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لالستحواذ على «كواليتي نت» في صفقة قيمتها نحو  93مليون دوالر

«الوطني لالستثمار» مستشار شركة
االتصاالت الكويتية «VIVA»
أعلنت شركة الوطني لالستثمار،
إح��دى أكبر الشركات الرائدة في إدارة
االستثمار في املنطقة ،إمتامها بنجاح
صفقة اس��ت��ح��واذ ش��رك��ة االت��ص��االت
الكويتية “ ”VIVAعلى  100%من
رأس��م��ال شركة كواليتي نت للتجارة
ال��ع��ام��ة وامل���ق���اوالت ،م���زود خ��دم��ات
اإلنترنت في الكويت ،وذلك باعتبارها
املستشار املالي لشركة “ ”VIVAفي
عملية االستحواذ.
وق��ال��ت شركة الوطني لالستثمار
ف��ي بيان صحفي أن ك��ل م��ن مجموعة
بتلكو املالكة حلصة  90%وبنك الكويت
الوطني املالك حلصة  10%قاما ببيع
حصتيهما مببلغ ق��دره  28.3مليون
دينار كويتي (ما يعادل نحو  93مليون
دوالر).
وب��ه��ذه امل��ن��اس��ب��ة ص���رح ال��رئ��ي��س
التنفيذي لشركة الوطني لالستثمار
فيصل احل��م��د ق��ائ�لاً“ :إن جن��اح هذه
الصفقة وم��ا أث��م��رت عنه م��ن نتائج
إي��ج��اب��ي��ة ،ي��ؤك��د ع��ل��ى احل��رف��ي��ة التي
متت بها إدارة الصفقة من قبل الوطني
لالستثمار وعلى متانة منوذج األعمال

فيصل احلمد

راني سلوانس

ال���ذي ت��ق��وم عليه ال��ش��رك��ة ،ال سيما
فيما يتعلق بتطبيق معايير الشفافية
والرقابة التي تقرها اجلهات الرقابية
احمللية ،وتتماشى مع املعايير الدولية
في هذا املجال”.

وف���ي س��ي��اق م��ت��ص��ل ،ث��م��ن احل��م��د
التعاون البناء والثقة التي أولتها شركة
 VIVAمن أجل إدارة عملية االستحواذ،
وب���ال���دور ال��ف��ع��ال واألداء املتميز
لفريق عمل إدارة اخل��دم��ات املصرفية

االستثمارية في سبيل إجناح الصفقة،
األم��ر ال��ذي يعكس املهنية العالية في
التعامل مع مختلف الصفقات ،مشيرا ً إلى
أن فريق عمل شركة الوطني لالستثمار
لن يأل جهدا ً في سبيل تلبية احتياجات
قاعدة العمالء املمتدة واملتنوعة.
وم��ن ناحية أخ���رى علق م��دي��ر عام
اخلدمات املصرفية االستثمارية ـ راني
سلوانس قائال“ :يشكل اختيار شركة
 VIVAلشركة الوطني لالستثمار
كمستشار للصفقة دل��ي�لا على ثقتها
في كفاءة الوطني لالستثمار واملكانة
الريادية التي حتتلها محليا وإقليميا،
ونحن فخورون بالنجاح الذي شهدته
هذه الصفقة التي تضمنت العمل على
مختلف املستويات وم��ع ال��ع��دي��د من
األط��راف ،مؤكدا ً على أن شركة الوطني
لالستثمار ستواصل جهودها في سبيل
حتقيق أفضل اخل��دم��ات االستشارية
واملالية مب��ا يسهم ف��ي حتقيق أه��داف
العمالء ويعزز مكانة الوطني لالستثمار
الريادي في قطاع اخلدمات املصرفية
االس��ت��ث��م��اري��ة ع��ل��ى امل��س��ت��وى احمللي
واإلقليمي”.

«مارينا الكويت» يستضيف اإلعالميني في غبقة رمضانية
مبناسبة ح��ل��ول شهر رمضان
الفضيل ،استضاف فندق “مارينا
الكويت” وسائل اإلعالم احمللية في
غبقته الرمضانية السنوية واملميزة
في خيمة “قمر املارينا” في مطعم
.The Six Palms
وذل��ك تقديرا ً للدعم ال��ذي تقدمه
وسائل اإلعالم خالل العام.
وك����ان ن��ب��ي��ل ح��م��ود م��دي��ر ع��ام
الفندق وجميع أفراد فريق اإلدارة في
استقبال الضيوف ودعوهم للتمتع
بأجواء الضيافة املتميزة خالل هذه
املناسبة اخلاصة .وجاءت األمسية
إحيا ًء للتقاليد العريقة لهذه املناسبة
عبر موائد البوفيه املتنوعة والعامرة
بأشهى األطباق العربية وغيرها من
منصات الطهي احلية.
وتضمنت الغبقة السحب على
اجل��وائ��ز ب��ن��اء ع��ل��ى أرق����ام ت��ذاك��ر

الدخول ،والذي شهد منح الفائزين
العديد م��ن اجل��وائ��ز الرائعة التي
أض��ف��ت م��زي��دا ً م��ن األج����واء املرحة
على األمسية .وخ�لال الغبقة التي
استمرت حتى ساعة متأخرة بعد
منتصف ال��ل��ي��ل ،ح���رص “مارينا
الكويت” على متتع جميع ال��زوار
بأمسية رائعة تزخر باملرح والسرور
وتبقى حاضرة في أذهانهم.
واغتنم نبيل ح��م��ود ،مدير عام
فندق “مارينا الكويت” هذه األمسية
اخلاصة ليشكر وسائل اإلعالم على
دعمهم املتواصل وجهودهم احلثيثة
التي كانت جزء من جناح الفندق .كما
أع��رب عن خالص امتنانه وتقديره
لرعاة الفندق مبا فيهم “اخلطوطالج
ويةامللكيةالهولندية ”KLM -على
رعايتها خليمة “قمر املارينا” طيلة
شهر رمضان املبارك.

اقتصاد

نبيل حمود وفريق العمل

لتكون ركيزة لدعم االقتصاد احمللي وحتقيق رؤية 2035

«أسواق املال» تشارك في االجتماع
السنوي  44ملنظمة «األيسكو»

مشاركة قيادي أسواق املال في االجتماع

ش��ارك وف��د هيئة أس��واق امل��ال ممثال عن دوله
ال��ك��وي��ت ف��ي أع��م��ال االج��ت��م��اع ال��س��ن��وي ملنظمه
األيسكو ( )44واالجتماع ( )43للجنة اإلقليمية
ملنظمة أفريقيا و الشرق األوس��ط ()AMERC
والذي عقد في مدينة سيدني  -أستراليا ،وهي أحد
اللجان اإلقليمية األربع الدائمة في منظمة األيسكو،
التي تعنى مبواضيع تنظيم األوراق املالية في إقليم
أفريقيا والشرق األوسط  ،وقد ترأس وفد الهيئة أ.د
أحمد عبدالرحمن امللحم –رئيس مجلس مفوضي
هيئة أس��واق املال – املدير التنفيذي ،ومبشاركة
عبدالرحمن محمد – مدير مكتب العالقات الدولية،
نواف الصالح – مدير مكتب االستراتيجيات ،و
ف��واز بورسلي – مدير إدارة ال��دراس��ات وتنمية
أسواق املال و مؤيد الشخص – مدير مكتب رئيس
مجلس املفوضني .
وافتتح االجتماع رئيس اللجنة مرحبا بالسادة
احلضور و اتبع ذلك مبلخص عن أبرز ما جاء في
االجتماع السابق للجنة ( )42والذي عقد في دولة
الكويت يناير املاضي ،كما ناقشت اللجنة موضوع
املخاطر الناشئة في إقليم أفريقيا و الشرق األوسط
و تقرير اللجنة للمخاطر للعام  ،2020كما اطلعت
اللجنة على أهم املواضيع التي سيتم طرحها في
اجتماع مجلس اداره منظمة األيسكو  ،إضافة الى
ذلك فقد قدم الرئيس التنفيذي لهيئة أسواق املال
في دولة أوغندا ،عرضا ألبرز توصيات فريق عمل
االدراج في اجتماعه األخير في دولة الكويت  ،و
ختم جدول اجتماع اللجنة بتحديد موعد االجتماع
القادم للجنة املقرر عقدة في دولة قطر .2020
كما ش��ارك وفد الهيئة كذلك في اجتماع جلنة
النمو واألس���واق الناشئة (  ،)GEMCاملنبثقة
ع��ن منظمة األيسكو ،حيث افتتح رئيس جلنة
النمو واألس��واق الناشئة  ،االجتماع باستعراض
ج��دول اعمال االجتماع السابق املنعقد في جزر
الكاميان سبتمبر  ،2018الى جانب ذلك فقد ناقشت

اللجنة موضوع التنمية املستدامة في األس��واق
الناشئة ،مع استعراض تقرير اللجنة النهائي
حول املوضوع ،باإلضافة الى ذلك فقد قدمت اللجنة
عرضا حول تكنولوجيا فنتك ،Fintech -وعرضا
من قبل مجلس اخلدمات املالية اإلسالمية حول عمل
املجلس ،كما ناقشت اللجنة كذلك موضوع برنامج
بناء الكفاءات واستعرض ممثل منظمة األيسكو
ابرز مستجدات املعايير العامة للبرنامج من قبل
املنظمة ،واختتمت اللجنة اجتماعها بتحديد موعد
اجتماعها لسنه  2020في سلطنة عمان  .كما شارك
وفد الهيئة في عدد من ورش العمل املتخصصة
واملوجهة إلى اجلهات الرقابية في الدول أعضاء
املنظمة وذلك بغرض تبادل اخلبرات والتجارب
وحتديد دور هذه اجلهات في التعامل مع األخطار
التي حتيط بأحدث التطورات املتعلقة بأسواق
امل���ال .وع���ادة م��ا تدعو منظمة األيسكو ع��دد من
اخلبراء من املنظمات الدولية ذات االختصاص
وع��دد م��ن ممثلي البنوك االستثمارية العاملية
لتغطية املواضيع املطروحة من اجلانب العملي
والتشغيلي ،إضاف ًة إلى اجلانب الرقابي ،باإلضافة
لذلك عقدت الهيئة عدد من االجتماعات اجلانبية مع
اجلهات الرقابية املثيلة من الدول األعضاء.
جتدر اإلش��ارة الى ان منظمه األيسكو ينتسب
لها أكثر من  ٢٠٠جهة حتمل عضويتها من اغلب
دول العالم ومن اهم جلانها جلنة أفريقيا والشرق
األوس��ط ،والتي تضم في عضويتها ( )37عضو
و جلنه النمو واألس��واق الناشئة فتضم ()112
عضوا ،وحت��رص الهيئة على املشاركة الفاعلة
كعضو في املنظمة واللجان املنبثقة عنها ،لتبادل
اخل��ب��رات وح��رص �اً على تبني أفضالملمارسات
في مجال نشاط األوراق املالية ،ومتابعة أخر
ال��ت��ط��ورات ف��ي م��ج��ال ال��رق��اب��ة واإلش����راف علي
األس��واق .اجلدير بالذكر ان االجتماعات وورش
العمل بدأت من 13ومستمره حتى 17مايو .2019

الشركة تدعم فعاليات التحدي الرياضي الرمضاني األكبر من نوعه للعام الثالث

الكويت حتول موانئها غير النفطية إلى أخرى «ذكية» «زين» الشريك االستراتيجي لبرنامج «رجيمي» الصحّ ي

متثل املوانئ الكويتية ركيزة أساسية
ومهمة لدعم عجلة النمو االقتصادي ولها
شأن استثنائي في تطوير أعمال التجارة
اإلقليمية والدولية التي تعتمد عليها البالد
في حتقيق رؤيتها التنموية (كويت جديدة
 .)2035وتسعى الكويت عبر خطوات
ج��ادة لتحويل موانئها غير النفطية إلى
أخرى ذكية الستعادة موقعها االستراتيجي
ودوره��ا الريادي كبوابة بحرية مهمة في
منطقة الشرق األوسط.
وميثل مشروع امل��وان��ئ الذكية ركيزة
أساسية في رؤية (كويت جديدة )2035
وسيكون قاطرة للتنمية البحرية مستقبال
ودفعة قوية جلهود ال��دول��ة الرامية إلى
االرتقاء بالقطاع البحري احمللي.
ويعرف (االحت��اد الدولي لالتصاالت)
امليناء الذكى بأنه “هو املدينة املبتكرة
التي تستخدم تكنولوجيات املعلومات
واالتصاالت وغيرها من الوسائل لتحسني
نوعية احل��ي��اة وك��ف��اءة التشغيل ويلبي
احتياجات األجيال احلالية واملستقبلية
ف��ي��م��ا ي��ت��ع��ل��ق ب��اجل��وان��ب االق��ت��ص��ادي��ة
واالجتماعية والبيئية” ويتم في املوانئ
البحرية الذكية معاجلة اآلثار البيئية ودعم
كفاءة العمليات عبر تقليل استهالك الطاقة
والتلوث بأقل جهد.
وعامليا فقد أدت جتربة (ميناء هامبورغ)
الذكي الذي يعد أكبر ميناء في أملانيا وثاني
أكبر ميناء في أوروبا باستخدام تكنولوجيا
املعلومات والتطوير الرقمي إل��ى زي��ادة
طاقته االستيعابية بنسبة  56في املئة.
ومن هذا املنطلق أولت البالد عبر رؤيتها
(كويت جديدة  )2035أهمية بالغة إلحياء
طريق احلرير البحري القدمي عبر تشييدها
مشاريع بحرية عدة أبرزها (ميناء مبارك
الكبير) الذكي وتطوير موانئها إلى موانئ
ذكية عالوة على مشروعي مدينة احلرير
واجلزر اخلمس.
وال شك في أن اهتمام الدولة بهذا القطاع
سيجعلها تخطو خطوات كبيرة لتكون
مركزا الستقبال البضائع في املنطقة ال سيما
وأن قطاع النقل البحري يسهم في تطوير
وتنمية العديد من القطاعات االقتصادية إذ
أن قطاع النقل البحري العاملي ينقل نحو 90
في املئة من إجمالي حجم التجارة العاملية.
وتسعى (مؤسسة امل��وان��ئ الكويتية)
و (الهيئة ال��ع��ام��ة ل�لات��ص��االت وتقنية
املعلومات) الكويتية إلى ترجمة الرؤية
األميرية السامية إلى واق��ع عبر خطوات
واسعة وإج��راءات عديدة خالل السنوات
القليلة املقبلة.
وتتضمن هذه اإلج��راءات إصالح البنى
التحتية ملؤسسة املوانئ وتوسعة املوانئ
الثالثة (الشيوخ  -الدوحة  -الشعيبة)
وحتويلها إل��ى م��وان��ئ ذكية إض��اف��ة إلى
حتويل نظام املؤسسة من نظام ورقي إلى
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نظيره اإللكتروني.
وك���ان امل��دي��ر ال��ع��ام ملؤسسة امل��وان��ئ
الكويتية الشيخ يوسف العبدالله الصباح
ق��د ذك��ر ف��ي تصريح صحفي إن التكلفة
املبدئية لتطوير موانئ املؤسسة عبر سبعة
مشاريع تقدر بنحو  700مليون دينار
كويتي (نحو 3ر 2مليار دوالر أمريكي).
وأوض���ح الشيخ ي��وس��ف ال��ص��ب��اح أن
تلك املشاريع من املتوقع أن حتقق أرباحا
للمؤسسة تقدر بنحو  150مليون دينار
( 495مليون دوالر) سنويا.وشرعت
مؤسسة امل��وان��ىء الكويتية ف��ي اآلون��ة
األخيرة في تنفيذ أولى خطواتها للتحول
إل��ى امل��وان��ئ الذكية عبر إع���داد املنظومة
املتكاملة إلدارة املوانئ الذكية التي تعد
البنية األساسية للمشروع.
وتتضمن ه��ذه املنظومة إع���داد نظام
مراقبة متكاملة في املوانئ الثالث واملناطق
التخزينية واملرافق التابعة لها كما تعمل
على الربط اإللكتروني واآلل��ي عبر غرفة
عمليات مشتركة جت��م��ع امل��ؤس��س��ة مع
اجل��ه��ات ذات العالقة ب��األم��ن والتفتيش
واإلفراج عن البضائع واحلاويات.
كانت الهيئة العامة لالتصاالت وتقنية
املعلومات الكويتية وقعت في شهر يوليو

املاضي مذكرة تفاهم مع شركة (ه��واوي)
الصينية بهدف تطبيق استراتيجية املدن
الذكية بالكويت.
وتنقسم مذكرة التفاهم إلى أربع مراحل
تتمثل في وض��ع شبكات البنى التحتية
الذكية وأمن املعدات والشبكات االفتراضية
وال��ت��ح��ول ال��رق��م��ي ملختلف الصناعات
ومركزية إدارة املدن.
وتختص املذكرة بتطبيق امل��دن الذكية
بالكويت ومنها مشروع (مدينة احلرير)
واجلزر كما وضعت مشروع (ميناء مبارك
الكبير) انطالقة جتريبية ملشاريع املدن
الذكية املزمع إنشاؤها بالكويت.
وتهدف مذكرة التفاهم أيضا إلى تبادل
اخلبرات واإلبداع التكنولوجي والتصميم
العام واالستشارات لتحويل (ميناء مبارك
الكبير) إلى ميناء ذكي وستتحمل تكلفة هذه
االستشارات والتصميم شركة (ه��واوي)
الصينية.
ويعد مشروع (ميناء مبارك الكبير)
من أهم وأكبر مشاريع خطة التنمية التي
ستسهم في انفتاح البالد على العالم جتاريا
واقتصاديا إذ سيخدم امليناء الكويت وشمال
اخلليج فضال عن كونه أقرب موانئ املياه
املاحلة ملنطقة آسيا الوسطى.

أع��ل��ن��ت زي���ن ع��ن شراكتها
االستراتيجية للنسخة السابعة
م��ن ب��رن��ام��ج “رجيمي” أكبر
فعالية ري��اض��ي��ة صحية في
شهر رم��ض��ان امل��ب��ارك للسنة
الثالثة ،وال��ت��ي يُنظّ مها مركز
“رجيمي” في أول  20يوم من
الشهر الفضيل م��ن األح��د إلى
اخلميس في الفترة من الساعة
 4:45عصرا ً وحتى  6مسا ًء في
مول  360بهدف نشر التوعية
بأهمية اتخاذ منط حياة صحي
ونشط خالل الصيام.
وأوض����ح����ت ال���ش���رك���ة في
ب��ي��ان ص��ح��اف��ي أن شراكتها
االستراتيجية لهذا البرنامج
ال��ص��ح��ي م���ا ه���و إال ت��رج��م��ة
ف��ع��ل��ي��ة الس��ت��رات��ي��ج��ي��ت��ه��ا في
مجاالت املسؤولية االجتماعية
واالستدامة اجتاه دعم الفعاليات
الصحية وخ��اص��ة خ�لال شهر
رم��ض��ان املُ���ب���ارك ،حيث تقوم
الشركة وبشكل دوري بتكثيف
جهودها لنشر الثقافة الصحية
ف��ي املجتمع ب��أح��دث الوسائل
والطرق للوقاية من األم��راض
وتفاديها ،باإلضافة إل��ى عقد
ال��ش��راك��ات االستراتيجية مع
املؤسسات الرياضية والطبية
العامة واخل��اص��ة ف��ي الكويت
بهدف املساهمة في رفع الوعي
الصحي في املجتمع.
وب��ي��ن��ت زي���ن أن��ه��ا ج��ه��زت
العديد من املفاجآت لعمالئها
من خالل األنشطة اليومية التي
تصاحب البرنامج ،من أبرزها
“واكاثون” املشي اليومي في

د .عبدالله املطوع والكابنت بدر املطوع مع فريق زين

أروق����ة م���ول  ،360وفعالية
“حتدى زين” ال��ت��ي شهدت
ت��واج��د كابنت منتخب الكويت
الوطني لكرة القدم بدر املطوع،
حيث سيتمكن امل��ش��ارك�ين في
البرنامج من االستمتاع برياضة
املشي وسماع النصائح الصحية
مباشرة م��ن فريق “رجيمي”
وف��ي مقدمتهم خبير التغذية
ال��ع�لاج��ي��ة وع���ض���و جمعية
التغذية األمريكية د .عبدالله
مجبل املطوع ،باإلضافة ملشاركة
واس���ع���ة م���ن جن����وم اإلع��ل�ام
ووسائل التواصل االجتماعي
ممن سيتم استضافتهم بشكل
أسبوعي ملشاركة اجلمهور في
إبراز الفعالية ونشر الوعي حول
أهمية احلركة جلسم اإلنسان
خالل الصيام ،وحتفيز احلضور
للتمسك بعادة الرياضة حتى

بعد انتهاء شهر رمضان املبارك.
وأضافت الشركة أن برنامج
“رجيمي” الصحي لهذا العام
ي��ش��ه��د م��ش��ارك��ة ال��ع��دي��د من
خبراء التغذية املعتمدين من
ف��ري��ق م��رك��ز “رجيمي” ممن
مي��ت��ل��ك��ون ال��رخ��ص��ة الطبية
لتقدمي امل��ش��ورة والنصح في
مجال التغذية الصحية واللياقة
البدنية للمشاركني ،كما يتضمن
البرنامج تنظيم مجموعة من
الفعاليات واألنشطة املخصصة
ل��ك��ل م���ن ال���رج���ال وال��ن��س��اء
واألط����ف����ال ،وال���ت���ي تتضمن
ال��ت��م��اري��ن الصحية املختلفة
كجلسات اليوغا واالسترخاء
وغيرها.
وأكدت زين أنها ومن منطلق
حرصها على إش��راك موظفيها
وعلى تواجدهم في كل مبادراتها

التوعوية ،فقد قامت بتوجيه
دعوة خاصة ملوظفيها للمشاركة
والتطوع في فعاليات البرنامج،
حيث تعتبر الشركة موظفيها
أس��اس جناحها بدرجة أول��ى،
ل��ذا حت��رص ك��ل احل���رص على
تواجدهم في جميع الفعاليات
واملبادرات التي تقوم بتنظيمها
ورع��اي��ت��ه��ا ،وخ��ص��وص�ا ً خالل
الشهر الكرمي.
وأش���ارت الشركة أن دعمها
لهذه الفعالية يأتي ف��ي إط��ار
برنامجها الرمضاني املكثف
حتت إط��ار حملتها الرمضانية
السنوية “زين الشهور” ،والتي
تُقدم من خاللها مجموعة متكاملة
من البرامج الصحية والتطوعية
والثقافية واإلنسانية والدينية
والترفيهية والرياضية كعادتها
السنوية احتفا ًء بالشهر الكرمي.

«الوطنية العقارية»حتقق  3.6مليون
دينار صافي أرباح للربع األول
أعلنت الشركة الوطنية العقارية ،التي
تعمل حالياً على تطوير مشاريع بقيمة
إجمالية تتجاوز ملياري دوالر أمريكي
ف��ي ال��ش��رق األوس���ط وش��م��ال أفريقيا ،عن
نتائجها املالية للربع األول من عام ،2019
حيث بلغت إيراداتها التشغيلية  4.2مليون
دينار كويتي ،وبلغت األرب��اح قبل الفوائد
والضرائب واالستهالك واإلطفاء  6.1مليون

دينار كويتي.
وبلغ صافي أرب��اح الشركة عن الفترة
مبلغ وق��دره  3.6مليون دينار كويتي ،في
حني بلغت ربحية السهم  2.93فلس للسهم
الواحد .وبنهاية الربع األول ،بلغ إجمالي
أصول الشركة  468.8مليون دينار.
وقال نائب رئيس مجلس إدارة الشركة
والرئيس التنفيذي ،فيصل جميل سلطان

العيسى“ :إن أرب���اح ال��ش��رك��ة الوطنية
العقارية مدعومة باألصول التي متتلكها
وتقوم بتشغيلها في كل من الكويت واألردن
وليبيا والعراق ،ذلك باإلضافة إلى عملية
بيع الوحدات السكنية املستمرة من مشروعنا
الضخم الذي ال يزال قيد التطوير في مصر،
واألرب���اح اإليجابية التي حققتها شركتنا
الزميلة.

