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جانب من احلضور                       )شانافاس قاسم(

مدير فرع اجلهراء مشاري الظفيري وفريق العمل

خدمة السيارات من خالل فرع اجلهراء 

طارق يحيىعبدالعزيز الياقوت

عبداهلل املال ملقياً بكلمته

فريق عمل إسكان جلوبل عقب جناح آخر معارضها على أرض املعارض

شوقي نصر

بقيمة 250 مليون دوالر.. ويعد اإلصدار األول من نوعه في العالم

مجموعة »املال« تفتتح
أول موسم تدريبي للعمالة الوطنية

فرع Ooredoo اجلهراء
يقدم خدمة السيارات ألول مرة في املنطقة

»ميسان« قدمت املشورة في إصدار صكوك »بوبيان«

»إسكان جلوبل« حتافظ
على سجل جناحها احلافل باإلجنازات

..و»التميمي ومشاركوه« يشارك في إمتام الصفقة

عبدالرحمن خالد

افتتحت مجموعة املال أول 
موسم تدريبي لتأهيل وتدريب 
العمالة الوطنية يوم األحد 
املاضي والذي حضرته نخبة 
من املسؤولني والتنفيذيني من 
القطاع اخلاص واحلكومي 

لدعم املجموعة.
وقامت املجموعة بالتعاون 
مع ش���ركة طاق���ات إلدارة 
املش���اريع وحت���ت رعاية 
برنامج إعادة هيكلة القوى 
العامل���ة واجلهاز التنفيذي 
للدول���ة باملش���اركة ف���ي 
البرنام���ج التدريبي املكثف 
لتنمية املهارات الس���لوكية 
واإلداري���ة ملوظفيها والذي 
سيعمل كجس���ر ينتقل من 
خالل���ه املوظف إل���ى بيئة 
العمل الفعلية واقتحام سوق 
القطاع  العمل بقوة السيما 
اخلاص وال���ذي يعد ميدانا 
صعبا ويحتاج إلى خبرات 
ومهارات ليس���ت بس���هلة. 
البرنامج تدريب  وسيشمل 
وتأهي���ل 60 موظفا كويتيا 
بواقع اثنتي عشرة دورة لكل 

متدرب.
البرنامج  ويأت���ي ه���ذا 
التدريب���ي نتيج���ة حرص 
املجموعة على دعم الكوادر 
الوطنية الشابة ومساعدتهم 
عل���ى تطوي���ر مهاراته���م 
واالنخ���راط في بيئة العمل 

 Ooredoo أعلنت ش���ركة
الكوي���ت، احدى ش���ركات 
العاملية   Ooredoo مجموعة
النجاح  لالتص���االت، ع���ن 
الذي حقق���ه فرع  الكبي���ر 
الش���ركة مبنطقة اجلهراء، 
والذي يقدم خدمة تعد األولى 
من نوعها في املنطقة وهي 
الذي مت  الس���يارات،  خدمة 
افتتاحه في وقت سابق من 

هذا العام. 
يتيح فرع اجلهراء لعمالء 
القي���ام  Ooredoo فرص���ة 
بعمليات الدفع والشراء أثناء 
قيادتهم لس���ياراتهم، األمر 
الذي يعك���س أعلى وأرقى 
مستويات اخلدمة التي ميكن 
تقدميها للعمالء بشكل يوفر 

لهم الراحة والرفاهية.
معلقا على النجاح الذي 
حققه فرع الشركة مبنطقة 
اجلهراء، يقول مجبل األيوب 
مدير إدارة االتصال املؤسسي 
لدى شركة Ooredoo الكويت: 
نفتخر بأننا شركة االتصاالت 
األولى في الكويت التي تقدم 
خدمة السيارات للعمالء من 
خالل أحد فروعنا، وسعداء 
بردود األفعال التي وصلتنا 
م���ن قب���ل عمالئن���ا الكرام 
ال���ذي حقق���ه  وبالنج���اح 
الفرع حتى اآلن. نستمر في 
سعينا كشركة لتقدمي أعلى 
العمالء  مس���تويات خدمة 
إلى جان���ب أحدث املنتجات 
ابتكارا  واخلدمات وأكثرها 

في عالم االتصاالت. 
وقد قام فريق إدارة الشركة 
مؤخرا بزيارة فروع الشركة 
ومراكز البيع مبنطقة اجلهراء 
بهدف االطالع عن قرب على 
احتياجات العمالء والشركاء 
االس���تراتيجيني ومح���الت 
التجزئة لبيع خدمات وأجهزة 
االتصاالت ومستلزماتها، التي 
يزيد عددها على 150 نقطة 

بيع في احملافظة.
يتمي���ز ف���رع اجلهراء 
اجلديد مبوقعه الفريد، حيث 

ق���دم مكت���ب ميس���ان 
للمحام���اة واالستش���ارات 
القانونية املش���ورة بشأن 
اإلص���دار العامل���ي بالدوالر 
األميركي لصكوك الشريحة 
األولى من رأسمال بنك بوبيان 
بقيمة ال جتاوز 250 مليون 
دوالر وهو اإلصدار األول من 
نوعه في العالم بعد تطبيق 
معايير ب���ازل 3 واألول في 

الكويت. 
وأشار ش���ريك مؤسس 
في مكتب ميس���ان وشركاه 
اخلبير القانوني عبدالعزيز 
إلى أن أهمية هذه  الياقوت 
الصكوك تنبع م���ن كونها 
األولى في الكويت منذ عام 
2007، إلى جانب كون هذه 
الصكوك األولى لبنك كويتي 
بغرض تعزيز الش���ريحة 
األولى لرأس املال، الفتا الى 
أن ثقة املستثمرين احملليني 
والعامليني في مستقبل بوبيان 
بن���اء على ما حقق���ه البنك 
خالل السنوات األخيرة من 
جناحات جعلته هدفا لهؤالء 

بع���د النج���اح الكبي���ر 
للنسخة االخيرة من معرض 
النخبة العقاري الذي نظمته 
مجموع���ة إس���كان جلوبل 
لتنظيم املعارض واملؤمترات 
على أرض املعارض الدولية 
الفترة من  مبش���رف خالل 
9 وحت���ى 14 مايو اجلاري، 
تواصل املجموعة استعداداتها 
لتنظيم املتبقي من سلسلة 
معارضها املخطط لها للعام 
احلالي. وقال شوقي نصر 
نائ���ب الرئي���س التنفيذي 
للمجموع���ة ف���ي تصريح 
صحافي ام���س: جنحنا في 
تنظيم مجموعة من معارضنا 
خالل النصف األول من العام 
احلالي وكان النجاح حليفنا 
ف���ي إخراج تل���ك املعارض 
بالشكل الذي يرضي الطموح 
ويحافظ على سجل املجموعة 

احلافل باالجنازات.
وأضاف: وكان العام احلالي 
منذ بدايت���ه حافال بالعديد 
من الفعاليات املتنوعة التي 
أعددت لها املجموعة، حيث 
نظمنا ف���ي يناير دورة من 
معرض النخبة العقاري في 
فندق اجلميرا قبل أن ننظم 
معرض فبراير العقاري في 
فندق الهيلتون والذي يعتبر 
الفعالية العقارية الوحيدة في 
الكويت التي تأتي بالتزامن 
مع احتفاالت البالد باالعياد 

قام التميمي ومشاركوه، أكبر مكتب محاماة في الشرق 
األوسط، بصفته املمثل القانوني لبنك بوبيان، بتمثيل البنك 

في عملية إصدار صكوك بقيمة 250 مليون دوالر.
وتعتبر الصفقة هي أول عملية إصدار صكوك يقوم 
بها بنك كويتي بغرض تعزيز الش���ريحة األولى لرأس 
املال. وقد مت استخدام هيكل املضاربة في الصفقة للتأكيد 
على عملية االمتثال ألحكام الشريعة اإلسالمية، على أن 
يتم إدراج الصكوك في سوق ناسدك إلى جانب البورصة 

اإليرلندية، على أن يتم ذلك بسعر %6.75.
وقد قام بوبيان كابيتال الذراع االستثمارية لبنك بوبيان 
في هذه الصفقة بدور املنسق العاملي فيما يتعلق بعملية 
اإلصدار إلى جانب ستاندرد تشارترد واتش اس بي سي. 
كما قامت بعض املؤسسات املالية األخرى باملشاركة في 
عملية اإلصدار مثل بوك رنرز ومستشاري االستثمار مبا 

في ذلك ان بي دي كابيتال وبنك دبي اإلسالمي واإلمارات 
وكيه اف اتش كابيتال والبنك الوطني الكويتي.

وقد كان على رأس فريق مكتب التميمي مدير املكتب 
والش���ريك أليكس صالح، باإلضافة إلى املستشار عمر 
حندوش واحملامي احلسن عبد الرازق واحملامي عبداهلل 

ابن مسعود. 
معلقا على الصفقة، قال أليكس صالح »نحن سعداء 
للغاية بأن أتيحت الفرصة لنا للعمل مع بنك بوبيان على 
عملية إصدار الصكوك اخلاصة بالشريحة األولى لرأس 
امل���ال في الكويت. ونحن نتوق���ع أن تكون هذه الصفقة 
مبنزلة منوذج لبنوك إسالمية أخرى في الكويت واملنطقة 
حيث إنها سوف تشجع املزيد من البنوك اإلسالمية على 
محاولة زيادة السيولة من خالل إصدار أدوات دين متوافقة 

مع أحكام الشريعة اإلسالمية«.

الفعلية الس���تكمال مسيرة 
النهضة والبناء في الكويت 
الغالية. وبهذا املناسبة، أدلى 
الرئي���س اإلداري عب���داهلل 
جنيب املال بكلمة أكد فيها على 
حرص املجموعة املستمر على 
أكثر لتطوير  توفير فرص 
الكويتيني وتشجيعهم على 
العمل ف���ي القطاع اخلاص 
وخاصة مجموعة املال، الفتا 
الى أن هذه اخلطوة تعتبر 
انطالقة جديدة ومبش���رة 
للمجموعة، معربا عن شكره 
وتقديره لكل من ساهم في هذا 
البرنامج من منظمني وراعني 

تتوافر مساحة كبيرة ملواقف 
السيارات اضافة الى وجود 
ركن خاص خلدمات الشركات 
B2B وورشة تصليح األجهزة 
داخل الف���رع، باالضافة الى 
جهاز اخلدم���ة الذاتية الذي 
يتيح للعمي���ل القيام بدفع 
الفواتير دون احلاجة النتظار 
املساعدة من موظفي خدمة 

املستثمرين.
وزاد الياقوت أن اإلصدار 
يهدف إلى تعزيز الشريحة 
األولى لرأس املال األساسي 
لبنك بوبيان عمال مبتطلبات 
الى  ب���ازل 3، الفتا  اتفاقية 
أن مكت���ب ميس���ان عم���ل 
إلى جان���ب كل من مديري 
اإلص���دار الرئيس���يني بنك 
س���تاندرد تشارتارد وإتش 
إس بي سي وشركة بوبيان 
كابيتال لالستثمار على هيكلة 
إعداد املس���تندات  الصفقة، 

الوطني���ة، ونظمن���ا خالل 
الشهر اجلاري دورة جديدة 
النخبة  من دورات معرض 
على أرض املعارض الدولية 
مبشرف والتي حققت جناحا 
منقط���ع النظي���ر من حيث 
حتقيق الشركات املشاركة 
التس���ويقية ومن  ألهدافها 
الكبير على  حيث االقب���ال 
املعرض وال���ذي فاق ال� 18 

زائرا.
وأضاف قائال: ونواصل 
اآلن اس���تعداداتنا لتنظيم 
باقي معارضنا املدرجة على 
خارطة الشركة للعام احلالي، 
حيث سننظم دورة جديدة 
النخبة  من دورات معرض 
العقاري في فندق اجلميرا 
خالل الفت���رة من 17 وحتى 
املقبل مبشاركة  اكتوبر   20
أكثر من 35 شركة ومؤسسة 
عقارية م���ن داخل وخارج 
الكويت، ونستطيع أن نعلن 
االنتهاء من معظم التجهيزات 
ال���دورة من  اخلاصة بهذه 
التعاقد مع الشركات  حيث 
املشاركة واملوافقة على اخلطة 
التنظيمية للدورة متضمنة 
الفعاليات املصاحبة واحلملة 
االعالمية والدعائية وغيرها 
من التجهيزات اللوجستية.
واس���تطرد قائ���ال: كما 
سننظم كذلك دورة جديدة 
من معرض ومؤمتر النخبة 

ومدربني.
وأشاد املال بتفاعل وإقبال 
املتدربني مع ما قدمه البرنامج 

من دورات حتى اآلن.
م���ن ناحيته���ا، وجهت 
مدي���ر إدارة تنمي���ة القوى 
العامل���ة الوطنية ببرنامج 
إعادة هيكلة القوى العاملة 
واجله���از التنفيذي للدولة 
إمي���ان األنص���اري كلم���ة 
للمش���تركني تشجعهم فيها 
على االستفادة من الفرصة 
التي أمامهم، مشددة على ان 
التدريب هو بداية خطوات 

النجاح والنمو.
ومن جانب آخر، حتدث 
الشريك واملؤسس في شركة 
طاقات إلدارة املشاريع عبداهلل 
الهاجري عن توجه وتركيز 
الشركة في بناء جيل فعال في 
املجتمع ليساهم في تطوير 

وارتقاء البالد.
واختتمت األمسية مع د. 
أيوب خالد األيوب األمني العام 
للجنة االستشارية العلي�����ا 
للعم������ل على اس���تكمال 
الش���ريعة  تطبي���ق أحكام 
الدي���وان  اإلس���المية ف���ي 
األميري ومؤسس نادي الكالم 
وال���حوار ومستشار شركة 
اجلم�����انة لالستش���ارات 
مبح����اض���رة  اإلداري���ة 
تش���جيعية ألقاه���ا عل���ى 
احلضور بعنوان »اكتشف 

نفسك من جديد«.

العمالء.
وأكدت الشركة أن الهدف 
من هذه الزيارة هو البحث 
عن سبل تطوير العالقة من 
العمالء على حد سواء وإثراء 
جتربتهم والتواصل معهم 
وهذا نابع من قيم الش���ركة 
التي تؤمن بها وهي التواصل 

واالهتمام والتحدي.

القانونية لإلصدار واحلصول 
على املوافقات الرقابية السيما 
موافقة هيئة أسواق املال على 
اإلصدار والطرح في الكويت.  
وذكر واملستشار في فريق 
مكتب ميسان طارق يحيى 
ان مكتب ميسان يعد الطرف 
امللتزم ف���ي اإلصدار - بنك 
بوبيان - أمام هيئة أسواق 
املال في إجراءات احلصول 
املوافق���ات اخلاصة  عل���ى 
باإلص���دار وطرح الصكوك 

في السوق الكويتي. 
وقدم مكتب ميسان التهنئة 
بنك بوبيان على جناحه في 
تغطية االكتتاب بالصكوك 
املص���درة محلي���ا وعامليا 
حيث جتاوز االكتتاب املبلغ 
املستهدف بخمسة أضعاف 
ليصل إل���ى مبلغ 1.3 مليار 
دوالر مثنيا على جهود هيئة 
أسواق املال في عملها الدؤوب 
على طلبات املوافقة، خاصة 
أن اإلص���دار مت وفق قواعد 
الصكوك اجلديدة الصادرة 

في نوفمبر 2015.

العقاري على أرض املعارض 
الدولية مبشرف خالل الفترة 
من 12 وحتى 17 ديس���مبر 
املقب���ل ونتوق���ع أن تكون 
هذه الدورة من أضخم وأكبر 
الدورات عل���ى االطالق من 
حيث املشاركات والفعاليات 
املصاحب���ة باالضاف���ة إلى 
املؤمتر االقتصادي الضخم 
الذي س���يكون على هامش 
املعرض، حيث نخطط إلقامة 
هذا املؤمتر مبشاركة نخبة 
من اخلب���راء االقتصاديني 
واملس���ؤولني احلكومي���ني 
احلاليني والسابقني ونتوقع 
أن يخرج بتوصيات ونتائج 
نطمح ألن تساهم في الدفع 
الوطني  بعجلة االقتص���اد 
وتض���ع حل���وال ناجع���ة 
للتحدي���ات الت���ي تواجهه 
وتتلم���س أوج���ه القصور 
الت���ي حتتاج إل���ى معاجلة 
مبا يس���هم في خل���ق بيئة 
اس���تثمارية جاذبة تساعد 
في حتقيق الرؤية السامية 
لصاحب الس���مو األمير في 
حتويل الكوي���ت إلى مركز 
جتاري ومالي. واختتم نصر 
تصريح���ه بتجدي���د التزام 
مجموعة إسكان جلوبل الثابت 
بالسعي دوما نحو التميز في 
تقدمي خدمات متنوعة تسهم 
في االرتقاء بصناعة املعارض 

في الكويت.

عبداهلل املال: 
حريصون على 

توفير فرص أكثر 
لتطوير الكويتيني 

وتشجيعهم
على العمل في 
القطاع اخلاص

اإلصدار يهدف 
لتعزيز الشريحة 

األولى لرأس املال 
األساسي لـ»بوبيان« 

عمال مبتطلبات 
اتفاقية بازل 3

نصر: استعداداتنا 
مستمرة لتنظيم 

املتبقي من 
معارض املجموعة 

على خارطتنا
للعام احلالي


