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«بوبيان» يفتتح فرعًا في «شؤون القّصر»
فرعه  رسميًا  بوبيان  بنك  افتتح 
الجديد في الهيئة العامة لشؤون 
الـــقـــّصـــر، لــيــعــزز ذلــــك مـــن تــواجــد 
الــبــنــك واالنـــتـــشـــار مــحــلــيــًا ضمن 
خططه التوسعية داخل الكويت، 
ولخدمة عمالئه في كل مكان، من 
خـــالل تــوفــيــر الـــراحـــة والــســهــولــة 
والــســرعــة فــي إنــجــاز معامالتهم 
خــــالل ســـاعـــات الــعــمــل الــرســمــيــة 

للفرع.
املدير  االفتتاح  فــي حفل  وشـــارك 
الــــعــــام لــلــهــيــئــة الـــعـــامـــة لـــشـــؤون 
الـــقـــّصـــر بـــــراك الـــشـــيـــتـــان، ونــائــب 
والرئيس  اإلدارة  مجلس  رئــيــس 
الــتــنــفــيــذي لــبــنــك بـــوبـــيـــان عــــادل 
املــاجــد، إلــى جانب عــدد مــن كبار 

مسؤولي البنك والهيئة.
على  بوبيان  بنك  الشيتان  وهنأ 
افـــتـــتـــاح فـــرعـــه الـــجـــديـــد فــــي مــقــر 
ان  إلــى  الــرئــيــســي، مشيرًا  الهيئة 
افــتــتــاح الــفــرع هــو نــتــاج الشراكة 

والـــتـــعـــاون بـــني الــقــطــاعــني الــعــام 
والـــــخـــــاص، مــــن خـــــالل فـــــوز بــنــك 
الــتــي طرحتها  بــاملــزايــدة  بوبيان 

الهيئة الستغالل مبنى الفرع.
الـــفـــرع يمثل  ان  الــشــيــتــان  وقـــــال 
قــيــمــة مـــضـــافـــة لـــخـــدمـــة جــمــهــور 

املـــــتـــــعـــــامـــــلـــــني، وعــــــلــــــى االخـــــــص 
جــمــهــور املــتــعــامــلــني املــشــمــولــني 
بــــــرعــــــايــــــة الـــــهـــــيـــــئـــــة، مــــــــن خـــــالل 
التي يقدمها  الخدمات املصرفية 
بــنــك بـــوبـــيـــان، الســيــمــا ان الــفــرع 
يقع في منطقة حيوية وتجارية 

مـــن أبـــــرز مــنــاطــق الــعــاصــمــة في 
الكويت. 

مـــن جـــانـــبـــه، قــــال مــســاعــد املــديــر 
الــــعــــام فــــي بـــنـــك بــــوبــــيــــان، بــشــار 
الــجــديــد يمثل  الـــفـــرع  الــــــدوب: ان 
إضافة لفروع بنك بوبيان، كونه 
يـــخـــدم واحــــــدة مـــن أهــــم الــجــهــات 
يـــتـــردد عليها  الـــتـــي  الــحــكــومــيــة 
الــكــثــيــر مــــن املـــراجـــعـــني بـــصـــورة 

يومية.
واضاف، «جرت مراعاة تصميمه 
الــــداخــــلــــي فــــي تـــقـــديـــم الـــخـــدمـــات 
ويسر،  بسهولة  للعمالء  املميزة 
مــــــع تــــوفــــيــــر مـــــســـــاحـــــات كـــافـــيـــة 
لــحــركــة وانـــتـــظـــار الــعــمــالء داخـــل 
الـــــفـــــرع، حـــيـــث جـــــرى تــخــصــيــص 
الـــرجـــال، وأخـــرى  لــخــدمــة  منطقة 
بوبيان  ليبقى  السيدات،  لخدمة 
مـــتـــمـــيـــزًا وقــــــــــــادرًا عــــلــــى تـــطـــويـــر 
هــــــذه الـــــفـــــروع مــــواكــــبــــة لــلــتــطــور 
املصرفية  الصناعة  فــي  املستمر 
محليًا وعــاملــيــًا». واوضـــح الــدوب 
الـــجـــديـــد  لــــلــــفــــرع  الـــتـــصـــمـــيـــم  ان 
التكنولوجي  الطابع  بــني  يجمع 
والــــتــــقــــنــــي، مـــــع املـــحـــافـــظـــة عــلــى 
الــــطــــابــــع الــــحــــديــــث الــــــــذي تــمــيــز 
بــوبــيــان بـــه، وذلــــك لــلــتــأكــيــد على 
هـــويـــة بـــوبـــيـــان والـــتـــعـــرف عــلــيــه 
بـــشـــكـــل فـــــــوري أيـــنـــمـــا وجـــــــد، مــن 
أشــهــر  بــواســطــة  خـــالل تصميمه 
املختصني  الــعــاملــيــني  املــصــمــمــني 
عصري  بشكل  الــفــروع  بتصميم 
حـــديـــث يـــراعـــي الـــتـــطـــورات الــتــي 

حدثت في الصناعة املصرفية.
وإلى جانب ذلك، فإن الفرع يعتبر 
مــــن الـــــفـــــروع الـــصـــديـــقـــة لــلــبــيــئــة، 
لـــتـــجـــهـــيـــزه بــــااليــــبــــاد وشــــاشــــات 
الــــــعــــــرض الــــخــــاصــــة بـــمـــنـــتـــجـــات 
البنك، والتي تغني عن استخدام 

البروشورات واألوراق املطبوعة.

 التوسع التكنولوجي 
مــن ناحية أخـــرى، قــال الـــدوب ان 
الــبــنــك مــســتــمــر فـــي الـــتـــوســـع في 
االستثمار في املزيد من الخدمات 
الى  اإللكترونية، جنبا  املصرفية 
جـــنـــب مــــع تـــوســـعـــه فــــي افـــتـــتـــاح 

املزيد من الفروع.
واضــــــــــاف: تــــــوج بــــوبــــيــــان الـــعـــام 
الحالي بفوزه بجائزة أفضل بنك 
إســـالمـــي فـــي الــكــويــت فـــي مــجــال 
اإللكترونية  املصرفية  الخدمات 
 DIGITAL BANK«الــــــرقــــــمــــــيــــــة»
مــــن مـــؤســـســـة غـــلـــوبـــل فــايــنــانــس 
الـــعـــاملـــيـــة لـــلـــمـــرة الـــخـــامـــســـة عــلــى 
الـــتـــوالـــي، بــجــانــب حــصــولــه على 
الـــجـــائـــزة نــفــســهــا عــلــى مــســتــوى 

الشرق االوسط .

جولة داخل الفرع الجديد

الهاشل شارك في اجتماع محافظي المصارف المركزية

مدبولي: لتدعيم األرصدة االحتياطية 
ضد المخاطر االقتصادية

أكـــد رئــيــس الـــــوزراء املــصــري الــدكــتــور مصطفى 
مــــدبــــولــــي، أهـــمـــيـــة تـــعـــزيـــز أواصـــــــــر الــتــنــســيــق 
وبينها  العربية  املركزية  البنوك  بني  والتعاون 

وبني املؤسسات املالية االقليمية.
وشـــدد مــدبــولــي خـــالل افــتــتــاح فــعــالــيــات أعــمــال 
الـــــــــدورة االعــــتــــيــــاديــــة الـــــــــ43 ملـــجـــلـــس مــحــافــظــي 
املــصــارف املــركــزيــة ومــؤســســات الــنــقــد العربية، 
عــلــى أهــمــيــة وحـــيـــويـــة الــــــدور املـــنـــوط بــالــبــنــوك 
املــركــزيــة الــعــربــيــة لتحقيق األهــــداف املــنــشــودة، 
داعيًا الى بذل مزيد من الجهد في سبيل تقوية 
فـــي تلبية  املــصــرفــيــة  الــقــطــاعــات  وتــعــزيــز دور 
الخاص  الــقــطــاع  ودمـــج  التنموية  االحــتــيــاجــات 

بشكل أكبر في مشروعات التنمية.
وأشار الى الجهود الكبيرة التي تبذلها البنوك 
املركزية العربية في سبيل التحوط ضد املخاطر 
ومــواجــهــة الــتــحــديــات الــتــي تــفــرضــهــا معطيات 
الـــــواقـــــع االقــــتــــصــــادي الـــعـــاملـــي والــــحــــفــــاظ عــلــى 

االستقرار املالي.
وأوضـــــح أن هــنــاك «حـــالـــة مـــن الــتــبــاطــؤ» تخيم 
الــعــاملــي مقترنة  االقــتــصــادي  النمو  أجـــواء  على 
بــتــصــاعــد حــــدة الـــتـــوتـــرات الــتــجــاريــة بـــني أكــبــر 
قـــوتـــني تــجــاريــتــني فـــي الـــعـــالـــم وهـــمـــا الـــواليـــات 

املتحدة والصني.
ولفت الى ان هذا االمر يستدعي من الجميع بذل 
تقوية وتعزيز دور  فــي سبيل  الجهد  مــن  مزيد 
من  العديد  أن  الــى  مشيرا  املصرفية،  القطاعات 
والسياسية  االقتصادية  والتحديات  املتغيرات 

تواجه معظم مناطق العالم.
وأشـــــار الـــى أن ضــعــف مـــعـــدالت االســتــثــمــار في 
اقــتــصــادات األســــواق الــصــاعــدة والــــدول النامية 
أدى الى تراجع امكانات النمو املحتملة، مبينا 

أن تــفــاقــم مــشــكــلــة املــديــونــيــة فـــي بــعــض الــــدول 
الدول  النامية «من شأنه أن يعيق مساعي تلك 
لتعزيز  الــالزمــة  االستثمارات  تمويل  مجال  في 

النمو االقتصادي».
وأكــد أن هذا االمــر «يتطلب ضــرورة العمل على 
بــنــاء وتــدعــيــم األرصـــــدة االحــتــيــاطــيــة وااللـــتـــزام 
بـــاآللـــيـــات واملــعــايــيــر الــتــحــوطــيــة ضـــد مختلف 
أشـــكـــال املــخــاطــر فــضــال عـــن انــتــهــاج ســيــاســات 

اقتصادية كلية معززة للنمو».
واستعرض مدبولي في كلمته جهود الحكومة 
املــصــريــة لــرفــع مــعــدل النمو االقــتــصــادي بشكل 
تدريجي وتعزيز دور االستثمار الخاص في دفع 
النمو بمواصلة جهود تحسني بيئة األعمال. من 
الــعــام رئــيــس مجلس ادارة  جانبه، أشـــاد املــديــر 
صــنــدوق الــنــقــد الــعــربــي الــدكــتــور عــبــد الــرحــمــن 
املــركــزيــة ومؤسسات  املــصــارف  بــدور  الحميدي 
النقد العربية في املحافظة على سالمة القطاع 

املصرفي وتعزيز االستقرار املالي.
وأكد الحميدي الحاجة ملواجهة تداعيات ارتفاع 
الى  الــذي وصل حاليا  العاملي  الدين  مستويات 
االجمالي  املحلي  الناتج  من  املئة  في   225 نحو 

العاملي.
واشـــار الــى أن تــقــديــرات صــنــدوق النقد العربي 
تشير الى تحقيق الدول العربية مجتمعة معدل 

نمو يبلغ 2.5 في املئة عن عام 2019 مقابل معدل 
بلغ نحو 2.2 في املئة عن عــام 2018. ولفت الى 
أن االقتصاد العاملي يشهد بــوادر ضعف خالل 
عام 2019 «تأثرا بأجواء عدم اليقني الناتج عن 
تــصــاعــد الــتــوتــرات الــتــجــاريــة بــني االقــتــصــادات 
املــتــقــدمــة واملـــخـــاوف بــشــأن تــداعــيــات االرتـــفـــاع 

الكبير ملستويات املديونيات العامة».
وأوضــح الحميدي أن هــذا االمــر اثــر في أنشطة 
التجارة واالستثمار والتصنيع في االقتصادات 
املتقدمة والدول النامية على السواء، مبينا انه 
مـــن املــتــوقــع تـــراجـــع مـــعـــدالت الــنــمــو لــالقــتــصــاد 

العاملي عن عام 2019 الى نحو 3 املئة.
املــركــزي املصري  البنك  أكــد محافظ  مــن جانبه، 
والعالم  العربية خاصة  املنطقة  أن  طــارق عامر 
عـــامـــة يـــشـــهـــدان تـــغـــيـــرات كـــبـــيـــرة تـــلـــزم الــبــنــوك 
املــركــزيــة بــالــتــفــاعــل مــعــهــا، مبينا أن هـــذا االمــر 

مدرج بالفعل على جدول أعمال الدورة.
واســتــعــرض عــامــر فــي كلمته بــرنــامــج االصــالح 
االقـــــتـــــصـــــادي الــــــــذي تـــبـــنـــتـــه مـــصـــر عـــلـــى مـــــدار 
الـــســـنـــوات األربـــــــع املـــاضـــيـــة واالجـــــــــــراءات الــتــي 
السياسات  على صعيد  املــركــزي  البنك  اتخذها 

النقدية واملصرفية.
يــرأس وفــد الكويت الــى الـــدورة العادية ملجلس 
النقد  ومــؤســســات  العربية  املــصــارف  محافظي 
الدكتور  املــركــزي  الكويت  بنك  محافظ  العربية 

محمد الهاشل.
ويتضمن جدول أعمال الدورة عدة موضوعات، 
واالقتصادية  واملالية  النقدية  الــتــطــورات  منها 
اإلقــلــيــمــيــة والـــدولـــيـــة وتــداعــيــاتــهــا عــلــى الــــدول 
الــعــربــيــة وقــضــايــا حــوكــمــة املـــصـــارف املــركــزيــة 

وغيرها. (كونا)

محمد الهاشل في لقطة جماعية مع مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية | كونا

تعزيز دور المصارف العربية 
لمواجهة تباطؤ النمو العالمي

ريادة

مستشارة ريادة األعمال وابتكار نماذج العمل
@dr.emsa :انستغرام
contact@emanalmousawi.com 

إيمان الموسوي

10خرافات شائعة متعلقة بفكرة المشروع
1 - غرام الفكرة األولى

واالرتــبــاط  للمشروع  األولــى  الفكرة  يشكل حب 
بــهــا عــائــقــا حقيقيا أمـــام الــتــحــقــق مــن جــدواهــا 
وصــالحــيــتــهــا، تــمــامــًا كـــالـــذي يــعــشــق شخصا 
معه،  العيش  مــالءمــة  يختبر  أن  دون  ويــتــزوجــه 
وعواقب عدم التحقق وخيمة إذا ما جرى االنفاق 
ثم  لتنفيذه  املــوارد  على مشروع ما واستنفذت 
املــشــروع غــيــر قابل  أن  األوان  فـــوات  بــعــد  يتبني 

لالستدامة والربحية.

2 - التركيز على فكرة واحدة 
فقط من دون إيجاد بدائل

كمية  تعتبر  املــشــروع،  أفــكــار  توليد  عملية  فــي 
األفكار أهم من نوعيتها!

فــإذا ركزت  البدائل،  من  عــدد  أكبر  إيجاد  عليك 
كل طاقاتك العقلية على فكرة واحدة، ستناضل 
من أجل إثبات صحتها، وهذا يفقدك املرونة في 

تصحيح اتجاهك متى ما تعثرت فكرتك.
أن تكون  مــا، عليك  ال يوجد حل وحيد ملشكلة 
بــدائــل كثيرة تسهل  توفير  مــن خــالل  مستعدا 
عــمــلــيــة تــصــحــيــح املــــســــار واقـــتـــنـــاص الـــفـــرص 
ورغبات  السوق  لتالئم حاجات  الفكرة  وتعديل 

العمالء.

3 - نسخ فكرة قائمة ناجحة

العالم نموذجا عمل يتطابقان في كل  ليس في 
لكل  متطابقان،  بصمتان  تــوجــد  ال  كما  شـــيء، 
عــمــل ظـــروفـــه املــوضــوعــيــة الــتــي تــجــعــلــه مــمــيــزا 
املناسب  أن تبني نموذج عملك  ومختلفا، عليك 
نشهد  مــا  كــثــيــرا  غــيــرك.  معطيات  ال  ملعطياتك 
األفكار،  ونسخ  والــلــزق»  «القص  مشاريع  فشل 

ألن أساسها لم يكن مصمما بشكل مناسب.

4 - اتباع شغفك!

اتباع شغفك دون تحقيق مالءمة املنتج والسوق 
أسرع طريق للفشل! 

البد أن يتبعك شغفك لتصمم نموذجا يستلهم 
الهمة من الشغف وفــي الوقت نفسه يــوازن بني 
والربحية  الجدوى  وتحقيق  العمالء  رغبة  تلبية 
لم يحقق شغفك هذا  فــإن  للمشروع،  املستدامة 
الشرط فإنه يصلح ألن يكون مجرد هواية ولن 
يصمد وحده أمام اختبارات نجاح نموذج العمل.

5 - االعتماد على الخبرة الفنية

قد تكون خبيرا محنكا في مجال ما، وقد تكون 
إحــدى  «ديــنــامــو»  تــكــون  وقـــد  مخترعا عظيما، 
لكن تحويل  واملعرفة،  العلم  الشركات من حيث 
هــــذه الـــخـــبـــرات لــعــمــل تـــجـــاري مــســتــدام أمــــر ال 

تضمنه الخبرة وحدها.
ليس ثمة عالقة شرطية بني خبرتك ونجاحك في 
املهارات  توفر  الضروري  فمن  التجاري!  العمل 
أن تجتمع تلك  الريادية واإلداريـــة، ومن الصعب 
الخبرات الفنية واملهارات الريادية واإلدارية كلها 

في شخص واحد.

6 - تطبيق الفكرة بال اختبار

قد يأخذك الحماس وتتسّرع في تطبيق فكرتك 
«الجهنمية» التي تعتقد أنها ستمطر عليك أمواال 
طائلة، لكن تنفيذ الفكرة دون املرور باختبارات 
الرغبة والجدوى والربحية والتكيف قد يرفع من 
الفكرة  الخسارة بشكل كبير، فتطبيق  مخاطر 
ثم  كبيرة  بناية  تبني  أن  يعني  اختبارها  بــدون 
وتصبح  أساساتها،  فــي  فــادحــا   

ً
خطأ تكتشف 

في هذه الحالة كلفة إعادة البناء باهظة جدا. 
مبكر  وقــت  في  باالختبارات  تقوم  عندما  لذلك، 
تــتــكــشــف عـــيـــوب الـــفـــكـــرة ويــمــكــنــك إصــالحــهــا 

بتكلفة وخسائر أقل بكثير.

7 - التفكير داخل المكتب! 

وحــدك  وأنـــت  قيمة  ذا  تبني شيئا  أن  يمكنك  ال 
أو مع فريقك داخل املكتب دون التفاعل املباشر 
ريــادة  عمليات  جوهر  إن  الحقيقي،  العميل  مــع 
األعمال تتركز في املالحظة والتعاطف والبحث 

العمالء ووضعهم  امليداني والتفاعل مع  الكيفي 
في محور عملية تصميم القيم املقدمة لهم، ومن 
املــيــدان وســط مواجهة  القيم في  ثم اختبار تلك 

واقعية مع العميل الحقيقي.

8 - الخوف من سرقة الفكرة

غالبية األشخاص يخشون مشاركة فكرتهم 
خـــوفـــا مــــن ســـرقـــتـــهـــا، وهـــــم بـــذلـــك يــحــرمــون 
بشأن  مهمة  معلومات  مصادر  من  أنفسهم 
الفكرة والخبرات الفنية واإلدارية املرتبطة بها، 
والتحقق من وجودها فعال على أرض الواقع، 
لتناول تلك  ومعرفة بدائلها، والزوايا األخرى 
أحدهم  أن يسرقها  يكون مفيدا  الفكرة، وقد 
ويـــجـــربـــهـــا، لــتــكــتــشــف بـــاملـــجـــان احـــتـــمـــاالت 
نــجــاحــهــا وفــشــلــهــا وكــيــفــيــة تــعــامــل الــعــمــالء 

معها.

9 - التفكير بتطوير المنتج أوالً

إن التفكير بتطوير املنتج أو الخدمة قبل تطوير 
ـــويـــاتـــه مـــن أهــم  الــعــمــيــل ومــعــرفــة حــاجــاتــه وأول
االبتكارية،  أو  الناشئة  املــشــاريــع  فشل  أســبــاب 
فــــإذا جـــرى تصميم مــنــتــج نــهــائــي وُعــــرض في 
يرفض  الــســوق، ستظهر مشكلة حقيقية حــني 
املنتج لعدم مالءمته لحاجته.  العميل شراء ذلك 
واخــتــبــارهــا  للعميل  املــقــدمــة  الــقــيــم  تصميم  إن 
يجب أن يسبق تصميم املنتج بكامل مواصفاته.
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ما  فغالبا  منهم،  الــخــبــرة  ذوي  غير  خصوصا 
يكونون إما أشخاصًا يحبونك فيخافون عليك 
ويـــحـــاولـــون إبـــعـــادك عـــن الــفــشــل، وإمــــا آخــريــن 
يرغبون في تشجيعك فيحفزونك وُيثنون على 
إقدامك من دون وعي عميق ومنهجية صالحة، 
أو غيرهم ممن يشعرون بالنقص وإما يغارون 
وال  الــخــبــرة  ذوي  اســـأل  لــذلــك  فيحبطونك،  منك 
تتأثر بآراء املقربني ممن لديهم مشاعر تجاهك 

قد تبعدهم عن الحيادية.

ziad
Rectangle


