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«بوبيان» يوّقع عقدًا إلنشاء مبناه الرئيسي في قلب العاصمة

وّقع بنك بوبيان عقد إنشــاء وإجناز 
وصيانة املرحلة الثانية من مشروع البرج 
الرئيسي لبنك بوبيان مع شركة املتحدة 
األولى للتجارة العامة واملقاوالت والذي 
يتضمن بناء البرج األساسي شامال أعمال 
الهيكل األســود والتشــطيبات الداخلية 
والواجهات اخلارجية واألنظمة امليكانيكية 

والكهربائية.
وقــال نائــب رئيس مجلــس اإلدارة 
والرئيس التنفيذي ملجموعة بنك بوبيان 
عادل املاجد: يسعدنا توقيع العقد إلنشاء 
أول مقر رئيسي لبنك بوبيان سيضم بني 
جنباته جميع أفراد عائلة بوبيان، راجني 
العلي القدير أن يتمم إنشاؤه على خير 

في أسرع وقت ممكن.
وأضاف: نهدف من خالل املبنى اجلديد 
إلــى توفير املــكان الذي مينــح مواردنا 
البشرية املزيد من فرص اإلبداع واالبتكار 
ومبا يحقق شعارنا الراسخ «نعمل بإتقان» 
والذي نضعه دائما نصب أعيننا في كل 

ما نقوم به.
وأوضح: مما ال شك فيه أن بيئة العمل 
السليمة واملجهزة وفق أحدث االجتاهات 
العاملية من شأنها أن تطلق ملوظفينا املزيد 

من حرية اإلبداع واالبتكار ومبا ينعكس 
فــي النهاية على خدمة العمالء ومنحهم 
جتارب استثنائية في التعامل مع بوبيان.

وأضاف: وضعنا عند تصميم املبنى 
اجلديــد في االعتبار العديــد من النقاط 
الرئيسية في مقدمتها التطورات التي من 
املتوقع أن يشهدها العالم خالل السنوات 
املقبلة خاصة ما يتعلق منها بالتطورات 
التقنية والرقمية وهو ما يعني أن بيئة 
العمل ســتكون مختلفة متامــا عما هي 

عليه حاليا.
وأكد املاجد أن بنك بوبيان حرص من 
البدايــة على دعم وتطويــر بيئة العمل 
ملوظفيــه انطالقــا مــن حــرص اإلدارة 
التنفيذية للبنك على توفير كل األجواء 
التي تســهم في راحة مواردنا البشرية 

وتخلق لهم أجواء عمل مميزة.
املبنى اجلديد

من جانبه، قال مدير عام بنك بوبيان 
وليد خالد الياقوت إن البرج سيضم جميع 
اإلدارات والشركات التابعة لبنك بوبيان 
بطاقة استيعابية تصل إلى حوالي ١٥٠٠ 
موظف وموظفة ومبساحة إجمالية تقدر 

بحوالــي ٧٧ ألــف متر مربــع، كما يضم 
عدد ٤١ طابقا من ضمنها مواقف سيارات 
متعددة األدوار تتسع لعدد ٦٠٠ سيارة 
تقريبا وقاعة محاضرات ومركز تدريب 
وكافتيريا وحدائق داخلية وخارجية مبا 

يوفر بيئة عمل مثالية لطواقم البنك.
وأضاف انــه مت تصميم املبنى وفق 
أعلى معايير التقنية احلديثة، مبا يحقق 
متطلبات العمل البنكي وكذلك مبا يحافظ 
على البيئة وفق اشتراطات مجلس املباني 
اخلضراء األميركي من خالل نظام تصميم 
الريادة في الطاقة والبيئة LEED، حيث مت 
اعتماد نظام تشغيل املبنى ليكون ضمن 

.Smart Building األنظمة الذكية
وأوضــح الياقــوت: يتضمــن ذلــك 
اســتخدام مــواد بنــاء صديقــة للبيئة 
واســتخدام أســاليب للحفاظ وترشــيد 
اســتهالك املياه والكهرباء ســواء خالل 
مراحل البناء أو بعد االنتقال إلى املبنى 
اجلديــد مــع مراعــاة التصميــم جلودة 
الهــواء في الداخل واإلضــاءة الطبيعية 
مع التصميم الصوتي وتقليل الضوضاء.

وأضاف انه سيتم تشييد املبنى اجلديد 
الذي استوحي تصميمه من شعار البنك 

على مساحة ٤ آالف متر مربع في موقع 
استراتيجي ومميز في قلب مدينة الكويت، 
حيث مت تصميم املبنــى ليكون مبنزلة 
أيقونــة رمزيــة تعرض ثقافــة الكويت 
النابضــة باحلياة إلــى العالم ولتحقيق 

رسالة بنك بوبيان وهي اإلتقان.
وأضــاف: يتيــح املبنى أيضــا لبنك 
بوبيان فرصة االستفادة من التكنولوجيا 
فــي اخلدمــات املصرفيــة والعقاريــة 
واالستثمارية واالستفادة من املساحات 
املكتبيــة الواســعة وقاعــات املؤمترات 

واملساحات املشتركة الكبيرة األخرى.
من ناحيتــه، أعرب رئيس الشــركة 
املتحدة األولى للتجارة العامة واملقاوالت 
خالد املشعان عن سعادته بتوقيع العقد 
مع بنك بوبيان لتنفيذ املبنى الرئيســي 
للبنــك نظــرا للمكانة التــي وصل اليها 
البنك في السنوات األخيرة، حيث يعتبر 
إنشاء برج املقر الرئيسي للبنك خطوة 
مهمة في سجل إجنازات البنك التي تتوج 
مسار التوسع في أعمال البنك على كافة 
األصعدة، وأضــاف: أن تنفيذ برج املقر 
الرئيسي لبنك بوبيان يعتبر إضافة مهمة 

لسجل إجنازات شركة املتحدة األولى.

ً على مساحة بناء إجمالية ٧٧ ألف متر مربع وبارتفاع ٤١ طابقا

مبنى بنك بوبيان اجلديد

عادل املاجد ووليد الياقوت وخالد املشعان وقيادات البنك

املاجد: فخورون بانطالق عمليات البناء للمكان الذي سيضم عائلة «بوبيان» حتت سقف واحد
الياقوت: التصميم وفق أعلى معايير التقنية احلديثة مبا يحقق متطلبات العمل البنكي ويحافظ على البيئة 

املشعان: املشروع يعد إضافة مهمة لسجل إجنازات الشركة ملا ميثله من حتد تكنولوجي وتقني

معلومات املبنى اجلديد
٭ يقع في قلب العاصمة في منطقة شرق.

٭ مساحة األرض اإلجمالية حوالي ٤ آالف متر مربع.
٭ عدد الطوابق ٤١ طابقا بارتفاع حوالي ٢٠٠ متر.

٭ املســاحة اإلجمالية للمبنى «بحســب عدد الطوابق» حوالي ٧٧ ألف 
متر مربع.

٭ يتوقع االنتهاء من املبنى في عام ٢٠٢٥.
٭ تصميم املبنى مستوحى من شعار البنك.

٭ يستخدم املبنى مواد بناء صديقة للبيئة واستخدام أساليب للحفاظ 
وترشيد استهالك املياه والكهرباء.

«كامكو إنفست» و«الوطني لالستثمار» بني أكبر 
٣٠ شركة إلدارة األصول بالشرق األوسط

إنفســت»  حلــت شــركتا «كامكــو 
و«الوطني لالســتثمار»، ضمــن قائمة 
«فوربس» ألكبر ٣٠ شركة إلدارة األصول 
في الشرق األوســط للعام ٢٠٢١، حيث 
جاءت شــركة «كامكو إنفست» باملركز 
الثامن ضمن القائمة بإجمالي أصول مدارة 
تبلغ ١٣ مليار دوالر، فيما حلت شــركة 
«الوطني لالســتثمار» باملرتبة احلادية 
عشــر بإجمالي أصول مدارة بلغت ٦٫٥ 

مليارات دوالر.

وقالت «فوربس» الشرق األوسط، 
إن الرئيس التنفيذي لشــركة «كامكو 
إنفست» هو فيصل منصور صرخوه، 
وقد تأسست الشركة في عام ١٩٩٨، وهي 
تابعــة ملجموعة كيبكو وتدار بشــكل 
مستقل، وفي عام ٢٠٢٠ سجلت الشركة 
أصوال حتــت إداراتها بلغــت ١٣ مليار 
دوالر، كما أكملت ١١ صفقة قيمتها ٣٫٣ 
مليــارات دوالر في الفتــرة بني أبريل 

٢٠٢٠ وأبريل ٢٠٢١.

وأشــارت إلى أن الرئيس التنفيذي 
لشــركة الوطني لالســتثمار هو نبيل 
معروف، وقد تأسست الشركة في عام 
٢٠٠٥، حيث تعمل في الكويت واململكة 
العربية السعودية واإلمارات العربية 
املتحدة والبحرين وتركيا ومصر. وهي 
مملوكة بنسبة ٥٫٦٪ للمؤسسة العامة 
للتأمينــات االجتماعية. وقد ســجلت 
الشــركة إجمالي أصــول حتت إدارتها 
بقيمة ٦٫٥ مليارات دوالر في عام ٢٠٢٠. 

«وفرة لالستثمار»: إيرادات «احتياطي األجيال» 
في عام تفوق دخل النفط بـ ٥ سنوات

أشادت شركة وفرة لالستثمار الدولي، 
في تقريرها الشهري عن أسواق املال في 
يونيــو بخطوة اعالن احلكومة ألول مرة 
في تاريخها من خالل وزير املالية عن أداء 
صندوق احتياطي األجيال، علما بأن حجم 
الصنــدوق يبلغ ٧٠٠مليــار دوالر تقريبا 
وهو الثالث عامليا بعد الصندوق النرويجي 
ومؤسسة االستثمار الصينية وفقا ألحدث 

تقرير (بلومبيرغ). 
وثمــن التقريــر هــذا النهــج اخلاص 
باإلفصاح والشفافية ألداء صندوق األجيال، 
حيــث اشــار التصريــح الى ارتفــاع أداء 
الصندوق بنسبة ٣٣٪ خالل عام متفوقا على 
نظرائه من الصناديق السيادية التي تفصح 
عن أدائها، ومبينا ان إيرادات الصندوق ال 
تدخل في ميزانية الدولة بل يعاد استثمارها 

وفقا لقانون انشائه. 
وذكر التقريــر أن حتقيق الصندوق، 
وفقا للتصريح، إيــرادات تفوق ما حققه 
النفط خالل الـ٥ ســنوات املاضية يعتبر 
إجنــازا كبيرا يثلــج الصدر الســيما انه 
يعالج بعض اخللل الذي نقصده بتنويع 
مصــادر الدخل، وعالوة على ذلك يطمئن 
اجلميــع داخليا وخارجيا بــدال من حالة 
الهلــع التي صدرتها بعــض التصريحات 
الســابقة والتي حتذر من شــح السيولة 
وعدم القدرة على سداد الرواتب مما ساهم 
في تخفيض التصنيف االئتماني للكويت، 
آمال أن تســير الوزارة علــى نفس النهج 
مستقبال مع اتخاذ قرارات أخرى ملعاجلة 
االختالالت الهيكلية باالقتصاد الكويتي.

تنظيم حقوق األولوية ألول مرة

وتنــاول التقرير مجموعــة من أخبار 
البورصة وهيئة أســواق املال، حيث قال 
التقرير ان بورصة الكويت شهدت في يونيو 

٢٠٢١ ألول مرة تداول حقوق االولوية من 
خــالل االكتتاب بزيادة رأس املال لســهم 
طيران اجلزيرة، وهو ما يعتبر نقلة نوعية 
في املمارسات االحترافية بالسوق، وقد أتاح 
هذا االمر ملالك احلق باالكتتاب وغير قادر 
ـ او ليست لديه الرغبة في ممارسته احلق 
في بيعه او التنازل عنه للغير، ومن جهة 
أخرى اتاحت الفرصة للمكتتب الذي يريد 
ان يزيد من حصته شراء هذا احلق، ومما 
الشــك فيه فإن هذا يعتبر إجنازا يضاف 
الى سلسلة إجنازات بورصة الكويت خالل 

الفترة السابقة.
كما اشــار التقرير الى انه وبتاريخ ١٦ 
يونيو ابلغت هيئة أســواق املال شــركة 
بورصة الكويت باســتيفاء شــركة عربي 
القابضة للمتطلبات الواردة في قرار مجلس 
املفوضني، وبالتالي انتفت أســباب وقف 
السهم عن التداول وبناء عليه قامت بورصة 
الكويت بإعادة سهم شركة عربي القابضة 

للتداول بتاريخ ٢٧ يونيو ٢٠٢١
التسجيل العقاري

الى ذلك، تطرق التقرير الى وقف وزارة 
العدل تســجيل العقارات باســم شركات 
عقارية مدرجة حلــني اثباتها عدم وجود 
مســاهمني اجانب فيها، اجلدير بالذكر أن 
بعض الشــركات املمنوعة من التسجيل، 
سجلت مئات العقارات من خالل وزارة العدل 
على مدى العقود املاضية منذ تأسيسها، 
وذلــك وفقا للقانون رقم ٧٤ لســنة ١٩٧٩ 
بتنظيم متلك غيــر الكويتيني للعقارات، 
علما بأن مســاهمة األجانب يتغير بشكل 
يومي، وقد أثار هذا القرار عدة تســاؤالت 
منهــا كيف حترم شــركة كويتية مدرجة 
ومرخصة مــن وزارة التجارة والصناعة 
وهيئة أسواق املال ووزارة العدل من متلك 

العقارات في الكويت لوجود مالك أجانب 
ضمن قوائم املــالك ولو (بصفة مؤقتة)، 
اال ان وجهــة النظــر األخرى ترى ان هذه 
ثغــرة قد تتيح متلك األجانــب للعقارات 

بشكل غير مباشر.
تقرير «املركزي» االقتصادي 

من جهة اخــرى، تطــرق التقرير الى 
اصــدار بنــك الكويــت املركــزي للتقرير 
االقتصادي عن ٢٠٢٠ الذي تضمن أحدث 
البيانات واإلحصاءات املتاحة حول مختلف 

جوانب األداء االقتصادي للكويت.
وبــني محافــظ البنك املركــزي خالل 
التقرير أن االقتصــاد العاملي واجه عاما 
اســتثنائيا بالغ الصعوبة بسبب جائحة 
كورونــا التي أحدثت صدمــة اقتصادية 
وصفت بأنها األكثر حدة في آخر ١٠٠ عام، 
وأدت إلى اتخاذ تدابير احترازية صارمة 
وصلت إلى مرحلة اإلغالق الكلي للكثير من 
األنشطة االقتصادية أثناء موجتيها األولى 
والثانيــة. وقد ترتب على تلــك التدابير 
توقف جلزء كبير من النشاط االقتصادي 
محليا وعامليا جنم عنه صدمة اقتصادية 
علــى جانبي العرض والطلب، وعلى اثر 
اجلائحة وانعكاســاتها اخلطيرة، شــهد 
االقتصاد العاملي وفق تقديرات صندوق 
النقد الدولي انكماشــا بنحو ٣٫٣٪ خالل 
العــام ٢٠٢٠ مقابل منو بنحو ٢٫٨٪ لعام 
٢٠١٩. وفي السياق عينه، تأثر االقتصاد 
احمللي باجلائحة وبتداعياتها على االقتصاد 
العاملي واإلقليمي ودخول العديد من الدول 
في مرحلة الركود االقتصادي، األمر الذي 
أدى إلى تراجع معدالت الطلب العاملي على 
النفط وانهيار أســعاره، وهو ما انعكس 
بشكل مباشــر أو غير مباشر على أوجه 

النشاط االقتصادي بالكويت. 

أداء الصندوق السيادي طمأن اجلميع عوضاً عن حالة الهلع التي حذرت من شّح السيولة


