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«كيبكو» حتصل على موافقة «أسواق املال» لالندماج مع «القرين للبتروكيماويات»

أعلنــت شــركة مشــاريع الكويــت القابضة 
«كيبكــو»، حصولها على موافقة هيئة أســواق 
املال بخصوص عملية االندماج عن طريق الضم 
مع شركة القرين لصناعة الكيماويات البترولية، 
وهي صفقة غير نقدية، وقد مت حتديد معدل مبادلة 
األسهم عند ٢٫٢٤ سهم في رأس مال شركة املشاريع 
مقابل كل سهم واحد في رأسمال شركة القرين.

وكان مجلس إدارة شــركة املشاريع قد وافق 
في وقت ســابق من هذا الشهر على تقرير مقوم 
األصول ورأي مستشــار االستثمار بشأن عدالة 
التقييم فيما يتعلق بعملية االندماج، ومت تقدمي 
التقارير إلى هيئة أسواق املال بعد موافقة مجلس 

إدارة شركة القرين عليها.
ومن املقرر أن تدعو شركة املشاريع بعد االنتهاء 

من جميع اإلجراءات التنظيمية إلى عقد اجتماع 
غيــر عادي للجمعية العموميــة للحصول على 
موافقة مســاهمي الشــركة، وهو ما ســتقوم به 

أيضا شركة القرين.
وبهذه املناســبة، قالــت الرئيــس التنفيذي 
ملجموعة شــركة املشاريع الشــيخة ادانا ناصر 
صباح األحمد: «نحن ســعداء باستكمال خطوة 

جديــدة نحــو تنفيذ صفقة االندماج مع شــركة 
القرين لصناعــة الكيماويات البترولية، ونحن 
نتطلع إلى حتقيق التحول الذي نسعى إليه في 
شركة مشاريع الكويت. أود أن أغتنم هذه الفرصة 
ألتوجه بالشكر إلى اجلهات التنظيمية على الدور 
املهم الذي تؤديه في ضمان توافق جميع جوانب 

الصفقة مع مصالح كافة األطراف املعنية».

الشركة ستدعو مساهميها إلى عمومية غير عادية للحصول على موافقتهم.. بعد االنتهاء من جميع اإلجراءات التنظيمية

الشيخة ادانا ناصر صباح األحمد

«بوبيان» يلتقي خبراء البيانات بالعالم
في أول Data Talk بالكويت

نظــم بنك بوبيــان أول لقاء من نوعه في 
الكويت لتبادل األفكار في نشر ثقافة البيانات، 
حيث استضاف م.عبداهللا العتال املتخصص في 
مجال إدارة البيانات في كبرى الشركات العاملية 
ملناقشة مجموعة من أبرز احملاور حول أهمية 
إدارة البيانــات وأنظمتها وحتدياتها بجانب 
أفضل املمارســات إلدارة البيانــات داخل أي 
مؤسسة. ومت اللقاء بحضور اإلدارة التنفيذية 
الذين أعربوا عن سعادتهم بحضوره، والذي يعد 
خطوة ارتكاز نحو استراتيجية جديدة لبنك 
بوبيان لتعزيز ثقافة بناء القراءات املدعومة 
بالبيانات واالطالع على حتديات وخبرات كبرى 
الشركات العاملية واالستفادة منها لنقلها إلى 

قطاع العمل املصرفي.
وبهــذه املناســبة، قال رئيــس مجموعة 
البيانــات في بنك بوبيان عبــداهللا النصف: 
أصبحت إدارة البيانات اليوم ضرورة حتمية 
يقوم على أساســها النظام التأسيسي جلمع 
وحتليــل أحجام كبيرة مــن البيانات في أي 
مؤسسة، السيما مع التطور السريع للبيانات 

الضخمة والذكاء االصطناعي.
وأوضح النصف أن فكرة Data Talk جاءت 
لتؤكــد الدور الذي يلعبه بنــك بوبيان لدعم 
وتعزيز مفهوم حتسني استخدام البيانات في 
االقتصــاد الرقمي والدور املركزي واملهم لها، 
باإلضافة إلى أهميتها في فتح باب املناقشــة 
وتبادل األسئلة واخلبرات مع اخلبراء في نفس 
املجال، مما يعزز إمكاناتها في عالم البيانات 

لتواكب تسارع منوها وتطورها احلالي.
وأضاف أنه خالل اللقاء مت طرح مجموعة من 

النقاط واحملاور املتمركزة حول كيفية اإلدارة 
الفعالة للبيانات ودورها في مســاعدة فريق 
العمل التخاذ القرارات املناســبة والتخطيط 
االستراتيجي السليم الذي من شأنه جتنيب 
املؤسســة الوقوع في املخاطر، السيما إذا ما 
كانت اإلدارة غير صحيحة منذ البداية، األمر 
الذي يؤدي إلى نتائج خاطئة تؤثر على جودة 

اخلدمة.
وفي سياق متصل، قال مدير ثقافة وإمكانات 
البيانــات في بنــك بوبيان خالد الســاير ان 
استضافة م. عبداهللا العتال للمشاركة بخبرته 
املعروفة في العمل في مجال البيانات في كبرى 
 Data الشركات مثل أمازون وميتا (فيسبوك) في
Talk يعد إضافة ملمارسات إدارة البيانات في 
بنك بوبيان والتي متكننا من دراسة التحديات 
وكبرى اخلبرات التي واجهتها الشركات العاملية 
وكيفية االســتفادة منها فــي مجاالت عديدة 

أبرزها حتسني عملية صنع القرار.
من ناحيته، وجه م.عبداهللا العتال الشكر 
إلدارة بنك بوبيان إلتاحة الفرصة للمشاركة 
في مثل هذا اللقاء نظرا ألهميته التي تعود إلى 
ضرورة تسليط الضوء على أهمية البيانات 
كونها مسببا رئيسيا في حتقيق النمو احلقيقي 
وجناح استراتيجيات طويلة األمد للمؤسسات.

وتطرق العتال أثناء اللقاء إلى بعض األفكار 
والتجارب التي أثبتت الدور الكبير للبيانات 
متناوال بعض األمثلة التي تؤكد هذا التوجه 
مثل تراجع بعض الشركات األميركية الكبرى 
في األداء، وذلك لعدم اعتمادها بشكل أساسي 

على تشكيل قاعدة متكاملة من البيانات.

لتبادل األفكار واخلبرات حول نشر ثقافة البيانات

م.عبداهللا العتالخالد الساير عبداهللا النصف

«التجاري» يعلن فائز «النجمة» األسبوعي
أجرى البنك التجاري ســحبه األسبوعي 
على حساب النجمة، وقد مت إجراء السحب يوم 
أمس في مبنى البنك الرئيسي، بحضور ممثل 
وزارة التجارة والصناعة منصور الظفيري.

وقد قام البنك بتغطية السحوبات مباشرة 
عبر وسائل التواصل االجتماعي، حيث أعلن 
عن فوز يوسف عبدالقادر خليل خليل وسامر 
محمود يوسف يونس بجائزة نقدية بقيمة ٥ 
آالف دينار في سحب حساب النجمة األسبوعي.
يذكر أن جوائز «حســاب النجمة» مميزة 
بحجم مبالــغ اجلوائز املقدمة، باإلضافة إلى 
تنوعها طوال السنة، والتي تتضمن سحوبات 
أسبوعية بقيمة ٥ آالف دينار، وشهرية بقيمة 
٢٠ ألــف دينار، باإلضافة الــى جائزة نصف 
ســنوية بقيمة ٥٠٠ ألف دينار، وسحب آخر 
العام على أكبر جائزة نقدية مرتبطة بحساب 

مصرفي في العالم بقيمة ١٫٥ مليون دينار.
وعــن آلية فتح حســاب النجمة والتأهل 
لدخول الســحوبات، فمن املعروف أنه ميكن 
فتح احلساب فقط بإيداع ٥٠٠ دينار ويجب 
أن يكــون في احلســاب مبلغ ال يقل عن ٥٠٠ 

دينار للتأهل ودخول جميع السحوبات على 
كل اجلوائز التي يقدمها احلساب، فكلما زاد 
رصيد العميل زادت فرصة الفوز، فضال عن 
املزايــا اإلضافيــة التي يوفرها احلســاب، إذ 
يحصل العميل على بطاقة سحب آلي ويستطيع 
احلصول على بطاقة ائتمان بضمان احلساب 
وكذلك احلصول على كل اخلدمات املصرفية 

من البنك التجاري.

«وربة»: ١٠ فائزين بـ «السنبلة» األسبوعي
أعلن بنك وربة أســماء 
الفائزين بسحوبات السنبلة 
األسبوعية، بحضور ممثل 
عن وزارة التجارة والصناعة 

وموظفي بنك وربة.
وبالنسبة للعمالء الذين 
حالفهم احلظ خالل سحب 
السنبلة األسبوعي، فقد توج 
١٠ رابحــني مــن عمالء بنك 
وربــة حصل كل منهم على 
١٠٠٠ دينار، وهم: ناصر فهد 
العتيبي، عبدالعزيز  عبيد 
عبدالرحمــن،  عبــداهللا 
عبــداهللا محســن حســن 
العجمي، جنالء مزيد خلف 
املطيري، وليد خلف سليمان 
اجلاسم، إميان فاضل كاظم، 
عبدالعزيز عبداهللا حســن 
اخلضير، محمد خالد مخلد 

املطيري، بدر ناصر حســن أمني العوضي، 
أمين عبدالرحمن أحمد العمار.

وميثل حساب السنبلة اخليار األمثل لكل 
الراغبني بتوفير األموال وحتقيق عوائد مالية 

مناسبة على أرصدتهم في 
الوقت نفسه باإلضافة إلى 
فرص للفوز بجوائز نقدية 

طوال العام.
الشــروط، قال  وحــول 
عبدالعزيــز البخيــت مدير 
منطقة املجموعة املصرفية 
لألفراد: يتطلب اآلن وجود 
١٠٠ دينار لدخول سحوبات 
األســبوعية  الســنبلة 
الكبرى، علما  والسحوبات 
بأن العميــل ما زال يحصل 
علــى فرصة واحــدة مقابل 
كل ١٠ دنانير في احلساب، 
والفرص حتتسب على حسب 
أدنــى رصيد في احلســاب 
خالل الشهر. لذلك يجب أن 
يكــون قد مضى على املبلغ 
شــهر كامــل في احلســاب 
للتأهل للسحب األسبوعي، وشهران كامالن 
للسحوبات الكبرى الحتساب الفرص. هذا وال 
توجد قيود أو حدود للسحب واإليداع، كلما 
زاد املبلغ املودع زادت فرص العميل للربح.

عبدالعزيز البخيت

«بيتك»: إرشادات الستخدام آمن للبطاقات أثناء السفر

«أسواق املال» تطرح استبيانًا حول إنشاء منصة للشركات

«العيد» موزع حصري معتمد ملنتجات «فرشلي فودز» في الكويت

«KIB» يطلق حملته اجلديدة لصيف ٢٠٢٢

التمويــل  بيــت  قــدم 
الكويتي (بيتك) مجموعة 
من النصائح واإلرشــادات 
املتعلقة بحيازة واستخدام 
البطاقــات املصرفية خالل 
الســفر خــارج البــالد مبا 
يضمــن االســتخدام األمن 
املثلــى مــن  واالســتفادة 
مجموعة البطاقات املصرفية 
التي يقدمها وتناسب مختلف 
واهتمامــات  احتياجــات 
العمــالء، وذلك اســتمرارا 
لدور«بيتك» املساند حلملة 
«لنكن على دراية» وتزامنا 
مع موسم السفر والعطالت، 
حيــث يزيــد اإلقبــال على 
البطاقــات مــا  اســتخدام 
يتطلب االنتباه الى مجموعة 
من االحتياطيات والتعليمات 

األساسية.
نصائــح  وجــاءت 
«بيتك»علــى  وإرشــادات 
قسمني، األول ما قبل السفر 
والثاني أثناء السفر وركزت 
جميعها على حتقيق أفضل 

إدراكا للــدور املهم الذي 
تســهم بــه شــركات النمو 
الصغيــرة واملتوســطة في 
الــدول، توجهت  اقتصادات 
العديد من هيئــات األوراق 
املاليــة إلى تبنــي مبادرات 
من شــأنها دعم هذا القطاع 
وتعزيــز االزدهــار والنمو 
للجهــات املشــاركة فيه، إذ 
تضمنت تلك املبادرات تقدمي 
حلول متويلية عبر إنشــاء 
منصة مخصصة لشــركات 
النمو الصغيرة واملتوسطة 
احلجم مــع وضع متطلبات 
إدراج مرنــة وأكثر ســهولة 
لتوائم طبيعة الشركات في 
هذا القطاع ومرحلة منوها.

وانطالقا من أهمية النظر 

العيــد  أعلنــت شــركة 
لألغذيــة اعتمادهــا كموزع 
حصــري ملنتجــات عالمــة 
فرشــلي فودز فــي الكويت 
بكافــة منافــذ البيع احمللية 
واألسواق املركزية واملتاجر 
املناطق،  الكبرى مبختلــف 
الــى قطــاع خدمات  إضافة 
املركزية  املطاعم واملطابــخ 
املعتمدة من عالمات عاملية.

وتتميــز عالمة فرشــلي 
فودز بتشكيلة متنوعة من 
املنتجات املجمدة املصنوعة 
من حلوم البقــر والدواجن 
البحريــة ذات  واملأكــوالت 
اجلــودة العاليــة، التي يتم 
انتقــاء مكوناتهــا بعنايــة 

مشاركًا عمالءه جتهيزاتهم لفصل 
الصيــف والتحضير ملوســم الســفر 
والتســوق، أعلن بنك الكويت الدولي 
(KIB) مؤخرا عن إطالق حملته الصيفية 
حلاملي البطاقــات االئتمانية، والتي 
تؤهلهم لدخول سحوبات شهرية طوال 
فترة الصيف على قســائم سفر تصل 
لغايــة ١٠٠٠ دينــار عند اســتخدامهم 
بطاقات KIB االئتمانية والڤيزا مسبقة 
الدفع من الفترة بني ١ يونيو حتى ٣١ 
أغسطس من العام احلالي. كما سيستمر 
حاملو تلك البطاقات في االستفادة من 
برنامج مكافآت االسترداد النقدي والذي 
يصل إلى ٥٪ على معامالتهم املصرفية.

جديــر بالذكر أن احلملة الصيفية 
للبطاقات االئتمانية ستتوج ١٢ رابحا 
بقسائم سفر ألي وجهة يرغبون بها، 
علما بأن الفرص احملتسبة للمشاركة 
بالســحوبات تصل إلى فرصتني عند 
اإلنفاق بالعملة احمللية ولغاية ٦ فرص 

تاريــخ صالحية البطاقات 
املصرفيــة وأنهــا ســارية 
املفعــول وتتوافــر حــدود 
ائتمانيــة كافيــة والتأكــد 
من وجود توقيــع العميل 
على خلفيــة البطاقات مع 

للمستثمرين وفق معايير 
مناسبة من الشفافية.

وقــد اســتطلعت الهيئة 
آراء بعــض املختصــني في 
هذا املجال، وعقدت اجتماعات 
مع بعض أصحاب الشركات 
الصغيرة واملتوسطة والتي 
شــهدت منــوا ملحوظــا في 
أنشطتها، واجتمعت كذلك مع 
بعض شركات رأسمال املغامر 

الوجبات الســريعة العاملية 
واحمللية، كون منتجات عالمة 
فريشلي فودز معتمدة لدى 
العديد مــن املطاعم العاملية 
الشهيرة، إضافة الى متيزها 
بتقــدمي منتجــات مثلجــة 
التحضير  مبتكرة وســهلة 

للمستهلك الذواق.
ويســهم التنوع في سلة 
منتجات العيد لألغذية، بدعم 
خطط التوســع واالنتشــار 
للشــركة في السوق احمللي 
عملياتهــا  قــوة  ويعــزز 
النمو  التشــغيلية لتحقيق 
املتواصل ألعمالهــا وأرباح 
للمســاهمني  مســتدامة 

والشركاء.

تتعلق باستخدامها، اتصل 
فورا على خدمة «ألو بيتك» 

الهاتفية ١٨٠٣٣٣٣.
وال شــك انه من شــأن 
االهتمــام بتطبيــق هــذه 
النصائــح وااللتــزام بهــا 
ما يحقــق أمان مســتخدم 
البطاقة سواء كانت ائتمانا 
أو سحبا آليا، وهي تعليمات 
ايضا يجب مراجعتها أثناء 
التواجــد بالكويــت، حيث 
أصبحت مخاطر الهجوم على 
بطاقات االئتمان او السحب 
اآللي والســطو على ما بها 
مــن أرصدة تتــم من خالل 
عصابات منظمة تستطيع 
في بعض األحيان االنتقال 
من دولة الى أخرى وتتبع 
حركــة البطاقــة املصرفية 
واالحتيال على مستخدمها 
من خالل اتصاالت أو إرسال 
روابــط وهميــة واســتقاء 
معلومات البطاقة بأساليب 
وطرق متعددة وتتجدد بني 

فترة وأخرى.

خاللــه جميــع املختصــني 
واملهتمــني فــي هــذا املجال 
إلبــداء آرائهــم وتصورهــم 
بشــأن اســتحداث منصــة 
الشــركات  إلدراج وتــداول 
الصغيرة واملتوســطة وما 
قــد تضيفه لتلك الشــركات 
وللسوق بشكل عام، وبحث 
املقترحــة إلدراج  احلوافــز 
تلك الشــركات عند إنشــاء 
املنصة املختصة باملشاريع 
واملتوســطة،  الصغيــرة 
وذلك من خالل مشــاركتكم 
لنــا في االســتبيان اخلاص 
بإنشاء واســتحداث منصة 
تداول مختصة باملشــاريع 
الصغيرة واملتوسطة احلجم 

في الكويت.

أدنــى من بطاقات االئتمــان املذكورة، 
و١٠٠ د.ك شهريا كحد أدنى من الڤيزا 
مسبقة الدفع، أو ما يعادل ذلك بالعمالت 
األخرى، مبا يشمل العمليات الشرائية 
والعمليات اإللكترونية التي متت محليا 
أو دوليا، وذلك خالل فترة احلملة فقط 

ووفقا لكافة الشروط واألحكام.
وفــي تعليق على إطــالق احلملة 
الصيفية، قالت املدير التنفيذي خلدمات 
البطاقــات في البنــك، دميــا املليفي: 
يســرنا فــي KIB أن نواصل اجتهادنا 
فــي احلفاظ على ثقــة ورضا عمالئنا 
من كافة الشــرائح، وذلك عبر تطوير 
احلمــالت بأفــكار متجــددة تعزز من 
جتربتهم املصرفية مع البنك، مبا يلبي 
احتياجاتهم ومينحهم القيمة املضافة 
املميزة على اخلدمات واملنتجات، التي 
دائما ما يبحثون عنها في مؤسستهم 

.KIB املالية، ويجدونها مع

االنتبــاه الســتمرار خدمة 
القصيرة مفعلة  الرســائل 
وحتميــل تطبيــق بيتــك 
KFH online للهاتف الذكي 
لتتبع استخدام البطاقات مع 
عــدم اطالع احد على الرقم 
السري اخلاص أو رمز املرور 
اخلاص وعدم الضغط على 
الروابط غير املوثوقة. أما 
أثنــاء الســفر، فيجب على 
املســافر االحتفاظ بجميع 
البطاقــات في مــكان آمن. 
وجتنب تعرضها املباشــر 
لضوء الشمس منعا للتلف 
وعدم إعطــاء البطاقات أو 
الرقم السري إلى أي شخص 
وإبقائها في متناول اليد عند 
الشــراء، وعند اســتخدام 
أجهزة السحب اآللي تفحص 
اجلهاز وخلوه من أي أجهزة 
غريبــة. وحمايــة رقمــك 
الســري «اســتخدم كتفيك 
كستارة أثناء إدخال الرقم 
الســري»، في حالة فقدان 
البطاقة، أو مواجهة أي أمور 

venture capital للوقوف على 
آرائهم ومالحظاتهم جلدوى 
إنشاء بورصة لهذه الشركات 
واجلوانب التي يجب مراعاتها 

من الناحية العملية.
ومتــت مناقشــة تصور 
بإنشــاء  املتعلــق  الهيئــة 
بورصة الشركات الصغيرة 
واملتوســطة وعــرض فكرة 
املتطلبــات  عــن  موجــزة 
املتوقــع فرضها لإلدراج في 
هذا السوق واستطالع اجلهات 
حول عوامل محددة لتنظيم 

هذه البورصة.
وحرصــا علــى إشــراك 
شــريحة أكبر مــن اجلهات 
ذات العالقــة، قامــت الهيئة 
بنشــر اســتبيان تدعو من 

ماستركارد، وكذلك مستخدمي بطاقة 
الڤيزا مســبقة الدفع، شرط أن تكون 
البطاقة مفعلة. حيث سيتم إدراجهم 
تلقائيا ضمن ثالثة سحوبات شهرية 
بإشــراف وزارة التجــارة والصناعة 
عند إنفاق مبلغ ٥٠٠ د.ك شهريا كحد 

مة حلاملي البطاقات االئتمانية مصمَّ

دميا املليفي

معايير األمان والراحة في 
استخدام البطاقات املصرفية 
في مختلف األماكن واألوقات. 
وفيمــا يتعلق بنصائح 
«بيتــك» للمســافرين قبل 
الســفر فهــي: التأكــد مــن 

في هــذا املوضــوع، قامت 
الهيئة بدراســة استحداث 
ســوق مال جــاذب لتمويل 
مثــل هــذه الشــركات مبــا 
يعزز منــو قطــاع األعمال 
املمارســات  وفــق أفضــل 
العاملية، ليعتبر بذلك خيارا 
إضافيا داعما لهذه الشركات، 
وفي نفــس الوقــت خيارا 
استثماريا مستحدثا متوافرا 

فائقــة من أفضــل املوردين 
إقليميــا وعامليا،  املعروفني 
فضال عن إضافــات الطعام 
الشــهية والبدائــل النباتية 
اللحــوم وغيرها،  ألطبــاق 
وتركز فرشــلي فــودز على 
االهتمام باختيــار وتطوير 
تقنيات التعامل مع الطعام 
اآلمن وابتكار وصفات لتعزيز 
عــادات األكل الصحية، عبر 
اتباع أعلى مقاييس اإلنتاج 

بشهادات عاملية معتمدة.
التعــاون  ويدعــم هــذا 
النوعي تطوير سلة منتجات 
شــركة العيــد لألغذيــة في 
الكويــت، ودخــول قطــاع 
خدمــات سالســل مطاعــم 

على املعامالت الدولية باستثناء عمليات 
السحب من أجهزة الصرف اآللي.

يذكــر أن احلملة الصيفية صممت 
خصيصــا لعمــالء حاملــي كل مــن 
الذهبيــة،  بطاقــات االئتمــان: ڤيــزا 
بالتينوم، سيجنتشر، إنفينيت، وورلد 

ادانـا الناصر: سـعداء باخلطوة اجلديدة.. ونسـعى لضمـان مصلحة جميـع األطراف املعنيـة بالصفقة

ضمن مشاركته في حملة «لنكن على دراية»


