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«برقان» يستكمل موافقة اجلهات الرقابية
لبيع حصته في بنك بغداد بـ ١٢٥ مليون دوالر

أعلن بنك برقان على حصوله على 
موافقة البنك املركزي العراقي لبيع 
حصته البالغة ٥١٫٨٪ في بنك بغداد 
إلى البنك األردنــي الكويتي مقابل 
١٢٥ مليون دوالر، وبناء عليه، فقد 
استكمل بنك برقان موافقات جميع 
اجلهات الرقابية والتنظيمية الالزمة 

لتنفيذ البيع وإمتامه.
وقــد كان بنــك برقان قــد وافق 
على شــروط الصفقة مع املشتري، 
ومن املتوقع اآلن أن يستكمل جميع 
الوثائق القانونية املطلوبة ويستوفي 
متطلبات سوق العراق لألوراق املالية 

خالل األسابيع القليلة املقبلة.
وقد صرح مسعود حيات، نائب 
اإلدارة ورئيــس  رئيــس مجلــس 

اجلهاز التنفيذي للمجموعة، قائال: 
لقد مت اتخاذ قــرار بيع حصة بنك 
برقان في بنك بغداد لضمان أفضل 
النتائج للبنك وملساهمينا، وتخدم 
هــذه اخلطــوة جهــود البنــك في 
إعادة تخصيــص األصول في إطار 
استراتيجيته، وهي إحدى األولويات 
الرئيسية التي ستمكننا من التركيز 
أكثر على الكويت، السوق األساسية 
لبرقان. وأضاف حيات: ستســاعد 
هذه الصفقة على حتسني املؤشرات 
املالية لبرقان، من خالل حماية نسبة 
القــروض املتعثرة بتجنــب زيادة 
قدرها ٦٠ نقطة أســاس، فضال عن 
حتسني نسب رأس املال مبقدار ٧٠

مسعود حياتنقطة أساس.

ع صفقة بيع أبراجها «زين العراق» توقِّ
بقيمة ١٨٠ مليون دوالر

أعلنت مجموعة زين أن 
شركتها التابعة زين العراق 
وقعــت صفقة بيــع وإعادة 
اســتئجار البنيــة التحتية 
ألبراجها (األصول اخلاملة) 
 «Iraq TASC Tower» مع شركة

بقيمة ١٨٠ مليون دوالر.
وأوضحت «زين» في بيان 
صحافي أن الصفقة ســيتم 
مبوجبهــا نقل ملكية ٤٩٦٨
برجا لالتصــاالت، على أن 
TASC تتضمن قيام شــركة
Towers ببناء مواقع األبراج 
اجلديدة منها ١٩٨ موقعا خالل 

االشهر الـ ١٢ املقبلة. 
وكشــفت املجموعة عن 
أن اتفاقيــة البيــع وإعــادة 
االســتئجار تشمل (هيكل) 
البرج واملرافق املساندة، على 
أن تبقى كل املعدات األخرى 
مــن هوائيــات االتصــاالت 
والبرامــج  الالســلكية 
والتقنيات وامللكيات الفكرية 

ملكا لشركة زين العراق.
وتأتــي هــذه االتفاقيــة 
وسط تزايد اهتمام أسواق 
االتصاالت اإلقليمية والعاملية 
مبشــاريع مشــاركة البنية 
التحتيــة، خصوصــا مــع 
استمرار تزايد الطلب على 
البيانات، واجتاهات األسواق 
نحو اخلدمــات الرقمية، إذ 
ستتيح مثل هذه االتفاقيات 
الفرصة لشركات االتصاالت 
باالستثمار في حتسني سعة 
الشــبكة، وتوجيه  وكفاءة 
االســتثمارات إلــى عائدات 
البيع في املشاريع التجارية، 
وكانــت مجموعــة زين من 
أولى شركات االتصاالت التي 
دخلت في اتفاقيات مشاركة 
البنية التحتية للتركيز على 
التوســع في املشاريع ذات 
العائــد األعلــى، وتوجيــه 
النفقات التشغيلية ملجاالت 

النمو اجلديدة.
رئيــس  نائــب  وقــال 
مجلــس اإلدارة والرئيــس 
التنفيــذي فــي مجموعــة 
زين بــدر ناصــر اخلرافي: 
متثــل مشــاريع التشــارك 
في البنيــة التحتية ركيزة 
رئيســية في اســتراتيجية 
أعمالنا (Sight٤)، فالتعاون 
في مجاالت تشارك األبراج 
يحقــق فوائــد أفضــل، لذا 
نواصل فــي مجموعة زين 
البحث عــن الفرص املمكنة 
التي توفر أفضل بيئة عمل 

إلدارة أبراج االتصاالت.
وأوضــح اخلرافي قائال: 
االتفاقيــة ستكســب  هــذه 
العــراق  زيــن  عمليــات 

باملنتجــات واخلدمات التي 
تزيد مــن معاييــر الكفاءة 
وتعزيــز  التشــغيلية، 
مستويات الثقة في منتجاتها.

وأشــار اخلرافــي إلى أن 
التشــغيلي للبنية  املشــهد 
التحتية التشاركية سيعزز من 
جهود تطوير قطاع االتصاالت 
في السوق العراقية، فتوجيه 
االســتثمارات نحــو نشــر 
التحتية  البنيــة  وحتديــث 
املعلومــات  لتكنولوجيــا 
واالتصــاالت سيســهم فــي 
النطاق  االرتقــاء بشــبكات 
العريض فائقة السرعة لتلبية 
االحتياجــات املســتقبلية، 
نطــاق  فــي  والتوســع 
التكنولوجيات الرقمية، حيث 
ســيدفع بجهــود الدولة في 
خططها التنموية االجتماعية 

واالقتصادية.
التنفيذي  الرئيس  وقال 
TASC Towers فــي شــركة
إياد مظهــر: يفتح النموذج 
التشغيلي املستقل لشركات 

األبــراج الــذي يعتمد على 
تشارك البنية التحتية اآلفاق 
أمام منــو البنيــة التحتية 
الرقمية لقطاع االتصاالت، 
فهذا التوجه االســتراتيجي 
اجلديــد يعــزز مــن كفاءة 
تشغيل األبراج، ويساعد في 
التركيز على االســتثمارات 
في القطاعات التكنولوجية، 
كما يعمل على زيادة فعالية 
تنفيذ بناء األبــراج بكفاءة 
أفضل على مستوى سرعة 
تنفيــذ خطــط التغطية في 

األسواق مستقبال.
مشــاريع  تســهم  وإذ 
التشارك في البنية التحتية 
في إعادة توجيه االستثمارات 
املخصصة لتطوير وحتسني 
وبنــاء األبراج، إلى مجاالت 
العائــد  ذات  االســتثمار 
األفضل، فإنها تساعد شركات 
االتصاالت في احلفاظ على 
ضبــط أفضــل لتكاليــف 
التشغيل، وتدرك مجموعة 
زين أن التوجه االستراتيجي 
نحو مجاالت البنية التحتية 
لالتصاالت ســيدفع بخطط 
أعمالهــا لتجــاوز خدمــات 
االتصاالت، وحتقيق رؤيتها 
بــأن تصبــح املــزود الرائد 
في تكنولوجيــا املعلومات 

واالتصاالت.
TASC وتتخــذ شــركة
Towers Holding مــن دبــي 
مقرا إلدارة عملياتها، وهي 
من املؤسسات الرائدة دوليا 
في تشغيل أبراج االتصاالت، 
حيــث تركز علــى عمليات 
البيــع وإعادة االســتئجار 
لهياكل األبراج، وبناء املواقع 
حســب الطلب، وهي تركز 
حاليــا علــى االســتثمارات 
املرتبطة بأبراج االتصاالت 
في منطقة الشرق األوسط، 
وتتوسع في محفظة األسواق 
الناشئة في شــمال وشرق 
أفريقيــا وجنــوب آســيا، 
TASC Towers وتعمل شركة
كمشغل أبراج مستقل، فهي 
تقوم بإدارة وحتسني املواقع 
املشتركة لشبكات االتصاالت 
ملشــغلني آخريــن، وهو ما 
يحــد كثيــرا من اســتهالك 
الطاقــة الالزمــة لتشــغيل 
أبراج االتصاالت، ويســاعد 
هذا النموذج التشغيلي في 
الكربون  انبعــاث  احلد من 
في صناعة قطاع االتصاالت.
اجلدير بالذكر أن شركة 
FTI Capital Advisors قامت 
املالــي  املستشــار  بــدور 
احلصري ملجموعة زين في 

هذه الصفقة.

مرونــة أفضل فــي خططها 
االســتثمارية خصوصا مع 
تقليل التكاليف التشغيلية 
العالية، حيث ستركز بشكل 
أوسع على تطوير وترقية 
الشبكة ملقابلة الطلب الهائل 

على خدمات البيانات.
وأضاف: تسعى مجموعة 
زين إلــى البحث عن أفضل 
الفــرص لتعظيــم تدفقاتها 
النقدية، إذ دخلت مبكرا في 
عمليات التشارك في البنية 
التحتيــة، حيــث جنحــت 
فــي توقيع اتفاقيــات لبيع 
وإعــادة اســتئجار أبراجها 
فــي ٤ أســواق لعملياتهــا 
التشغيلية: الكويت، األردن، 
الســعودية، والعراق، وهو 
األمــر الــذي ســيؤدي إلى 
تسريع رحلتها في التحول 
الرقمي، ومساعدة الشركات 
والكيانــات احلكومية على 
حتقيق أهدافها االستراتيجية 
وتلتــزم  والتشــغيلية، 
املجموعــة بإثراء محفظتها 

«بيتك تكافل» تختتم مشاركتها في «وظيفتي»

«التجاري» قدم رعايته ملعرض
كلية الهندسة في «األسترالية»

اختتمــت شــركة بيتــك 
التكافلــي «بيتــك  للتأمــني 
تكافل» مشاركتها في معرض 
«وظيفتي» فــي «أرينا مول 
٣٦٠»، والــذي يعــد أضخــم 
معرض توظيف ينظمه القطاع 
اخلاص فــي الكويت، تأكيدا 
للحرص على دعــم الكوادر 
الوطنية الشــبابية، وسعيا 
الســتقطاب أفضل الكفاءات 

الكويتية للعمل لديها.
وحتــرص الشــركة على 
املعــارض  فــي  التواجــد 
التــي تنظمهــا  الوظيفيــة 
العديد من اجلهــات، ويقوم 
فريق من املوارد البشرية في 
شركة «بيتك تكافل» باستقبال 
طلبات رواد املعرض واملهتمني 
علــى  والــرد  زواره،  مــن 
االستفســارات التــي تتعلق 

التجــاري  البنــك  قــام 
الكويتــي برعايــة معرض 
خريجي كلية الهندســة في 
اجلامعــة األســترالية الذي 
أقيم في قاعة البوليفارد - 
الساملية، بحضور السفيرة 
األســترالية، وقد مت تنظيم 
املعــرض بهــدف تشــجيع 
الطلبة على االســتمرار في 
اختراعاتهم وابتكاراتهم في 

مجال الهندسة. 
وبهذه املناســبة، تواجد 
البنك التجاري في املعرض 
من خالل جناحا له، حيث مت 
تعريف الطالب والطالبات 
واحلضــور مبزايا حســاب 

القدرات العملية للمقبلني على 
سوق العمل.

وتعتبــر «بيتــك تكافل» 
الوظيفيــة  املعــارض  أن 
فرصة مهمــة، تتيح اختيار 
واســتقطاب ذوى اخلبرات، 
ومتثل نافذة للطلبة وحديثي 

التجاري الكويتي على الطلبة 
اخلريجــني توفير مبا يوفر 
فرصــا وظيفيــة لالنضمام 

التخرج، لالطالع على الفرص 
الوظيفية والتدريبية املتاحة 

على مستوى السوق.
كما تعتبر املعارض فرصة 
لاللتقاء املباشر مع العمالء، 
ومعرفة آرائهم وتصوراتهم 
في منتجات وخدمات الشركة، 
باإلضافة إلى تلقي مقترحاتهم 
للتطوير واستحداث املزيد من 
اخلدمات، مــع تعريف رواد 
املعرض بخدماتها ومنتجاتها، 
ما يحقق التفاعل والتواصل 
املباشر بني الشركة وعمالئها، 
في سبيل الوصول إلى أفضل 
مســتويات األداء وجــودة 
اخلدمة، وفق اســتراتيجية 
الشــركة وخططهــا  عمــل 
وبرامجهــا، لتحقيق أهدافها 
عبر أعمال وأنشطة واقعية 

مدروسة.

الــى عائلة البنــك التجاري 
الكويتي.

وعلى هامــش املعرض، 
حرص البنك التجاري كعادته 
على نشر التوعية املصرفية 
ضمن جهــوده لدعم حملة 
«لنكــن على درايــة» وذلك 
بتعريف احلضور بحقوقهم 
وواجباتهــم عند احلصول 
علــى اخلدمــات املصرفيــة 
وكذلك تعريفهم بالعديد من 
املعلومات املالية واملصرفية 
التحذيرية من  والنصائــح 
عمليات االحتيال وضرورة 
احلفــاظ علــى معلوماتهم 

املصرفية السرية.

فريق «التجاري» في جناح البنك املشارك باملعرض

الشــركة، ومنتجات  بأعمال 
التأمني التكافلي.

وشهد املعرض مجموعة 
ندوات وورش عمل متنوعة 
واحترافية، في مجاالت عديدة، 
مثل خدمة العمالء والتطوير 
املهني وأخرى متعلقة بتنمية 

«YOU» للشباب الذين تتراوح 
أعمارهم بني ١٧ و٢٤ عاما مع 
عرض مزايــا العمل بالبنك 

«الوطني» يطلق «كن - تنيو» لدعم مشاريع الشباب

أطلق بنك الكويت الوطني 
برنامج «كن - تنيو» لدعم 
وتطوير مشــاريع الشباب 
وذلك بالتعاون مع مؤسسة 
لويــاك التطوعية وجامعة 
«بابسون» األميركية لريادة 

األعمال.
مت إطالق البرنامج خالل 
احلفــل الــذي نظمــه بنــك 
الكويــت الوطنــي في املقر 
الرئيســي للبنــك بحضور 
منتسبي البرنامج واملدربني 
واحملاضرين والرعاة وفريق 
العالقــات العامة في البنك 
وكل القائمني على البرنامج.

ويهدف البرنامج إلى دعم 
الشباب من عمر ١٧ إلى ٣٠
عامــا من خــالل حتفيزهم 
وإتاحــة الفرصــة أمامهــم 
لالبتــكار واإلبداع وتطوير 
أفكارهم وبلورتها من مجرد 
أفــكار إلى مشــاريع ميكن 
تنفيذهــا على أرض الواقع 
تعود بالنفع على املجتمع.

يتضمــن البرنامج الذي 
ميتد لسبعة أسابيع جلسات 
تدريب ونقاشات ومحاضرات 
مبســاعدة  عمــل  وورش 
قياديــني من بنــك الكويت 
الوطني وخبراء من الشركات 
واملؤسسات املشاركة الذين 
التدريــب واخلبرة  قدمــوا 
واملشورة الالزمة للمشاريع 

مع املؤسســات الرائدة بكل 
املـــــــجاالت وعلى رأســها 
مؤسسة لـــــــوياك لتوفير 
كل الدعم للشباب من خالل 
توفير الفــــرص التدريبية 
التي متكنــــهم من املشاركة 
التنمويــة  البرامــج  فــي 
التدريبيــة  واملشــاريع 

والتطوعية.
وأضافت: شــراكتنا مع 
لوياك استراتيجية ونسعى 
معــا إلى دعم الشــباب في 
االستعداد ملســتقبل مهني 
متميز وحتقيق طموحاتهم 
من خــالل صقــل مهاراتهم 
حتــى  خبراتهــم  وإثــراء 

يصبحــوا روادا فــي مجال 
االقتصاد واألعمال ويحققوا 
أقصى اســتفادة مما نقدمه 

من برامج تدريبية.
العبداجلليــل  وأكــدت 
أن البرنامــج ينســجم مع 
اســتراتيجية الوطني التي 
تهــدف إلــى دعم الشــباب 
وتعزيــز مــا يســتحقونه 
مــن فرص لالنطــالق نحو 
آفاق أوســع من خالل دعم 
مشاريعهم التي توفر حلوال 
عملية لبعض مشاكل املجتمع 
ســواء البيئية أو الصحية 
التعليميــة وغيرها من  أو 

الشؤون املجتمعية.

بالتعاون مع مؤسسة لوياك التطوعية وجامعة «بابسون» األميركية لريادة األعمال

إداريو «الوطني» و«لوياك»

صورة جماعية ملنتسبي البرنامج واملدربني واحملاضرين والرعاة

املتنافســة، مــا ســاهم في 
تطوير أفكار املشاركني.

اخلبــراء  أبــرز  ومــن 
احملاضريــن فــي البرنامج 
البروفيســور، فيليب كيم 
اخلبيــر فــي مجــال ريادة 
األعمال من كلية بابســون 
األميركيــة، الذي ســينظم 
العديــد مــن احملاضــرات 
والنــــــقاشات مع املشاركني.

وبهــذه املناســبة، قالت 
إدارة  فــي  أول  مســؤول 
العالقــات العامــة في بنك 
الوطنــي جــوان  الكويــت 
العبداجلليــل: نســعى إلى 
اســتغالل عالقاتنا الوثيقة 

جوان العبداجلليل

حيات: الصفقة ستسـاعد على حتسـني املؤشـرات املالية لـ «برقان»
خطوة إسـتراتيجية تخدم جهـود البنك في إعـادة تخصيص األصول

بدر اخلرافي: الصفقة ستساعد على ترقية الشبكة ملقابلة الطلب الهائل على البيانات
ستعمل على التوسع في استثمارات التكنولوجيات الرقمية لقطاع االتصاالت العراقي 
منـوذج TASC في إدارة املواقع املشـتركة يسـهم في احلد من انبعـاث الكربون 

الرياض استضافت املؤمتر األول
لنهضة استدامة الصناعة والكفاءات «رايز»

عقــد مجلــس ســامينا 
لالتصــال مؤمتــر «رايــز» 
(نهضة اســتدامة الصناعة 
أمــس،  والكفــاءات) األول، 
في فندق فيرمونت مبدينة 
الريــاض، وذلــك بالتعاون 
االســتراتيجي مع مجموعة 
موبايلــي  وشــركة   «stc»
وشــركة تشــاينا موبايــل 
وهيئــة  انترناشــيونال 
االتصاالت والفضاء والتقنية 
باململكة العربية السعودية 
البالــغ  والــدول األعضــاء 
عددهــا ١٩٣ دولــة ووكالــة 
املعلومــات  تكنولوجيــا 
التابعة لألمم  واالتصــاالت 
املتحدة باالشتراك مع القطاع 
اخلاص، باإلضافة إلى االحتاد 

الدولي لالتصاالت.
رايــز  مؤمتــر  وركــز 
علــى تعزيــز فهــم املفهوم 
املعقد املتمثل في اســتدامة 
املعلومــات  تكنولوجيــا 
واالتصاالت، وعلى االرتقاء 
التحديــات  إلــى مســتوى 
اجلديــدة وإحــراز تقدم مع 
ظهور التطبيقــات الرقمية 
اجلديدة واخلدمات واملنصات 
ومناذج األعمال والتشغيل.
ويستوحى مؤمتر رايز 
من التحول الرقمي املتسارع 
في السعودية التي حتولت 
الــى اجليــل اخلامــس من 
خــالل نهجها التدريجي في 

املبادرات التــي جتري اآلن 
داخل اململكــة، نظم مؤمتر 
رايــز ملواجهــة التحديــات 
واالحتياجات الناشئة التي 
تواجههــا الشــركات التــي 
تتجه نحو التحول الرقمي 
االقتصاديــة  والقطاعــات 
االتصــاالت  وقطاعــات 
واملجتمع ككل لتصبح منصة 
نحو االستدامة في االستثمار 

وحتسني التعاون».
من جانبه، قال م.احلميدي 
العنزي، الرئيس التنفيذي 
لعرب سات وعضو مجلس 
اإلدارة فــي SMAENA، ان 
التنمية املستدامة واإلبداع 
في مجال االتصاالت وتقنية 
املعلومات ال بد أن يستند الى 
ركائز راســخة من التعاون 

والتكامل بني مقدمي اخلدمات 
األرضية والفضائية بهدف 
متكني جميع شرائح املجتمع 
وليس فقط تلك التي تقطن 
املدن الرئيسية. كما أضاف 
م.العنــزي أنه ال ميكن بناء 
اقتصاد رقمي مستدام وراسخ 
دون سد الفجوة الرقمية بني 

شرائح املجتمع.
من جهته، قال م.سلمان 
التنفيذي  الرئيس  البدران، 
لشركة موبايلي الذي كان من 
بني الشركاء الرئيسيني جلعل 
مؤمتر «رايز» ممكنا، «إننا 
ندعم مبادرة سامينا كونسيل 
ملواجهة حتديات اســتدامة 
املعلومــات  تكنولوجيــا 
ومختلــف  واالتصــاالت 

القضايا األخرى».
بدروه، قال بوكار بي ايه، 
الرئيــس التنفيذي وعضو 
«مجلــس  إدارة  مجلــس 
ســامينا» إن «مؤمتــر رايز 
يهدف إلى إضافة بعد جديد 
لكيفية عمل أصحاب املصلحة 
الرئيسيني من داخل صناعة 
املعلومــات  تكنولوجيــا 
واالتصاالت وخارجها، تشمل 
الرائدة،  املالية  املؤسســات 
كمــا أكد احلاجة للعمل معا 
للتغلب على التحدي املتمثل 
فــي بنــاء البنيــة التحتية 
الرقمية من اجليل التالي التي 

تضمن الشمول الرقمي».

جانب من فعاليات املؤمتر

صنع السياسات والتنظيم، 
حيث سلطت الضوء أيضا 
على االحتياجــات اجلديدة 
والقطاعــات  للشــركات 
االقتصاديــة والصناعــات، 
تكنولوجيــا  والســيما 
واالتصــاالت  املعلومــات 
املالية واملجتمع  واخلدمات 

ككل.
وفي هــذا الســياق، قال 
التنفيــذي لهيئة  الرئيــس 
االتصاالت والفضاء والتقنية 
ورئيس مجلس إدارة «مجلس 
سامينا» م.عليان بن محمد 
الوتيد خالل رسالة افتتاحية 
للمؤمتر: «مع حتول توجهات 
اململكة إلى دولة رقمية ذات 
مستوى عاملي مدفوعة برؤية 
٢٠٣٠، مــن بــني العديد من 


