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«وفرة العقارية» ُتنظم حملة «معًا حلياة 
أجمل ٤» للتبرع بالدم ١٧ اجلاري

تنظــم شــركة وفــرة 
العقارية، في ١٧ اجلاري، 
حملة تبرع بالدم للسنة 
الرابعة على التوالي، حتت 
شعار «معا حلياة أجمل ٤»، 
في مجمع «املهلب مول»، 
وتأتي احلملة الســنوية 
للشركة في إطار برنامجها 
للمسؤولية االجتماعية، 
وخططها اإلســتراتيجية 
لدعم جميع فئات املجتمع، 
وتلبية احتياجات بنك الدم 
على مدار الوقت. وفي هذا 

السياق، قال نائب الرئيس التنفيذي لقطاع 
الشؤون املالية واخلدمات املساندة في الشركة 
محمد جاسم احلميضي، في بيان صحافي، 
إن «وفرة العقارية» دأبت على تنظيم حمالت 
تبرع بالدم في كل عام، لرفع الوعي بأهمية 
املســاهمة في إنقاذ حياة اآلخرين بشــكل 
عــام بــني موظفيها. وبــني أن احلملة تأتي 
انطالقا من سعي الشركة لترسيخ مفاهيم 
املسؤولية االجتماعية والقيم اإلنسانية بني 
موظفيها، مؤكدا أن «وفرة العقارية» مستمرة 
فــي التعاون مع بنك الدم املركزي، لتعزيز 
دورها جتاه املجتمع احمللي، وذلك متاشيا مع 

الدور اإلنساني الذي تلعبه، واستمرارها في 
مد يد العون جلميع الفئات. من جهته، قال 
مدير العالقات العامة في الشركة، إبراهيم 
الربيعان إن «وفرة العقارية» حترص على 
تقدمي قيمــة مضافة جلميع أفراد املجتمع، 
وتلتزم بتنظيم العديد من الفعاليات التي 
جتعلها من املساهمني األساسيني في التوعية 
بأهمية التبرع بالدم. وأضاف الربيعان أن 
«وفرة العقارية» تعمل على تنفيذ رســالة 
حتث علــى التقارب والتراحم واملشــاركة 
ونشر السالم وتأكيد أهمية احلياة الصحية 

في كل نواحي احلياة.

إبراهيم الربيعان محمد جاسم احلميضي

ارتفاع أسعار الغذاء.. يقفز بالتضخم ألعلى مستوى في ١٠ سنوات
مينــا  «مارمــور  قالــت 
الذراع البحثية  إنتليجنس»، 
الكويتي  املالي  لشركة املركز 
(املركز)، إن معــدل التضخم 
في الكويت ارتفع حتى وصل 
حاليا إلى أحد أعلى املعدالت 
في اخلليج، موضحا أن مؤشر 
أسعار املستهلك ارتفع ٤٫٣٪ 
على أساس سنوي في ديسمبر 
٢٠٢١، وهو أعلى مستوى منذ 
أكتوبــر ٢٠١١، مقارنة بزيادة 
قدرها ٠٫١٪ على أساس سنوي 

في ديسمبر ٢٠١٨.
التقريــر أن  وجــاء فــي 
ارتفاع أسعار املواد الغذائية 
واملشــروبات يعــد مــن أبرز 
العوامــل املســاهمة فــي هذه 
الزيــادة يليــه زيادة أســعار 
التعليــم، وكذلك ارتفع معدل 
التضخم األساســي باستثناء 
الغذائية واملشــروبات  املواد 
بنســبة ٣٫٧٪ (علــى أســاس 
سنوي) في ديسمبر ٢٠٢١ مع 
تسجيل معظم مكونات املؤشر 

ارتفاعا في أسعارها.

من أسعار املكونات األخرى، 
إال أن وزن هذا املكون يجعله 
عامال مهما. ويشــير التقرير 
إلى أن ارتفاع تكاليف اإليجار 
والصيانة جاء نتيجة الرتفاع 
الطلب بعد تخفيف اإلجراءات 
االحترازية للتصدي لڤيروس 

كوفيد-١٩.
ويقول التقرير إن أسعار 
الغذائية واملشــروبات  املواد 
تصاعــدت حتــى وصلت إلى 
ذروة بلغت ١١٫٥٠٪ (على أساس 
سنوي) في يونيو ٢٠٢١، وهي 
مستمرة في النمو بنسبة ٧٫٢٪ 
(على أساس سنوي) كما في 
ديسمبر ٢٠٢١، في حني ارتفعت 
اللحــوم واألســماك  أســعار 

السفر جوا.
فــي  مارمــور  وأشــارت 
تقريرها إلى اســتمرار ثبات 
مكون التعليم حتى أغسطس 
٢٠٢١ ومن ثم ارتفاعه بنسبة 
١٨٪ (علــى أســاس ســنوي) 
فــي ســبتمبر ٢٠٢١، وهــو 
أعلى مستوى ارتفاع مقارنة 
باملكونات األخرى. أما السبب 
فهو ارتفاع رسوم التعليم في 
الروضــة والتمهيدي  مراحل 
واالبتدائــي والثانوي، حيث 
انتقلت املــدارس من التعليم 
عبر اإلنترنت إلى التعليم داخل 
املدارس. ويقــول التقرير إن 
سعر الغذاء حاليا يعد العامل 
الرئيســي الذي يقود ارتفاع 
التضخم، حيث ارتفعت أسعار 
املواد الغذائية ألسباب عديدة 
مــن بينهــا نقــص العمالــة، 
التوريد،  ومشــاكل سلســلة 
وارتفــاع طلب املســتهلكني. 
وتوقع التقرير أن يكون هناك 
مزيد من االرتفاع في أســعار 

املواد الغذائية.

والفواكــه بشــكل ملحــوظ 
ومستمر منذ مايو ٢٠٢٠. 

وأوضح التقرير أن واردات 
الكويت من األغذية واملشروبات 
تشكل ١٧٪ من إجمالي الواردات 
(الربع الثاني من عام ٢٠٢١). 
ويعــزى االرتفاع في أســعار 
املواد الغذائية واملشروبات إلى 
االرتفاع في أســعارها عامليا 
علــى خلفيــة الطلــب القوي 
واخللل في سلسلة التوريد. 
ومن املتوقع أن يســتمر ذلك 
نتيجة احلــرب الدائرة حاليا 

بني روسيا وأوكرانيا.
وتناول التقرير أيضا مكون 
النقل واملواصالت، الذي وصل 
إلى مستوى مرتفع بلغ ٥٫٥٪ 
(على أساس سنوي) في يونيو 
٢٠٢١ وال يزال يرتفع بنســبة 
٤٫٣٪ (على أســاس ســنوي) 
كما في ديسمبر ٢٠٢١. وكانت 
املكونات الفرعية الرئيســية 
التي حركت التضخم في هذا 
املكون هي الزيادة في أسعار 
قطع غيار السيارات وتكاليف 

«املركز»: أسعار املستهلك سجلت ارتفاعاً سنوياً بـ ٤٫٣٪ خالل ديسمبر ٢٠٢١

كما ارتفعت رسوم خدمات 
اإلســكان، التي تتمتع بأعلى 
وزن نسبته ٣٣٫٢١٪ في مؤشر 
أسعار املستهلك، بشكل طفيف 
إلى ٢٫٣٥٪ (على أساس سنوي) 
في ديسمبر ٢٠٢١ بعد أن كانت 

ثابتة منذ بداية عام ٢٠١٩.
األسباب وراء التضخم

ذكــرت مارمــور أن مكون 
خدمات اإلسكان حتول لألداء 
اإليجابــي بعدمــا كان ثابتــا 
بسبب ارتفاع تكاليف اإليجار 
والصيانــة، ثــم اســتقر عند 
٢٫٣٥٪ (على أساس سنوي) في 
ديسمبر ٢٠٢١. وعلى الرغم من 
أن ارتفاع سعر هذا املكون أقل 

«كيبكو» تتوصل إلى اتفاق مبدئي لالندماج مع «القرين البترولية»
أعلنت شركة مشاريع الكويت (القابضة) 
عن توصلها إلى اتفاق مبدئي لتنفيذ صفقة 
اندماج عــن طريق الضم مع شــركة القرين 
لصناعــة الكيماويات البترولية، وقد وقعت 
الشركتان مذكرة تفاهم مت مبوجبها االتفاق على 
تقييم عرض االندماج، ووفقا ملذكرة التفاهم فإن 
شركة املشاريع ستكون الشركة الدامجة على 
أن تكون شركة القرين هي الشركة املندمجة.
وتخضع صفقة االندماج لعملية مفصلة 
حسب القوانني واللوائح الكويتية، ويشمل 
ذلك العناية الواجبة من كال الطرفني، وتقييم 
كال الكيانني، وإبداء رأي عادل من قبل مستشار 
االســتثمار املســتقل املعتمــد، باإلضافة إلى 
املوافقات من اجلهات الرقابية وموافقة أصحاب 
املصلحة مبا في ذلك عقد اجتماع غير عادي 

للجمعية العمومية لكلتا الشركتني.

وقالــت الشــركة فــي بيان صحافــي، إن 
عرض االندماج بني الشــركتني ســيؤدي إلى 
تشكيل شركة اســتثمارية قابضة تكون من 
بني األكبر في منطقة الشرق األوسط وشمال 
أفريقيا، كما أن الكيان املدمج سيســتفيد من 
محفظة متوازنة ومتنوعة من األصول، تشمل 
الكيماويات البتروليــة واخلدمات النفطية، 
واخلدمات املصرفية، واملواد الغذائية والتأمني 
وغيرها، ما يوفر تدفقا نقديا أكثر استقرارا.

وفي هذا السياق، قالت الرئيسة التنفيذية 
ملجموعة شركة املشاريع الشيخة ادانا ناصر 
صبــاح األحمد: «نرى من خالل هذه الصفقة 
فرصة لتشــكيل شــركة اســتثمارية قابضة 
أقوى تســتفيد من التعاون التشــغيلي بني 
الشركتني، كما أن هذه اخلطوة ستوفر القدرة 
على االستثمار في قطاعات جديدة ومواصلة 

دعم منو محفظة االستثمارات احلالية وبالتالي 
خلق قيمة أكبر جلميع املساهمني».

من جهته، قال نائب رئيس مجلس اإلدارة 
والرئيس التنفيذي في شركة القرين لصناعة 
الكيماويات البترولية سعدون علي: «نحرص 
علــى الدوام في شــركة القرين على دراســة 
وانتقاء كافة الفرص التي من شأنها حتقيق 
القيمة املضافة وتعظيم مصالح املساهمني، وهو 
ما قد أثبتناه على مدى السنوات السابقة من 
خالل تبني سياسة تنويع مصادر الدخل الذي 
انعكس إيجابا على منو الشركة، وهو األمر الذي 
قد يثبت أيضا من خالل هذه الفرصة احملتملة 
فور االنتهاء من دراســة مستشار االستثمار 
املستقل الدراسة وفقا للنظم واللوائح املعمول 
بها في هيئة أسواق املال واجلهات ذات العالقة 

في الكويت».

وفقاً لالتفاق ستكون «املشاريع» الطرف الدامج.. وشركة القرين املندمجة

سعدون عليالشيخة ادانا ناصر صباح األحمد

سعدون علي: نحرص على دراسة الفرص لتحقيق القيمة املضافة وتعظيم مصالح املساهمنيالشيخة ادانا ناصر صباح األحمد: الصفقة فرصة استثمارية في ظل التعاون التشغيلي بني الشركتني


