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4.6 ماليني دينار أرباح »جلوبل« في 2018 345 فلسًا القيمة العادلة لسهم »اخلليج«

»املتحدة إلدارة املرافق« تنظم دورة تدريبية 
ملوظفي الشركة

الكويت رابعًا في الئحة أكبر 50 مصرفًا خليجيًا

عالء مجيد

حدد التقرير الصادر عن 
بنــك قطر الوطني الســعر 
املستهدف لسهم بنك اخلليج 
عند 345 فلسا بارتفاع قدره 
23.8% عن الســعر السوقي 
البالــغ 279 فلســا بإغــاق 
جلسة 21 فبراير اجلاري علما 
بأن القيمة العادلة السابقة 

كانت 325 فلسا.
وأشــار التقريــر إلى أن 
وتيرة النمو في 2018 جاءت 
مرتفعة على خلفية التوسع 
في الهوامش واسترداد بعض 
القــروض املتعثــرة، حيث 
حقــق البنك صافــي أرباح 
بلغــت 56.7 مليــون دينار 
مقابــل 48 مليون دينار في 
عــام 2017 أي بزيــادة تقدر 
بنســبة 18.2% متاشــيا مع 

تقديراتنا السابقة.
كما أشــار التقريــر إلى 
ارتفاع صافي دخل الفوائد 
بنسبة 15.4% ليصل إلى 171 
مليون دينار، كما مت توسيع 
هامش صافي الفائدة في بنك 

نظمت الشــركة املتحدة 
 ،)UFM( املرافــق  إلدارة 
إحــدى الشــركات التابعــة 
العقارات املتحدة،  لشــركة 
بالتعاون مــع منظمة إدارة 
دورة  العامليــة،  املرافــق 
تدريبيــة ملوظفي الشــركة 
وكذلك بعض ممثلي اجلهات 
احلكومية وذلك خال الفترة 
من 10 فبراير حتى 14 فبراير 

2019 بفندق املارينا مول. 
وكان موضــوع الــدورة 
حتت عنوان »محترفي إدارة 
املرافق«. وقد حاضر روبرت 
بليكي مــن املنظمة العاملية 
املرافــق IFMA عــن  إلدارة 
أهمية التطوير والتشــغيل 
املبتكر للمرافق واملنشآت، 
ويعتبر بليكي أحد املطورين 
الرئيسيني لعلوم ونظم إدارة 
املرافق احلديثة وأحد املعنيني 
أيضا بالتدريــب والتعليم 
املستمر للعاملني في مجال 

إدارة املرافق واملنشآت.
ويأتي تنظيم هذه الدورة 

»كونا«: قال األمني العام 
الحتــاد املصــارف العربية 
وسام فتوح أمس ان الكويت 
حلت رابعــا في الئحة اكبر 
50 مصرفا في دول مجلس 
التعاون اخلليجي لعام 2018.
وذكــر بيان صــادر عن 
األمانــة العامــة لاحتاد ان 
الدراســة التحليليــة التــي 
أجرتهــا أظهــرت دخــول 8 
مصــارف كويتيــة الائحة 
الترتيــب:  وهــي بحســب 
بنك الكويت الوطني وبيت 
التمويل الكويتي وبنك برقان 
وبنك اخلليج والبنك األهلي 
الكويتي وبنك بوبيان والبنك 
الكويتــي والبنك  التجاري 

األهلي املتحد.

عام 2020 و252 مليون دينار 
بحلــول عام 2021. وأشــار 
التقريــر إلى أن العائد على 
حقوق مساهمي البنك وصل 
إلى 9.4% في عام 2018 حسب 
تقديرات قطر الوطني مبعدل 
يقترب من متوســط العائد 
على حقوق املساهمني للقطاع 
املصرفي الكويتي البالغ %10. 
وتوقــع أن يصل إلى %12.5 

نائب رئيس مجلس اإلدارة 
والرئيس التنفيذي للشركة 
املتحدة إلدارة املرافق أحمد 
الكندري، عن فخره وسعادته 
بتنظيــم هــذه الــدورة في 
إطــار التعاون مع أحد أكبر 
املنظمــات العاملية في إدارة 

.IFMA املرافق
وأكد الكندري أن عضوية 
الشركة املتحدة إلدارة املرافق 

تقــدر بحوالي 2.1 تريليون 
دوالر )تشــكل نحــو %62 
من حجم موجودات القطاع 
العربي( وتستند  املصرفي 
الى قاعدة ودائع تبلغ حوالي 
1.4 تريليون دوالر )66% من 
الودائع املجمعة في القطاع 
املصرفي العربــي( وقاعدة 
رأسمالية تبلغ حوالي 397 

مليار دوالر.
وذكر البيان ان املصارف 
املذكورة قدمت قروضا بنحو 
1.9 تريليون دوالر )70% من 
حجم االئتمــان الذي ضخه 
القطاع املصرفي العربي في 

االقتصادات العربية(.
وأشــار الــى املصــارف 
اإلماراتية التي سجلت اكبر 

في 2019 و13.6% بحلول عام 
2020 و14.2% بحلــول عام 
2021. وأشار التقرير إلى أن 
الســهم ال يــزال يتداول في 
مضاعفــات مقبولــة مبكرر 
ربحية متوقع 8.7 مرات خال 
عام 2020 و7.8 مرات خال 
عام 2012 على الرغم من انه 
كان مكرر الربحية في العام 

احلالي 10.3 مرات.

في منظمــة IFMA تأتي في 
إطار التطوير املستمر الذي 
متارســه الشــركة خلدمــة 
عمائها في مختلف اجلهات 
احلكومية والقطاع اخلاص 
والقطــاع النفطــي. وذكــر 
الكندري أن الدورة شــارك 
فيها عــدد كبير من الكوادر 
الوطنية من املهندسني ذوي 

الكفاءة العالية.

عدد ضمن الئحــة أكبر 50 
مصرفا خليجيا بدخول 14 
مصرفا وتليها السعودية )12 
مصرفا( وقطر )9 مصارف( 
وكل من الكويت والبحرين 
)8 مصارف( وسلطنة عمان 

)مصرفني(.
املصــارف  وتصــدرت 
اإلماراتية بالنســبة حلجم 
املوجــودات اإلجمالي الذي 
بلغ حوالي 674 مليار دوالر 
تليها املصارف الســعودية 
ثــم  دوالر(  مليــار   599(
القطرية )420 مليار دوالر( 
والكويتية )248 مليار دوالر( 
والبحرينيــة )139 مليــار 
دوالر( والعمانية )42 مليار 

دوالر(.

مجلس اإلدارة يوصي بعدالة التقييم ومعدل سعر التبادل مع »كامكو« بارتفاع 23.8% عن السعر السوقي البالغ 279 فلساً

أحمد الكندري يتوسط املتدربني في دورة متخصصي إدارة املرافق

اخلليــج مبقــدار 25 نقطة 
أساس، كما منت النقدية لدى 
البنك بنسبة 11% متاشيا مع 

التقديرات السابقة.
التقريــر منــو  وتوقــع 
االيــرادات بدعم من التنوع 
ومنو القروض متوقعا ارتفاع 
االيــرادات مــن 217 مليون 
دينــار خال العــام احلالي 
إلى 238 مليون دينار بحلول 

التدريبيــة ضمــن خطــط 
الشركة املتحدة إلدارة املرافق 
لتطوير وتدريب املهندسني 
والفنيني لديها وكذلك الكوادر 
األخرى في سوق العمل من 
خال رفع مستوى التشغيل 
والكفاءة لديهم واتباع أحدث 
األنظمة العصرية في مجال 
إدارة املرافق وصيانة املباني.
املناســبة، أعرب  وبهذه 

وأضاف البيان ان مجموع 
موجودات هذه املصارف بلغ 
حوالي 248 مليار دوالر )ما 
ميثــل نحو 12% من إجمالي 
أكبــر 50 مصرفــا  أصــول 
خليجيــا( فــي حــني بلــغ 
إجمالي ودائعهــا نحو 149 

مليار دوالر.
وأوضــح ان قاعدة رأس 
البنــوك  لــدى هــذه  املــال 
الكويتية بلغت نحو 32 مليار 
دوالر، أمــا القــروض التي 
منحتهــا ملختلف القطاعات 
االقتصاديــة فتجاوزت 157 

مليار دوالر.
وأظهرت البيانات املالية 
بنهاية العام املاضي ان تلك 
املصارف تديــر موجودات 

معرض »إفرست العقاري« ينطلق اليوم في نسخته السابعة عشرة
يستمر  إلى 2 مارس املقبل مبشاركة أضخم الشركات املصرية

يعــود معرض إفرســت 
فــي  املصــري  العقــاري 
الســابعة عشرة  نســخته 
إلــى الكويت، حيث تنطلق 
فعالياته اعتباراً من اليوم 
وحتى 2 مارس املقبل بفندق 
الريجنسي، مبشاركة أضخم 
وأكبــر شــركات التطويــر 
العقاري في جمهورية مصر 
العربيــة والكويت، إلتاحة 
الفرصة أمام العماء للتعرف 
على أبرز املشاريع العقارية 

مبصر.
وقــال رئيــس مجلــس 
اإلدارة في »افرست« لتنظيم 
املعارض واملؤمترات هشام 
عنبة إن إقامة املعرض بصفة 
دورية فــي الكويت تعتبر 

كل التفاصيل املتعلقة بإدارة 
املعارض.

اإلجــراءات  أن  وأكــد 
املشددة للجهات احلكومية 
في الكويت من شأنها أن تبث 
الطمأنينة في نفوس العماء 
ومتحي كل الشــكوك حول 
تنفيذ أي عمليات استغال 
خــال املعرض، إضافة إلى 
حرص »افرست« على عدم 
اســتضافة سوى الشركات 
الكبرى ذات التاريخ العريق 
واملشاريع الكبرى والسمعة 
الطيبــة لتمكنها من عرض 
مشروعاتها على عمائها في 

الكويت.
أن  الــى  وأشــار عنبــة 
املعرض يهدف إلى تسليط 

احلصريــة التــي تعرضها 
مجموعة من كبار املطورين 
املصريني. وقال: متتلئ مصر 
باخليارات العقارية املتنوعة 
الفاخرة منها واملتوســطة 
وذلك فــي العديد من املدن 
العاملية والسياحية خاصة 
في العاصمة القاهرة والتي 
شــهدت إنشــاء العديد من 
املــدن اجلديدة مســتفيدة 
احلكومــي  التوجــه  مــن 
النهــوض بالعمران  نحــو 
فــي القاهــرة اجلديدة مثل 
العاصمة اإلدارية اجلديدة 
والتجمع اخلامس والشروق 
والشــيخ زايــد وغيرهــا، 
إضافــة إلى وجــود العديد 
من الفرص االستثمارية في 

وأنصف الشركات اجلادة.
أما بالنسبة الى العماء، 
فان هذه القرارات عملت على 
زيادة الطمأنينة والثقة في 
املشروعات املعروضة عليهم، 
خاصة مع مرورها بالعديد 
من قنــوات التدقيــق التي 
تضمن ســامتها. وأوضح 
عنبة أن اإلجراءات تضمنت 
ضرورة أن تتقدم اجلهة التي 
ترغب فــي تنظيم املعرض 
بطلب قبــل موعد املعرض 
املزمع إقامته بشهرين على 
األقل يرفق به اسم املعرض 
وموعد ومكان انعقاده، مع 
حتديد قائمة بأسماء اجلهات 
املشاركة في املعرض مرفق 
بهــا صــورة رســمية مــن 

الضــوء على جمــال مصر 
وعقاراتها الفريدة، والترويج 
لها كهدف مميز لاستثمار 
في السوق العقاري بالشرق 
األوســط، منوهــا إلــى أن 
املعرض شهد العام املاضي 
الــزوار،  توافــد اآلالف من 
متوقعا في الوقت ذاته جناح 
نسخة هذا العام أيضا حيث 
الشــركات بعرض  ستقوم 
عقاراتها املتوافرة للحضور 
واملستثمرين والراغبني في 

الشراء. 
وكشف عنبة عن مفاجأة 
املعرض في نسخته اجلديدة 
حيث ســيجد املستثمرون 
واملشترون الذين يزورونه 
الصفقــات  مــن  الكثيــر 

عدد من املدن الساحلية مثل 
اإلسكندرية وشرم الشيخ. 
وعن اإلجــراءات احلكومية 
األخيرة والتشــدد في منح 
إقامــة املعارض،  تصاريح 
أكد عنبة انــه وعلى الرغم 
من زيادة اجلهــود الازمة 
لتلبيــة املتطلبات اجلديدة 
لوزارة التجارة والصناعة، 
إال أنها جاءت في صالح كل 
الشــركات املســتثمرة  من 
والعمــاء، حيــث إن هــذه 
القرارات من شأنها ان تنظف 
السوق العقاري من الشركات 
غير املنضبطة والتي تسببت 
في العديد من املشكات، األمر 
الــذي ســاهم فــي التفريق 
بوضوح بني الغث والسمني، 

التراخيص الســارية لتلك 
اجلهــات مبزاولة النشــاط 
مطابقــة لغــرض املعرض، 
إضافــة الى صور رســمية 
من السجل التجاري واإلقرار 
الضريبي للجهات املشاركة 
فــي املعــرض مــن خــارج 
الكويت من اجلهات الرسمية 
في بلد العقار مصدق عليها 
من السفارة الكويتية في بلد 
العقار. وأكد عنبة أن الكويت 
ومصر ترتبطــان بعاقات 
قوية ووثيقة، ما يسهم في 
تشجيع ودعم االستثمار في 
كا البلدين، مشيرا الى زيادة 
عدد الزائرين الكويتيني إلى 
مصر خــال العــام الفائت 

بنسبة %30.

هشام عنبة

إجنازا لها، خاصة مع ندرة 
إقامــة مثل تلــك املعارض 
خال الفترة األخيرة بسبب 
التجــارة  إجــراءات وزارة 
والصناعة وتشديدها على 

صرخوه: نتطلع إلى إنهاء عملية االندماج بنجاح وخلق قيمة مضافة للمساهمنيارتفاع إيرادات البنك إلى 238 مليون دينار في 2020 و252 مليونًا بحلول 2021
أعلــن بيــت االســتثمار 
العاملــي )جلوبل(، في بيان 
صحافي أمــس عن نتائجه 
املالية للعــام 2018 املنتهي 
في 31 ديسمبر 2018 محققا 
أرباحــًا صافيــة بلغت 4.6 
مايني دينار مقابل 2.5 مليون 
دينــار فــي 2017. وقد بلغ 
إجمالي اإليرادات 14.2 مليون 
دينار، فيما بلغت اإليرادات 
الرســوم والعموالت،  مــن 
والتــي متثــل 67.5% مــن 
إجمالي اإليرادات، 9.6 مايني 
دينار. وناقش مجلس اإلدارة 
في اجتماعه الذي عقد في21 
فبرايــر اجلاري استشــارة 
مستشار االستثمار املستقل، 
التــي تتضمن تقرير تقييم 
األصــول، واعتمــده ووافق 
التوصيــة للجمعية  علــى 
العامة غير العادية للموافقة 
على عملية الدمج مع شركة 
كامكو بطريــق الضم ومن 
خال تبادل أســهم جلوبل 
بأســهم كامكو بحيث يكون 
معدل سعر تبادل األسهم كما 
ورد في استشارة مستشار 
االستثمار 0.75522821 سهم 
كامكو مقابل كل سهم جلوبل 
وذلــك بعد احلصــول على 
الرقابية  موافقات اجلهــات 

املختصة.
أمــا فيما يتعلــق باألداء 
التشغيلي، فقد حققت إدارة 
إيــرادات  األصــول إجمالي 
بلغــت 9.2 مايــني دينــار، 
فيما بلغ حجم األصول املدارة 
لصالح العماء 863 مليون 
دينار في 31 ديسمبر 2018. 
وظلت فــرق إدارة األصول 
تركــز على طــرح منتجات 
وخدمات تناسب احتياجات 
التي  العماء االســتثمارية 
توفر الدخل والعائد املنتظم 
ومعدال منخفضا للمخاطر. 
فقد واصلت إدارة األصول 
في منطقة الشــرق األوسط 

عليهــا مع العمــاء محققة 
تدفقــات نقديــة بلغــت 116 
مليون دوالر ليرتفع إجمالي 
التدفقات النقدية منذ طرح 
اخلدمة فــي العام 2013 إلى 

548 مليون دوالر.
االســتثمارات  أمــا 
املصرفية، فحققت 400 ألف 
دينار إيــرادات من صفقتي 
اندماج واستحواذ في الكويت 
وسلطنة عمان باإلضافة إلى 
تقــدمي خدمات استشــارات 
مالية لعدد من الشركات في 
القطاعــني املالي والعقاري. 
ويعمــل الفريق علــى عدد 
من الصفقــات منها خدمات 
االستشارات املالية وصفقات 
االندمــاج واالســتحواذ في 
املنطقــة. وعلــى صعيــد 
الوساطة املالية، بلغ إجمالي 
اإليرادات 1.3 مليون دينار، 
ومتكنــت الشــركة من رفع 
حصتها السوقية من خال 
التركيز علــى تنمية أعمال 
الوساطة املالية للمؤسسات 
واستقطاب عدد من املتداولني 

من الشركات واملؤسسات.
وأدت اجلهود املتواصلة 
التي تبذلها الشركة لترشيد 
التكاليــف التشــغيلية إلى 
انخفاضهــا 20% لتصل إلى 

9.6 مايني دينار. 
وبعد التوزيعات النقدية 
التي قامت بها الشــركة في 

أكتوبر 2018 مببلغ 7.5 مايني 
دينار من خال تخفيض رأس 
املال، أوصى مجلس اإلدارة 
ملوافقــة اجلمعيــة العامــة 
االحتفاظ بالســيولة وعدم 
توزيع أرباح نقدية عن السنة 

املالية 2018.
هــذه  علــى  وتعليقــا 
النتائج، قال رئيس مجلس 
اإلدارة فيصــل صرخــوه: 
»نحن سعداء بهذه النتائج 
املاليــة التــي حتققت خال 
األوقات الصعبة التي متر بها 
أسواق رأس املال وصناعة 
اخلدمات االســتثمارية في 
املنطقة ونتطلــع إلى إنهاء 
عمليــة االندمــاج بنجــاح، 
وبالتالي خلق قيمة مضافة 
للمساهمني واالستمرار في 
خدمة عمائنا بشــكل أكثر 
فاعليــة وتقــدمي منتجــات 
وحلول مالية متنوعة تساهم 
في حمايــة وتنمية ثروات 
عمائنا في بيئة اقتصادية 
متقلبة ومليئة بالتحديات«.
من جهتــه، قال الرئيس 
التنفيذي بالوكالة سليمان 
الربيــع: »حافظــت جلوبل 
على مســار الربحية للسنة 
التوالــي  السادســة علــى 
بفضل استراتيجية األعمال 
القائمة على الرســوم وكان 
للمركز املالي واألداء املتميز 
باإلضافة إلى املوارد البشرية 
الفضل في اهتمام العديد من 
األطراف احمللية واإلقليمية 
للحصول على حصة األغلبية 
في الشــركة، وعلــى الرغم 
من التقلبــات والصعوبات 
التي نشــهدها، فقد جنحنا 
في توســيع قاعدة عمائنا 
وتعزيــز قائمــة منتجاتنا 
وخدماتنــا ووقعنــا علــى 
صفقات جديدة ومتكنا من 
اســتقطاب أمــوال جديــدة 
مع االســتمرار فــي حتقيق 

األرباح«.

وشمال أفريقيا حتقيق أداء 
تنافسي للصناديق واحملافظ 
التــي تديرهــا في أســواق 
األسهم اإلقليمية وتفوق أداء 
العديد من هــذه الصناديق 
على أداء مؤشــرات القياس 
املماثلة. فيما  والصناديــق 
استحوذ فريق إدارة األصول 
العقاريــة بنجاح على عقار 
فــي أملانيا وتخارج بشــكل 
كامل مــن أحد العقارات في 
اململكة املتحدة محققا عائدا 
داخليا بلغ 10.3% متضمنة 
التوزيعات النقدية. كما مت 
التخــارج اجلزئي من عقار 
آخــر فــي اململكــة املتحدة 
محققا عائدا داخليا بلغ %11 
متضمنة التوزيعات النقدية. 
وقد جنح الفريق في توزيع 
عوائد نقديــة على األصول 
املدارة منذ تأسيسه مبتوسط 

دخل سنوي فاق %9.
وقد جنحت إدارة أصول 
احلاالت اخلاصة، وهي خدمة 
إدارة أصول متخصصة تهدف 
إلــى تعزيز قيمــة محفظة 
األصــول غيــر األساســية 
تتكــون  والتــي  للعمــاء 
من فئــات أصــول مختلفة 
تتركــز في منطقة الشــرق 
األوســط وشــمال إفريقيــا 
والتخــارج منها، من تنفيذ 
االستراتيجيات االستثمارية 
متاشــيا مع األهداف املتفق 

سليمان الربيعفيصل صرخوه

العمالة الوافدة في اخلليج تدفع ثمن األزمات
محمود عيسى

قالت مجلــة »ميد«، في 
دراســة أجرتهــا بالتعاون 
مع بنك املشرق، إن العمالة 
الوافدة تشكل العمود الفقري 
لصناعة اإلنشاءات في دول 
التعاون اخلليجي،  مجلس 
لكن هــذه العمالة تترك في 
حالــة مــن التخبــط عندما 
حتــل األزمــات االقتصادية 

في املنطقة.
وعندما تتضعضع أحوال 
صناعة البناء اإلقليمية، فإن 
العمال األقــل أجرا غالبا ما 
ميثلون اجلانب الذي يدفع 
الثمن، غير أن التدفق املستمر 
لألنباء الســلبية عن محنة 
العمالة الوافدة األقل أجرا في 
املنطقة ومعاناتهم والظروف 
الصعبة التي ظلوا يعيشون 
فيها على مدى العقد املاضي، 
أدت إلى حتســني األوضاع 
بصورة مطردة.. ولكن هل 
ذهبــت إصاحــات قوانــني 
العمل بعيدا مبا فيه الكفاية؟
ومضت دراســة ميد الى 
القول بأن استقصاًء ميدانيًا 
عن صناعة البناء الستطاع 
التشــريعات  فــي  الــرأي 

الدخول إلى اإلمارات مبوجب 
التصريح الرسمي، يجب على 
صاحب العمــل تقدمي طلب 
للحصول على تأشيرة إقامة 
لســلطات الهجــرة على ان 
يجتاز املوظف الوافد قبل ذلك 
الفحوصات الطبية املقررة.
وفي عام 2009 مت إدخال 
نظــام حمايــة األجور الذي 
يلزم أرباب العمل دفع رواتب 
موظفيهــم إلكترونيــا عبر 
نظام حماية األجور لتمكني 
السلطات احمللية من مراقبة 

مدفوعات الرواتب.
وفي الوقت ذاته، ال يحدد 
قانــون العمل احلــد األدنى 
لألجــور، ولكن كانت هناك 
حاالت حــددت فيها البلدان 

املصدرة للعمالة احلد األدنى 
الذيــن  ألجــور مواطنيهــا 

يعملون في هذه دولة. 
ويضيف اخلبير القانوني 
ماكغيتيجــان انــه ال توجد 
نقابات او احتادات عملية في 
اإلمارات كما ان وجود ممثلني 
للموظفــني ليتحدثوا نيابة 
الشــائع  عنهم ليس باألمر 
منوها إلى أن قانون العمل 
يحظر صراحة اإلضراب عن 
العمل، وقد يكون اإلضراب 
أو العمــل النقابــي مبنزلة 
سلوك إجرامي مبوجب قانون 

العقوبات اإلماراتي. 
العملية،  الناحيــة  ومن 
فإن عقوبــة املوظفني الذين 
يقــودون أو يشــاركون في 
اإلضرابات تتمثل في العادة 
باإليقاف املؤقت عن العمل، 
أمــا فــي حالــة التكــرار أو 
املخالفات اخلطيرة، فهناك 
خطر إبعاد العامل الوافد إلى 

موطنه.
كما يحــدد قانون العمل 
اللوائــح املتعلقــة بالتأمني 
الطبي وهو إلزامي ألصحاب 
العمــل فــي توفيــر التأمني 
الصحي ملوظفيهم وإصابات 

العمل وخاف ذلك.

تشكل العمود الفقري لصناعة اإلنشاءات

القائمــة ومــدى  العماليــة 
مراعاتهــا حلقــوق العمال، 
خاصة بالنســبة للوافدين 
منهم، وأسفرت النتائج عن 
أن غالبيــة املشــاركني فيه 
أعربوا عن اعتقادهم بضرورة 

حتسني القانون. 
وقال نحو 22% إنهم يرون 
أن القوانــني احلالية كافية، 
كما كتب أحد املشاركني: »إنها 
معادلة عملية وعادلة، وما 
نفتقــده ليس علــى درجة 
عاليــة من األهميــة«. وفي 
هذا السياق، يقول الشريك 
في شركة التميمي وشركاه 
للخدمــات القانونية إيفور 
ماكغيتيجان انه عند توظيف 
الوافديــن، مبجرد  العمــال 


