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فازتشركةOoredoo الكويت بجائزتني من
Stevie Awardsالذي أقيم مساء السبت املاضي 
 Intercontinental Park Lane ف��ي فندق
ف��ي العاصمة البريطانية ل��ن��دن،وت��ع��د جائزة 
Stevie Awards إح��دى أكبر اجل��وائ��ز االملية 
املرموقة والتي متنح للشركات واملؤسسات حول 
العالم تقديراً إلجنازاتها في مجاالت مهنية عدة 
ويتم اختيار الفائزين م��ن خ��ال جل��ان مختصة 
ووف��ق ش��روط دقيقة وعالية املستوى. وحضر 
احلفل ممثاً Ooredoo الكويت كل من مدير أول 
العاقات العامة واالتصال الداخلي فاطمة دشتي، 
واختصاصي العاقات العامة واالتصال الداخلي 

فجر املتروك.
حصدت Ooredoo الكويت على جائزة ذهبية 
في فئة أفضل قسم للتواصل لعام 2018، والتي 
ج��اءت م��ن نصيب قطاع االت��ص��ال املؤسسي في 
الشركة وال��ذي يشمل العاقات العامة واالتصال 
ال��داخ��ل��ي وإدارة ق��ن��وات ال��ت��واص��ل االجتماعي 

واملسؤولية االجتماعية والرعايات.
كما حصلت الشركة على جائزة فضية في فئة 
احلمات اإلعانية والفعاليات، وذل��ك عن حفل 

إط���اق iPhone Xوالذي أق��ي��م ف��ي ع��ام 2017 
وال��ذي شهد حضور آالف العماء للحصول على 
أحدث أجهزة iPhone مع باقات شامل مبزاياها 
احلصرية مع عرض خاص أطلقته الشركة خصيصاً 
حل��ض��ور حفل اإلط���اق، وال���ذي متيز بفعاليات 
ترفيهية وسط أج��واء مميزة وبحضور نخبة من 
جن��وم شبكات التواصل االجتماعي. كما أن هذا 
احل��دث يعد أكبر حدث سنوي تنظمه الشركة في 

الكويت.
 Ooredoo يعد هذا اإلجن��از دلياً على ري��ادة
الكويت في مواكبة قطاع االتصاالت احليوي، وحول 
ذل��ك أك��دت الشركة في بيان صحفي: “حصولنا 
على هذه اجلوائز يأتي ليتوج العاقة املميزة التي 
جتمعنا مع عماءنا، حيث أن اهتمامنا بعمائنا 
والتزامنا بتقدمي كل ما من شأنه إث��راء جتاربهم 
يحتم علينا االستمرار في تقدمي األفضل لهم، وذلك 
اتساقاً مع قيمنا األساسية وهي االهتمام والتواصل 
والتحدي. حصولنا على هذه اجلوائز اليوم دليل 
على أننا كسبنا التحدي بفضل اهتمامنا وتواصلنا 
م��ع عمائنا، ونهديهم ه��ذا النجاح لثقتهم التي 

منحونا إياها على مدار األعوام.”

تسليم اجلائزة

 »Ooredoo« الكويت تفوز بجائزتني من
   » International Stevie Awards« 

أعلنت شركة كامكو لاستثمار ، عن قيامها بدور 
مستشار اإلص��دار الوحيد ووكيل االكتتاب في زي��ادة 
رأسمال بنك برقان، وقد القى الطرح اقباالً متميزاً من قبل 
املستثمرون احلاليون االمر الذي ساهم في تغطية نسبة 
االكتتاب بالنجاح املتوقع، حيث بلغت القيمة اإلجمالية 
للطرح 62.55 مليوندينار كويتي،بإجمالي طرح عدد 
240،581،530 سهما عادياً جديداً ميثل تقريباً 10.6٪ 

من رأس مال البنك املصدر احلالي.
من جهته، قال الرئيس التنفيذي لقطاع االستثمار في 
شركة كامكو لاستثمار السيد خالد فؤاد، “نود ان نعرب 
عن امتناننا وتقديرنا للجهود التي بذلها فريقا العمل في 
بنك برقان وكامكو إلجناح هذه الصفقة. كما نود أن نتقدم 
بالشكر الى بنك برقان على ثقته واختياره لكامكو للقيام 

بدور مستشار االكتتاب الوحيد ووكيل االكتتاب. 
وأض���اف ف���ؤاد، “نتطلع إل��ى تعزيز ثقة عمائنا 
واملستثمرين الكرامفينا م��ن خ��ال مواصلة السعي 
نحوالفرص االستثمارية املجدية مبا ينعكس ايجاباً على 

دعم القطاع اخلاص ويعزز من منو االقتصاد الكويتي 
واإلقليمي. 

وب��ه��ذه املناسبة أود أن أت��ق��دم بالشكر إل��ى بنك 
الكويت املركزي،وهيئة أس��واق امل���ال،ووزارة التجارة 
وال��ص��ن��اع��ة،وش��رك��ة املقاصة الكويتية على دعمهم 
املتواصل. والشكر موصول الى املستشارين القانونيني 
لإلصدار شركةASAR - الرويح وشركاه على تعاونهم 

من أجل امتام هذه الصفقة”.
وفي معرض تعليقه على الصفقة، قال نائب رئيس أول 
ورئيس إدارة االستثمارات املصرفية في كامكو السيد عمر 
زين الدين، “نفخر بالدور الذي قمنا به في سبيل اجناح 
االكتتاب في زيادة رأس مال لصالح أحد أكبر البنوك على 
مستوى الكويت. ال سيما أن هذه الصفقة تشكل حدثاً هاماً 
آخر يسهم في تعزيز قاعدة رأس مال البنك. ومن جهة 
أخرى،يعكس جناح هذا االكتتاب في رأس امل��ال، الثقة 
الكبيرة التي يبديها املستثمرون جتاه اإلدارة القوية لبنك 

برقان ورؤيته االستراتيجية املستقبلية”.

62.55 مليون دينار القيمة اإلجمالية للطرح بلغت 

»كامكو« مستشار اإلصدار ووكيل 
االكتتاب في زيادة رأسمال بنك برقان

الوطني االق��ت��ص��اد  لبناء  الكويتية  ال��ش��رك��ات  أداء  ف��ي  كبيرة  ثقتنا   : ال��ش��م��ري 

خالد فؤاد

افتتاح الفرع اجلديد بحضورممثل وزارة التجارة

2035 راغب : »املستشار الهندسي« رؤية  تتماشي مع رؤية البالد االقتصادية  
 أع��ل��ن ع��ض��و م��ج��ل��س إدارة مجموعة 
“املستشار الهندسي “ أحمد ال��ش��راح عن 
تدشني املجموعة لفرعها اجلديد في الكويت 
على طريق الغزالي بحضورممثل وزارة 
التجارة ومشاركة واسعة من ممثلي القطاع 
العام واخل��اص وعماء الشركة وذل��ك في 
إطار إستراتيجية الشركة في السير بخطى 
ثابتة للحصول على حصة سوقية كبيرة    من 
سوق املصاعد احمللي ،عبر إستخدامها الحدث 

الوسائل التكنولوجية.
 وأض���اف ال��ش��راح ف��ي بيان صحافي أن 
مجموعة “املستشار الهندسي “ أقامتإحتفالية 
على هامش اإلفتتاح حيث مت توزيع جوائز 
تفوق 266 الف دينار بحضور مندوب وزارة 
التجارة والصناعة /عبد العزيز أشكناني 
ال��ذي أش��رف على عملية السحب والتي فاز 
فيها باجلائزتني األول��ي كا من مهدي فهد 

سعود العجمي وجمال عواد العازمي
وه��ي عبارة عن مصعد مجاني بقيمة 3 
االف دينار ،كما فاز نحو 200 عميل بجائزة 
الباقة الذهبية بقيمة 1300 دينار وتضم 
  V.V.V.Fأبواب أستانلس للمصاعد وأبواب
،وش���اش���ات ل����أدوار وب��ط��اري��ات ط���وارئ 

لتحريك املصاعد وقت األعطال .
 ومن جانبة قال مدير عام املجموعة راغب 
مصطفى إسماعيل أن إفتتاح الفرع الرابع 
اجلديد يأتي ضمن إستراتيجية الشركة في 

خطة اإلنتشار والتوسع املعمول بها وحرصا 
على تسهيل وصول العماء لفروع وخدمات 
الشركة بهدف متكني أكبر شريحة ممكنة 
من املجتمع من أصحاب القسائم والشركات 
حيث أستطاعت املجموعة خال فترة قليلة 

أن تكون ف��ي مقدمة ش��رك��ات املصاعد فى 
السوق احمللي من خال توفير أعلى معايير 
اجل���ودة واالم���ن وال��س��ام��ة  وامل��واص��ف��ات 
القياسية العاملية لتحقيق رض��ا العماء 

واملستهلكني .  

واوض����ح راغ���ب ان رؤي���ة “ املستشار 
الهندسي” ت��ت��م��اش��ي م��ع رؤي����ة ال��ب��اد 
االقتصادية ل  2035 في استخدام أحدث 
تكنولوجيا وال��ت��ي تتماشي م��ع املشاريع 
ال��ك��ب��ري ال��ت��ي تنفذها ال��دول��ة وال��ق��ط��اع 
اخلاص،الفتا الى أن الشركة تسعي  دائماً 
لتحقيق املزيد من النمو والتميز التشغيلي من 
خال االبتكار، والتنويع والقيادة املسؤولة. 

 وم��ن ناحيتة ق��ال عضو مجلس إدارة 
املجموعة ن��واف ال��ع��ازم��ي أن “املستشار 
الهندسي”  للمصاعد حققت من��واً كبيراً 
وانطلقت م��ن ق��وة إل��ى ق��وة لتصل إل��ى ما 
وصلت إليه ال��ي��وم حيث أصبحت تتمتع 
مبكانة وسمعة كبيرة واح��ت��رام وتقدير 
واسع بني العماء لقدرتها على تقدمي خدمات 
املصاعد والسالم الكهربائية عالية اجلودة 
لكافة القطاعات التي تخدمها ف��ي  خطوة 

تعكس هذا النمو الكبير والتطور في األداء.
وذك��ر ال��ع��ازم��ي أن مجموعة املستشار 
ال��ه��ن��دس��ي ت��أس��س��ت ع���ام 2002 كشركة 
متخصصة ف��ي م��ج��ال املصاعد والسالم 
الكهربائية بجميع أنواعها )كهربائية- 
س��ي��ارات – شحن – ط��ع��ام – هيدروليك 
– روملس(،وباتت اآلن من الشركات الرائدة 
في ه��ذا املجال، تعمل وتساهم  في تطوير 
وبناء وتنمية الكويت، مبا متلكه من إمكانيات 

تكنوجلية حديثة في مجال عملها .
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عمر زين الدين

»CRS« حول استخدامات البرنامج اآللي ملعيار اإلبالغ املشترك

»املالية«  تعقد ندوة تعريفية للمؤسسات املالية
في إطار التزام دولة الكويت بالتعاون الضريبي الدولي 
لتبادل املعلومات لغايات ضريبية، عقدت وزارة املالية 
اليوم بالتعاون مع شركة بيكر تلي لاستشارات ندوة 
تعريفية للمؤسسات املالية في الدولة حول “استخدامات 
البرنامج اآللي لنقل معلومات احلسابات املالية وفقاً ملعيار 
اإلباغ املشترك ألغراض حتسني االمتثال الضريبي الدولي 
)CRS(” وتفهم أساليب تطبيقه حتى تتمكن تلك املؤسسات 
من تنفيذه وااللتزام به وتفادي أية مخالفات ممكن أن توقف 

أعمالها.
ويستهدف انضمام دول��ة الكويت لاتفاقيات الدولية 
كمعيار )CRS( ملكافحة التهرب الضريبي حول العالم، 
حتسني االلتزام الضريبي الدولي، والشفافية في املعلومات، 
وخلق مناخ اقتصادي متكافئ م��ع ال���دول املشاركة في 

االتفاقية.

ويأتي عقد وزارة املالية لهذه الندوة من ضمن أنشطتها 
في التواصل مع املجتمع الضريبي بدولة الكويت، كونها 
اجلهة املسؤولة في الدولة عن تنفيذ االتفاقيات الضريبية 
الدولية كما مت مسبقاَ من خال تطبيق التزامات دولة الكويت 

مع وزارة اخلزانة األمريكية بشأن “الفاتكا”.
وفي كلمتاً لها خال افتتاح الندوة، قالت الوكيل املساعد 
لقطاع الشؤون املالية والضريبية أسيل السعد املنيفي: “ 
تهدف هذه الندوة الى تثقيف وتوجيه وزارة املالية لكافة 
البنوك واملؤسسات املالية لالتزام مبتطلبات االباغ املشترك 
حتى ال تقع حتت طائلة العقوبات التي سيتم فرضها على أي 
مؤسسة مالية غير ملتزمة باالباغ على الوجه الصحيح، 
وأن الهدف من انضمام دولة الكويت الى االتفاقية متعددة 
األط��راف بني السلطات املختصة بشأن التبادل التلقائي 
ملعلومات احلسابات املالية MCAA، وملحق املعيار 

املشترك عن اإلباغ والعناية الواجبة ملعلومات احلسابات 
املالية CRS، هو مكافحة التهرب الضريبي وأث��ره على 
املستوى الدولي، وضمان احلماية الكاملة لدافعي الضرائب 
خال عملية تبادل املعلومات، وضمان عدم تعارض املصالح 

مع تأكيد سرية املعلومات وحتديد أطر االتصال”.
ومن اجلدير بالذكر بأن حكومة دولة الكويت قد قامت 
في 19 أغسطس 2016 بالتوقيع على االتفاقية املتعددة 
األط��راف بني السلطات املختصة بشأن التبادل التلقائي 
ملعلومات احلسابات املالية )MACC( مع منظمة التعاون 
االقتصادي والتنمية بهدف تبادل املعلومات لأغراض 
الضريبية، كما قامت بتوقيع اتفاقية املساعدة اإلداري��ة في 
املسائل الضريبية )MAC( بتاريخ 5 مايو 2017، ومت 
التصديق عليها بتاريخ 3 يوليو 2018 مبوجب القانون رقم 

)76( لسنة 2018.

7 أعضاء الستكمال استرداد حقوقهم فوضت 

»جلنة تيماس« حققت تقدما في إعادة حقوق املستثمرين

اكد ممثل جلنة تيماس الدارة استرداد حقوق العماء 
الدكتور ف��ارس الشمري ،أن الشركات الكويتية قادرة 
علي دفع االقتصاد الوطني قدما ملواكبة معطيات القطاع 

احلكومي نحو اجناز خطط التنمية
واض���اف الشمري ف��ي تصريح صحفي عقب انتهاء 
اللجنة من اجتماعها الثاني ،أن التطورات التي تشهدها 
عملية الربط االليكتروني ألجهزة الدولة ومؤسساتها 
جتعل بيئة االعمال أكثر مرونة وسهولة إلجناز املعامات 
وبناء االقتصاد الوطني ما يضع الكويت محط جذب 
وتقدير للقطاع اخلاص العاملي واالقليمي واحمللي مبينا أن 
سمعة الشركات الكويتيه دفعت إلي ثقة كبري الشركات 

العاملية لعقد شراكات واتفاقيات للعمل بالسوق احمللي .
وقال الشمري لقد حققت اجتماعات جلنة تيماس الدارة 
أزمة العماء ،تقدما ملحوظا انتهي الي مستوي ايجابي 
لاتفاق التدريجي لتنازل الرئيس التنفيذي لشركة 
تيماس ملمتلكات وأصول الشركة للعماء متهيدا لتحويلها 

للعماء اصحاب احلقوق. 
وذكر أن االجتماع حدد االه��داف واملواقف التي تدعم 
استرداد اموال الشركة من البنوك وحتويلها الي مستحقيها 
من العماء كل حسب حصته مبينا أن اعضاء  جلنة إدارة 
أزمة عماء شركة تيماس قرروا خال االجتماع الذي عقد 
مؤخراً بالتصويت باإلجماع علي اختيار الدكتور طارق 
بدر عبد اجلليل رئيساً للجنة واملمثل  واملتحدث الرسمي 
لدي اجلهات الرسمية واحلكومية ، واختيار كا من وائل 
احلسن نائباً لرئيس اللجنة ، واحمد ابراهيم اجلريدان 
مقرر اللجنة واختيار صالح العلي املتحدث واملفوض 
باسم العماء بالتنسيق مع احمد ذهب ، وغسان محمد 
ما  املتحدث اإلعامي ملتابعة واإلعام املرئي  واملسموع 
واملكتوب وكا من خالد حسني الفيلكاوي، عضوا اداريا 
باللجنة وعيسي احمد املويل ، عميل مشارك بأعمال 

اللجنة.
وتضمن جدول اعمال  اإلجتماع األول 5 بنود رئيسية 
م��ن بينها تشكيل اع��ض��اء اللجنة املفوضني وم��ه��ام كل 
شخص ملواجهة االجراءات املستقبلية  ، ومناقشة صياغة 
إق��رار التنازل حسب القانون الدولي املعتمد واجرءاته 

املطلوبة .
وناقش األعضاء صياغة إق��رار التنازل بعد موافقة 
الرئيس التنفيذي لشركة تيماس العقارية بالتنازل عن 

جزء يخص العماء من إقرار الدين 

وك��ان منسق اللجنة الدكتور ف��ارس الشمري اقترح 
ض��رورة وج��ود مستند يؤكد ان شركة ستارنيبورهود 
العقارية ليتسني اع���داد اإلق��رارب��ال��ص��ورة القانونية 
الصحيحية حفظا حلقوق جميع األط���راف مشيراً إلي 
انه سيجري استخراج وثيقة رسمية من وزارة التجارة 
والصناعة بالتنسيق م��ع ممثل الشركة للتأكيد علي 
ملكيتها.وتطرق االجتماع إلي  املبالغ التي مت صرفها منذ 
أزمة شركة تيماس والتي تقدر بحوال 11مليون دينار 
ويتبقي نحو 61 مليون تعادل استحقاقات مبالغ العماء 
جميعاً تخص نحو 1000 ال��ف عميل  واتفقت اللجنة 

علي اعداد سجل باسماء العماء سواءا كانو مساهمني او 
مستثمرين  وحصر املبالغ وفقا حلصة كل فرد منهم  فضا 
عن ض��رورة التأكيد حلضور الدكتور ف��ارس ذو الفقار 
املدير العام املدير العام للجنة للرد على  استفسارات عماء 

الشركة واعضاء اللجنة
وكانت اللجنة قد ناقشت اآللية التي ميكن من خالها 
اس��ت��رج��اع األم���وال أو ال��ع��ق��ارات، ب��ال��دف��وع القانونية 
التي تخدم متطلبات املساهمني وفقا لاتفاقيات املبرمة 
فيما بينهم، والتي تتضمن جمع أكبر نسبة ممكنة من 

املستثمرين بالشركة.

»الراية املتحدة« تنّظم حملة
 تعريفية  خلدماتها

نظمت شركة الراية املتحدة ، في 
مجمع اجليت م��ول حملة تعريفية 
خلدماتها عبر ركن خاص بالشركة 
ت��واج��د فيه فريق مهني على مدى 
ثاثة أي��ام من 18 ال��ى 20 أكتوبر. 
وت��أت��ي م��ب��ادرة الشركة استجابة 
لرغبات عمائها وال��ع��م��اء الذين 
يودون االطاع على نوعية اخلدمات 
التي تقدمها الشركة. وخال الفترة، 
تولى فريق الشركة اإلجابة على كافة 
استفسارات ال��زوار الذين توافدوا 
ب��أع��داد ك��ب��ي��رة راغ��ب��ني بالتعرف 
على خ��دم��ات الفنادق التي تتولى 
شركة ال��راي��ة املتحدة تشغيلها في 
شركاتها وأذرع��ه��ا اململوكة لها في 
االدارة والتشغيل الفندقي واخلدمات 
الفندقية املتميزة ف��ي��دول العالم  
وباتت اليوم تلقى سمعة ريادية في 

الضيافة الفندقية الراقية واملميزة. 
وق���ال ج��اس��م ال��ف��ج��ي، الرئيس 
التنفيذي في شركة الراية املتحدة: 
“ان مرحلة ال��ت��ط��ور وال��ن��م��و التي 
تشهدها الشركة حاليا على صعيد 
ك��اف��ة عملياتها، شكلت الفرصة 
املناسبة لتنظيم ل��ق��اء مباشر مع 
العماء لتزويدهم بكافة املعلومات 
حول خدمات الشركة وفنادقها حول 
العالم . فشركة الراية املتحدة على 
سبيل امل��ث��ال تقود قطاع السياحة 
الدينية النوعية في األماكن املقدسة 
ف��ي امل��م��ل��ك��ة ال��ع��رب��ي��ة ال��س��ع��ودي��ة 
وحترص على تزويد عمائها بخدمة 
راقية وتسهيات قّل نظيرها في هذا 
القطاع”. وأضاف الفجي بأن الشركة 
قد عملت مؤخرا على افتتاح فرع لها 
في املدينة املنورة ملزيد من التوسع 

وال��ت��ع��ام��ل امل��ب��اش��ر م��ع متطلبات 
العماء كما وفرت تسهيات لنقليات 
السيدات مؤكدا على أنها مستمرة 
في ابتكار حلول خدماتية تناسب 

تطلعات عماءها.
هذا وأكد الفجي مشيرا الى تطور 
العمليات في املستقبل القريب حيث 
أكد أن الشركة في صدد افتتاح مجمع 
للخدمات الفندقية  على مساحة 
أل��ف��ني متر م��رب��ع، بأعلى املقاييس 
ال��ع��امل��ي��ة واحل��دي��ث��ة  مطلع ال��ع��ام 
2019 ، حيث  يضم مركز للتجهيزات 
الغذائية الفندقية ومصبغة مركزية  
وكافيهات عاملية  خلدمة الفنادق التي 
تديرها الشركة او الفنادق االخرى ، 
باإلضافة إلى تقدمي خدمات متكاملة 
ل��ل��م��ؤمت��رات واحل��ف��ات وال��ف��ن��ادق 

األخرى.

جانب من اجتماعات اللجنة

20مليون دوالر أرباحًا بعد صفقة »احلديقة املائية« جي.إف.إتش: نتوقع حتقيق 
قالت مجموعة “جي إف إتش” املالية”، املدرجة بكل 
من بورصة البحرين وسوق دبي املالي وبورصة الكويت 
إنها تتوقع حتقيق أرباح تتجاوز قيمتها 20 مليون دوالر؛ 
نتيجة تخارجها من مشروع احلديقة املائية “جنة دملون 
املفقودة”؛ وذلك بشرط تأكيد مدققي املجموعة ومصرف 

البحرين املركزي.
وأش��ارت املجموعة في بيان لها على سوق دبي املالي، 
نشر  امس  االثنني، إلى أنها تتوقع أن ينعكس هذا الربح 

على نتائجها املالية خال الربع الرابع من العام احلالي.
وكانت مجموعة جي إف إتش املالية قد أعلنت يوم السبت 
املاضي تخارجها الناجح من مشروع جنة دملون املفقودة 

“احلديقة املائية” في البحرين، وذلك في إطار معاملة تقدر 
قيمتها ب� 60 مليون دوالر أمريكي.

وق��ال الرئيس التنفيذي ملجموعة جي إف إت��ش، هشام 
الريس، في بيان حصل “مباشر” على نسخة منه، اليوم 
السبت، إن الشركة تسعى لتحقيق القيمة من األص��ول 
العقارية والتخارج منها بغرض توظيف حصيلة التخارج 

في فئات أخرى من االستثمارات واألصول املدرة للدخل.
وتبع: “بالرغم من ه��ذا التخارج، ون��ظ��راً ألهمية هذا 
األصل ملشروع العرين التابع للمجموعة؛ فإننا حرصنا على 
احلفاظ على حق تشغيل وإدارة احلديقة املائية على مدى 

السنوات اخلمس القادمة”.

واجلدير بالذكر، أن احلديقة املائية تعتبر إحدى املكونات 
الرئيسية ضمن مشروع العرين التطويري الواقع باملنطقة 
اجلنوبيةمن مملكة البحرين الذي ميتد على مساحة تزيد 

على مليوني متر مربع بالقرب من حلبة البحرين الدولية.
وكان الوكيل املساعد للخدمات البلدية املشتركة بوزارة 
األشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، قد توقع 
في 26 أغسطس املاضي، انتهاء %70 من املرحلة األولى 

لتطوير احلديقة املائية خال سبتمبر. 
وفتح مجلس املناقصات في البحرين، في أغسطس 
املاضي، باب التقدم بعطاءات املرحلة الثانية من تطوير 

احلديقة املائية؛ متهيداً للدراسة والترسية.


