها بنك الكويت

احلزمة االقتصادية لدعم الشركات والعمالء املتضررين احلزمة االقتصادية لدعم الشركات والعمال
واملشاريع الصغيرة واملتوسطة املتضررة 
احلالية. وتتم جميع خطوات التمويل إلكترونيا بسهولة احلالية. وتتم جميع خطوات التمويل إلكتر

ويسر مع ضمان الســرية وحفظ املعلومات 
ومبــا يحقق األهداف التي وضعها بنك 

في تسهيل وســرعة احلصول على التمويل 
احملددة ضمن برنامج احلزمة االقتصادية.

وتهدف هذه اخلطوة لدعم القطاعات احليوية واألنشطة وتهدف هذه اخلطوة لدعم القطاعات ا
التي تتميز بقيمتهــا املضافة لالقتصاد الكويتي والتي 

كانت تعمل بكفاءة قبل األزمة مع العمل 
مع البنك املركزي واجلهات األخرى ملنع 
وحتول أزمة الســيولة الى أزمة مالءة 
العمالة الوطنية وانسياب التدفقات النقدية بني القطاعات.العمالة الوطنية وانسياب التدفقات النقد

البنك جنّب ٢٥ مليون دينار مخصصات حتوطية.. لينهي النصف األول بتحقيق ١٧ مليون دينار أرباحاً صافية

عادل املاجد

٩٫٥ ماليني دينار أرباح «الكويت للتأمني» 
بالنصف األول بنمو ٢٠٪

العجمي: الوضع املالي لـ «اكتتاب».. متني ومرن

الشمالي: «املدينة للتمويل واالستثمار»
ال تخضع ألي ضغوطات مالية بالفترة املقبلة

الكويــت  أعلنــت شــركة 
للتأمــني عن حتقيــق صافي 
ربــح في النصــف األول لهذا 
العام مبلغ ٩٫٥٥ ماليني دينار، 
وبربحية ٥١٫٦٥ فلسا للسهم 
الواحد، مقابل ٧٫٩ ماليني دينار 
وبربحية ٤٢٫٩ فلســا للسهم 
لنفس الفترة من العام املاضي، 
بارتفاع سنوي نسبته ٢١٫٤٪.

وأوضحت الشركة في بيان 
صحافي، أن إجمالي األقساط 
التي مت االكتتــاب بها للفترة 
احلالية بلغ ٢١ مليون دينار، 
مقابل ٢٠٫٣ مليون دينار لنفس 
الفترة من العام املاضي، وبلغت 
صافــي األربــاح التشــغيلية 
للفترة احلاليــة ٢٫٧٧ مليون 
دينار، مقابل ٢٫٠٦ مليون دينار 
لنفس الفترة من العام املاضي.
وفــي هــذا الســياق، قال 
الرئيــس التنفيذي للشــركة 

قــال رئيــس مجلــس 
اكتتــاب  لشــركة  اإلدارة 
العجمي  القابضــة عــارف 
إن الوضع املالي للشــركة 
ميتاز باملتانة واملرونة التي 
تؤهله المتصاص الصدمات 
املختلفة، حيث بلغت إجمالي 
الشــركة ١٥ مليون  أصول 
دينار مقابل إجمالي التزامات 
١٫٨ مليون دينار فقط، مؤكدا 
انه ال توجد أعباء آنية على 
الشــركة تشكل خطرا على 

وضعها املالي.
حديث العجمي جاء على 
هامــش انعقــاد اجلمعيــة 
العادية للشركة  العمومية 
والتــي ناقشــت البيانــات 

املدينــة  عقــدت شــركة 
للتمويل واالستثمار اجلمعية 
العمومية العادية ملناقشــة 
املاليــة للســنة  البيانــات 
املنتهية في ديســمبر ٢٠١٩، 
وذلك بنسبة احلضور ٨١٫٢٪، 
والتي أقرت كل بنود اجلمعية 
العمومية ومن أهمها اعتماد 
البيانــات املاليــة للشــركة 
للسنة املنتهية في ديسمبر 
٢٠١٩، باإلضافــة إلــى عــدم 
صرف مكافأة ألعضاء مجلس 

اإلدارة لذات السنة.
وعلى هامــش اجلمعية 
العمومية، قال نائب رئيس 
مجلس اإلدارة محمد الشمالي 
إن األوضاع احلالية التي متر 
بها األسواق العاملية بصفة 
عامــة واخلليجيــة بصفــة 
خاصــة ذات تأثير مباشــر 

وســائل االتصــال احلديثــة 
ومــن خــالل الــدوام اجلزئي 
لبعض املوظفني، حرصا منا 
علــى إتباع توصيــات وزارة 
الصحــة واجلهــات املختصة 
للمحافظة على سالمة املوظفني 
الذين نعتبرهم من أهم أصول 
الشركة، واستطعنا التواصل 
مــع عمالئنا وإصــدار وثائق 
تأمني أونالين لهم». وأضاف 
شــريف أن تلك النتائج التي 
حتققت والنمو واالستقرار في 
معظم املؤشــرات، تشير إلى 
سالمة سياسات إدارة الشركة 
وتوجهاتها في تعزيز الوضع 
املالي وتطوير محفظة أعمال 
متوازنــة ال تعتمد على نوع 
معــني من األعمال أو العمالء، 
مع تفهــم عميــق لتوجيهات 
مجلــس اإلدارة للمحافظــة 
على مستوى حصتنا بالسوق 

صــرف أرباح للمســاهمني 
باإلضافة إلى اعتماد البيانات 

املالية عن ٢٠١٩.
وأشــار العجمي، إلى أن 
الشــركة  إجمالي خســارة 
بلغــت ٤٥٢٫٥ ألــف دينار، 
فيما بلغت حصة السهم من 

اخلسارة ١٫٤٢ فلس.
خســائر  أن  وأوضــح 
االستثمارات شكلت اجلزء 
األكبــر مــن نتائــج أعمال 
الشــركة علــى الرغــم من 
حتقيــق الشــركة لصافــى 
إيــراد للعقــود مببلغ ١٧٤ 

ألف دينار.
وأردف ان اخلسارة في 
بنــد االســتثمارات يرجــع 

خسارة خالل الفترة من يناير 
الــى ديســمبر ٢٠١٩ بلغــت 
٢٫١ مليــون دينــار تقريبا، 
مشــيرا الى أن الشق األكبر 
من اخلسارة جاء من نتائج 
االستثمارات والتي انعكست 
بشــكل مباشــر على نتائج 
أعمال الشركة، وقال انه وعلى 
الرغم من اخلسارة احملققة، 
إال أن الوضع املالي للشركة 
مستقر ويتحمل االضطرابات 
العاملية في الظروف احلالية.

وتابع الشمالي ان إجمالي 
الشــركة بنهاية  موجودات 
ديســمبر املاضي، بلغ ٢٧٫٥ 
مليون دينار مقابل إجمالي 
التزامات ٤٫٩٥ ماليني دينار 
فقط، وبالتالي تبلغ نســبة 
إلــى  إجمالــي االلتزامــات 
 ٪١٨ املوجــودات  إجمالــي 

والعمل على املواءمة بني زيادة 
اإلنتــاج من جهــة والتحفظ 
في االكتتاب من جهة أخرى. 
وأشار الى انه رغم التحديات 
الكبيرة التي نواجهها في ظل 
األوضاع االقتصادية احلالية 
باإلضافة إلى جائحة كورونا، 
إال أن إجنازاتنا لم تتوقف عند 
حتقيق املبيعات فقط، ولكن 
نعمــل بثبات علــى أن نبني 
شــركتنا على أسس سليمة، 
حيــث نقوم بتطويــر قدرات 
وخبــرات املوظفني باإلضافة 
التكنولوجية  القــدرات  إلــى 
وكذلــك تطوير ثقافــة إدارة 
املخاطر وااللتزام واحلوكمة 
والتدقيق الداخلي والسياسات 
واإلجــراءات لتصبــح ذهنية 
املوظفني أكثر انفتاحا وتقبال 
للتعامل بإيجابية مع كل تلك 

املواضيع املهمة.

الــى حالــة  بشــكل عــام 
االقتصــاد على املســتوى 
اإلقليمــي واحمللــي وحالة 
عــدم االســتقرار التي متر 
بها منطقة الشرق األوسط 
والتي زادت بعد وباء كورونا 

خالل العام احلالي.
وعن املرحلة املقبلة، ذكر 
العجمي أن موضوع الوباء 
العاملي خلق حالة من القلق 
واالضطــراب التــي تؤجل 
الدخول في أي استثمارات 
جديدة، متوقعا إيجاد لقاح 
خالل الربع األخير من العام 
احلالي، مما سيكون نقطة 
حتول كبيرة في االقتصاد 

العاملي واحمللي.

فقــط، وهي نســبة مقبولة 
لشــركة اســتثمارية وتدلل 
على عدم خضوع الشــركة 
ألي ضغوطــات ماليــة في 

املرحلة املقبلة.
وعــن رؤيتــه للمرحلة 
الوضــع  املقبلــة، ذكــر أن 
العاملي مضطــرب ومتقلب 
ويخضع لتأثيرات ڤيروس 
كورونا وما له من تأثيرات 
على حركة االقتصاد العاملي، 
للــدول  الوضــع  أن  وذكــر 
اخلليجية أكثــر تعقيدا في 
ظل انخفاض أسعار النفط، 
وأن احلل الوحيد النتشــال 
االقتصاد العاملي من عثرته 
هو إيجاد لقاح يسمح ويتيح 
بحرية حركة األفراد، وبالتالي 
عــودة االقتصاد العاملي إلى 

مستوياته الطبيعية.

٥١٫٦٥ فلساً ربحية السهم الواحد.. و٢١ مليون دينار إجمالي األقساط املكتتبة بالفترة احلالية عمومية الشركة أقرت عدم صرف أرباح للمساهمني

عمومية الشركة أقرت جميع بنود جدول األعمال لعام ٢٠١٩

سامي شريف

عارف العجمي

محمد الشمالي

ســامي شــريف: «لقد حققنا 
تلك النتائــج املمتازة حرصا 
منا علــى الوفــاء بالتزاماتنا 
جتاه املساهمني والعمالء، رغم 
الظروف االستثنائية التي متر 
بها البالد واملليئة بالتحديات، 
حيث إننا عملنا خالل فترات 
احلظر بهمه وثبات من خالل 

املالية للسنة املالية املنتهية 
فــي ديســمبر ٢٠١٩، حيث 
أقــرت كل بنــود االجتماع 
والتي كان مــن أهمها عدم 

على أداء العديد من الشركات، 
والــذي يلقي بظاللــه آثارا 
ســلبية على نتائج األعمال 
وقدرة الشركات على ترجمة 
فلســفتها واســتراتيجيتها 

بشكل مطلق.
وأضاف أن الشركة حققت 

٤٤ مليون دينار أرباح «بوبيان»
التشغيلية بالنصف األول

املاجد: قادرون على تخطي األزمة رغم صعوبتها.. والظروف أثبتت جناح إستراتيجيتنا باالستثمار في اخلدمات الرقمية
جتنيب مخصصات حتوطية إضافية لدعم املركز املالي للبنك وزيادة القدرة على مواجهة تداعيات «كورونا» املستقبلية

البنك يعمل مع شركائه لتحديث منوذج أعماله ليتوافق مع مرحلة ما بعد «كورونا» ودراسة تأثير حتدياتها غير املسبوقة

«بوبيان».. 
إجنازات 

متواصلة
رغم األزمة

أشار املاجد الى جناح بنك بوبيان إقليما وعامليا 
في تغطية االكتتاب في أول إصدار صكوك أولية 
غير مضمونة حتت مظلة برنامج الصكوك مبجموع 
طلبات يناهز ٤٫٦ مليارات دوالر، أي اكثر من ٦

أضعاف املبلغ املستهدف (٧٥٠ مليون دوالر) والتي 
مت إدراجها في بورصة ايرلندا.

وخالل الربع االول من العام احلالي أعلن بنك 
بوبيان عن استحواذه على أسهم إضافية في بنك 
لندن والشرق األوسط متثل ٤٥٫٢٥لندن والشرق األوسط متثل ٤٥٫٢٥٪ تقريبا، ليصبح 
اإلجمالي بعد إضافة األســهم اململوكة ملجموعة 

بنك بوبيان حوالي ٧١٪ تقريبا من األسهم العادية 
املصدرة لبنك لندن والشرق األوسط. وأكد املاجد 
أن تعزيز نســبة ملكيتنا في بنك لندن والشرق 
األوسط سيمكننا من تطوير أعماله ودفع النمو 
في كال البنكني، مشيرا الى انه وبعد االنتهاء من 
االستحواذ يعتزم بنك بوبيان أن يستمر بنك لندن 
والشرق األوسط في العمل كبنك مستقل ضمن 

مجموعة بنك بوبيان.
ولفت الــى ان بوبيان واصل تربعه على قمة 
خدمة العمالء في الكويت من خالل حصوله على 

جائزتني من مؤسسة «ســيرفس 
املتخصصة بقياس مستوى رضاء 
جائزة املركز األول في خدمة العمالء على مستوى جائزة املركز األول في خدمة العمال
جميع القطاعات االقتصادية في الكويت، وذلك للمرة جميع القطاعات االقتصادية في الكو

اخلامسة باإلضافة الى جائزة أفضل 
في خدمة العمالء للعام العاشر على التوالي منذ عام في خدمة العمالء للعام العاشر على 
٢٠١٠ كما حصل ايضا على جائزة األفضل إسالميا  كما حصل ايضا على جائزة 

لعقد كامــل. كما حصل البنك على 
بنك إسالمي في الكويت لعام 

غلوبل فاينانس، وذلك للعام الرابع على التوالي.

أرقام ذات داللة
٭ ٢٨٪ منــواً بإجمالي األصول إلى 

٦٫١ مليارات دينار.
٭ ١٩٪ ارتفاع ودائع العمالء إلى ٤٫٧ 

مليارات دينار.
٭ ٤٫٥ مليارات دينار محفظة التمويل 

بنمو ٢٨٪.
٭ ٧٩ مليــون دينــار اإليــرادات 

التشغيلية بنمو ٨٪.

الكويت الـ ١٢عامليًا في مؤشر ثقة املستهلك
باهي أحمد

أطلق مركز ذا كونفرنس 
للبحــوث  اخلليــج  بــورد 
والتجاريــة  االقتصاديــة 
مؤشــر ذا كونفرنــس بورد 
لثقة املستهلك العاملي ملنطقة 
اخلليج للربع الثاني من ٢٠٢٠ 

بالتعاون مع نيلسني.
التنفيذي  الرئيــس  وقال 
للمركز د.مهــدي اجلزاف إن 
مؤشــر ثقــة املســتهلك فــي 
الكويــت جــاء فــي املركز ١٢ 
عامليا والرابع على مســتوى 
منطقــة اخلليج بواقــع ١٠٢ 
نقطة، كما سجل املستهلكون 

املواطنون بشكل عام أكثر رضا 
عن فرص العمل والشــؤون 
املاليــة الشــخصية في الـ ١٢ 
شــهر، كما ان أكثر من نصف 
املشاركني في االستبيان عبروا 
عن النية باإلنفاق، مدعومني 
ببرنامــج التكويت احلكومي 

وحزم التحفيز املالي.
وبني اجلزاف أن املستهلكني 
في الكويــت يقومون بادخار 
أموالهم االحتياطية ويسددون 
الديون مع احلد من مشترياتهم 
التكنولوجيا  مــن منتجــات 
اجلديــدة واملالبــس. وخالل 
فترة اجلائحة واإلغالق، قلل 
٤٢٪ من املستهلكني في الكويت 

من طلب الوجبات السريعة، 
كما قلل ٣٥٪ من اإلنفاق على 
املالبس اجلديدة، في حني أن 
نحو ربع املســتهلكني أخروا 
الدفع على السلع ذات املبالغ 
الكبيــرة مثــل اإللكترونيات 
واألثاث والعطالت السنوية، 
وفقــا ملؤشــر «ذا كونفرنس 
بــورد». ولفت اجلــزاف الى 
ان املســتهلكني فــي الكويت 
يشــعرون بــأن هــذا الوضع 
مؤقــت، وعندمــا تتحســن 
الظــروف ســوف يعــودون 
إلى منط اإلنفاق الســابق مع 
االستمرار بالتقليل من وجبات 

املطاعم.

جاءت في املركز الرابع خليجياً وفقاً لـ «ذا كونفرنس بورد»

د.مهدي اجلزاف

الكويتيون تفاؤال كبيرا، ١١٦ 
نقطة، أعلــى بـ ٢٠ نقطة من 
املقيمني في الدولة، حيث كان 


