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الصفقة عالمة فارقة بتاريخ الشركة.. لتصبح أقوى وتوفر قيمة أكبر ملساهميها القدامى واجلددالشيخة أدانا الناصر: نسعى إلى توسعة أنشطتنا بقطاعات املواد الغذائية والرعاية الصحية والتعليم

«كيبكو» ضمن أكبر ١٠ شركات مدرجة.. بقيمة سوقية ٦٠٠ مليون دينار
أعلنت شركة مشاريع 
الكويت القابضة «كيبكو» 
اســتكمالها تنفيــذ صفقة 
االندماج عن طريق الضم 
مع شركة القرين لصناعة 
الكيماويات البترولية، وقد 
بدأ تــداول الكيان املندمج 
اآلن فــي بورصة الكويت 
حتــت مؤشــر واحــد هو 

«مشاريع».
ومــن أجــل اســتكمال 
الصفقــة مت حتويل جميع 
أسهم «القرين» إلى «كيبكو» 
بعد الزيادة العينية لرأس 
املــال، وأصبــح رأس مــال 
شركة املشاريع املصرح به 
واملصدر واملدفــوع ٥٠٤٫٨
ماليني دينــار، موزعة على 
٥٫٠٤٨ مليارات سهم، وكان 

املساهمني إلى نحو الضعف 
وهي مسألة تخضع لعملية 
محاســبية ســتنعكس في 
البيانات املالية لنهاية العام.

عالمة فارقة 

وبهــذه املناســبة، قالت 
الرئيس التنفيذي ملجموعة 
شركة املشاريع الشيخة ادانا 
ناصر صباح األحمد: «يشكل 
هذا اليــوم عالمة فارقة في 
تاريــخ شــركة مشــاريع 
الكويت، ونحــن ننظر إلى 
هذا االندماج باعتباره صفقة 
ستعمل على حتويل شركة 
املشــاريع إلى شركة أقوى 
توفر قيمة أكبر ملساهميها 

القدامى واجلدد».
وأضافــت: «مت تنفيــذ 

جميع األطراف».
وتابعت بالقول: «نتطلع 
لقــد  إلــى املســتقبل.  اآلن 
عملت شركة املشاريع على 
تعيني شــركة استشــارية 
بدراســة  للقيــام  عامليــة 
معمقة لشركات محفظتنا. 
إننا نســتهدف تأمني تدفق 
مــع  لإليــرادات،  متنــوع 
موازنــة مســتوى تركيــز 
األصول في سبيل تخفيف 
مخاطر السوق. كما نسعى 
أيضا إلــى تعزيز عملياتنا 
مــع  بالتزامــن  احلاليــة 
تقليــص التزاماتنــا املالية 
وزيادة القيمة للمساهمني. 
إن شركة املشاريع ترى أن 
هــذه املرحلــة اجلديدة في 
مســيرتها تتطلــب العودة 

صفقة االندماج بسالسة، مما 
يعكس ثقة جميع األطراف 
بالفوائد التــي يحققها هذا 
املناســبة  االندماج. وبهذه 
أود باإلنابة عن مجلس إدارة 
شــركة مشاريع الكويت أن 
أعرب عــن تقديري ملجلس 
إدارة شركة القرين السابق، 
وللمساهمني في الشركتني 
علــى ثقتهم بنا. كما أود أن 
أتوجه بالشكر إلى اجلهات 
الرقابية، هيئة أسواق املال 
وجهــاز حمايــة املنافســة 
ووزارة التجارة والصناعة 
وبورصة الكويت والشركة 
الكويتيــة للمقاصــة، على 
اجلهــود التــي مت بذلها في 
سبيل ضمان توافق جميع 
جوانب الصفقة مع مصالح 

لالســتثمار فــي القطاعات 
األساسية مثل املواد الغذائية 
والرعاية الصحية والتعليم، 
ولذلك فإننا أيضا نتطلع إلى 
توســعة عملياتنا في هذه 

املجاالت مستقبال».
يذكر أن شركة املشاريع 
أعلنــت فــي شــهر مــارس 
املاضــي عن توصلهــا إلى 
اتفاق مبدئي لتنفيذ صفقة 
اندمــاج عن طريــق الضم 
مع شــركة القرين لصناعة 
البتروليــة.  الكيماويــات 
ومت منذ ذلــك احلني القيام 
بالعنايــة الواجبــة من كال 
الطرفــني، واحلصول على 
املوافقات من اجلهات الرقابية 
وموافقــة أصحاب املصالح 

لكلتا الشركتني.

بعد استكمال االندماج مع «القرين لصناعة الكيماويات».. وبدء تداول الكيان املندمج في «البورصة» حتت مؤشر «مشاريع»

الشيخة أدانا ناصر صباح األحمد

قــد مت حتديد معدل مبادلة 
األســهم عند ٢٫٢٤ سهم في 
رأس مال شــركة املشاريع 
مقابل كل سهم واحد في رأس 

مال شركة القرين.
القيمــة  ارتفعــت  وقــد 
السوقية لشــركة مشاريع 
الكويت بعد استكمال صفقة 
االندمــاج إلى أكثر من ٦٠٠
مليون دينــار (١٫٩٤ مليار 
دوالر)، لتكون بذلك واحدة 
من أكبر عشر شركات مدرجة 
في السوق األولى لبورصة 

الكويت. 
وستعمل احملفظة املدمجة 
على تنويع مصادر اإليرادات 
وإتاحة الفرصة للتوسع في 
استثمارات ومشاريع جديدة، 
ومن املتوقع أن ترتفع حقوق 

«وربة» شريك إستراتيجي ملعرض «فيد ماركت»
أعلن بنك وربة عن توقيع 
شراكة ملعرض «فيد ماركت»، 
والذي سيعقد يومي اجلمعة 
والســبت املوافــق ٢٥ و٢٦

نوفمبر اجلاري من الساعة 
٩ صباحــا حتــى ٩ مســاء 
فــي مجمع التــالل مبنطقة 
الشــويخ، والذي ســيقوم 
بإلقاء الضــوء على أهمية 
الغــذاء الصحي والنشــاط 
والعناية بالعافية وسهولة 
الزراعة في البيت، وماهية 
آليــة الغــذاء الصحــي في 
مكافحة السمنة، واحملافظة 

على الصحة.
وفي هــذا الســياق، أكد 
التســويق  قطــاع  مديــر 
واالتصال املؤسسي في البنك 
أمين املطيري حرص وربة 
مــن خالل برنامجــه الرائد 
في املســؤولية االجتماعية 
على دعم املجتمع الكويتي 
على اختالف شرائحه لنشر 
الثقافة والتوعية الصحية 

تأتي انطالقا مــن اهتمامه 
املتواصــل مبجال اخلدمات 
الصحية وما يتعلق به من 
أنشــطة وفعاليات، تقديرا 
لدوره األساســي في حياة 
املجتمع وأفراده وما متثله 
من أهمية كونهــا تنعكس 
على مختلف جوانب احلياة 
واألنشــطة، وفــي مقدمتها 
االقتصــاد الذي يعد عصب 

احلياة املعاصرة.

من جهتها، قالت مؤسس 
ومنظم معرض فيد ماركت 
عروب املطوع: «نحن سعداء 
وفخورين بتعاوننا مع بنك 
إتاحته  وربــة، وشــاكرين 
الفرصة لنا في هذه الشراكة 
االستراتيجية، ونقدر دور 
البنــك املســتمر وســعيه 
لترك بصمة واضحة جتاه 

املسؤولية املجتمعية».
وأضافــت املطــوع: «إن 
فكرة املعرض هي االهتمام 
واملساهمة بصحة األطفال 
من الدرجة األولى، وتوفير 
الغذاء املناســب لهم والذي 
يغطــي احتياجهم اليومي، 
باإلضافــة إلــى أن الهــدف 
مــن وجــود هــذا املعرض 
يأتي لتوعية أولياء األمور 
أبنائهــم وتثقيفهم  لصحة 
ملدى أهمية التغذية الصحية 
لعقل وجسم أطفالهم، وأيضا 
تعريف األطفال عن املنتجات 

الصديقة للبيئة».

عروب املطوعأمين املطيري

من خــالل رعايتــه للعديد 
من الفعاليــات االجتماعية 
التــي تركــز علــى توفيــر 
احللــول املصممــة خلدمة 
املجتمع والبدائل الصحية 
لهــم وحتقيــق أعلــى قدر 
مــن الفائدة علــى مختلف 

األصعدة.
وأوضــح املطيــري أن 
مشــاركة ورعايــة ودعــم 
«وربة» ملعرض «فيد ماركت» 

«نيسان» ُحتدث نقلة نوعية في جتربة العمالء

البابطني  تواصل نيسان 
الشــرق األوسط  ونيسان 
إحداث نقلة نوعية في جتربة 
عمالئها مــن خالل وضعها 
فــي متناولهم حلوال رقمية 
مبتكرة ترفع جودة اخلدمات 
ككل وترتقي مبستويات رضا 

العمالء ومشاركتهم.
مجموعــة  وســاهمت 
اخليارات الرقمية املتاحة حاليا 
والتي ارتكزت على املالحظات 
التي قدمها العمالء في رفع 
مستويات تفاعلهم مع منصات 
اإللكترونية في كل  نيسان 
أنحاء الشرق األوسط، حيث 
التــي يقضيها  املدة  زادت 
العمالء علــى هذه املنصات 
بنسبة ٣٦٪ على أساس سنوي 
عــام ٢٠٢٢. كما أدت زيادة 
إلى  اإلنترنت  املشاركة عبر 
مضاعفة املبيعات الناجتة عن 
زيادة عدد العمالء احملتملني 

في أنحاء املنطقة.
وتواصل نيســان تقييم 
العمالء من  مستويات رضا 
خــالل اســتبيانات رقمية 
تتنــاول مختلــف مراحل 
جتربتهم مبا في ذلك عملية 
الشــراء، واخلدمة، وجتربة 
التسليم، واجلودة، وسهولة 
اخلدمة وشفافية املعلومات. 
وأتاحت املالحظات املستقاة 

املرونة، وكذلك فرصة شراء 
منتجاتها واختيار اخلدمات 
التي يحتاجــون إليها وفقا 

للمواعيد التي تناسبهم.
Shop@ وتقدم خدمــة
Home من نيســان للعمالء 
جتربة صالة عرض افتراضية 
متكاملة ميكــن من خاللها 
القيام بجولة شــاملة عليها 
بزاوية ٣٦٠ درجة لالطالع 
علــى مختلــف املركبــات 
املعروضة وخيارات الشراء.

ومت إطالق «خدمة نيسان» 
في بداية العام بهدف إحداث 
نقلة نوعية في جتربة خدمات 
ما بعد البيــع املبتكرة التي 
العمــالء عبر  يحظى بهــا 

القنوات اإللكترونية وخارجها، 
وتتضمن ثماني خدمات تشمل 
مراحــل مختلفة من جتربة 
العميل مبا فــي ذلك إظهار 
األسعار بشفافية واستخدام 
قطع غيار نيسان األصلية. 
وتركز هــذه اخلدمات على 
تقدمي خيارات رقمية مالئمة 
العمليات  تسهم في تبسيط 
مثــل إمكانيــة احلجز عبر 
اإلنترنت، واخلدمة السريعة 
السيارات  وإمكانية استالم 

من العمالء وتسليمها لهم.
ويتم تعزيز رقمنة خدمات 
الوثيق مع  بالتعاون  العمالء 
شبكة شركاء نيسان املنتشرة 

في الشرق األوسط.

في الكويت والشرق األوسط

من هذا النوع من االستبيانات 
للعالمة التجارية توفير حلول 
مخصصة وآنية وإطالق عدد 
من املبادرات واسعة النطاق 
في املنطقة والتي تركز على 

العمالء.
كذلــك، بادرت نيســان 
إلى إطالق عدد من احللول 
الرقمية قبل جائحة كوفيد-١٩
بهدف تعزيز جتربة العمالء 
الشرق األوسط في كل  في 
مراحلهــا. فباإلضافــة إلى 
إطالق منصة تقدمي املالحظات 
الرقمية، طرحت نيسان أيضا 
ميزة Shop@Home و«خدمة 
العمالء حال  نيســان» ملنح 
ســهال يتيح لهم مزيدا من 

 «Bankee» الوطني»: تفاعل كبير مع تطبيق برنامج»
لتجربة االقتصاد املصغر باملدارس

انطلـــــق برنامــــــج 
«Bankee» فــي مجموعة 
املــدارس املختــارة  مــن 
وفــي إطــار متابعــة بنك 
الكويت الوطني للبرنامج 
عقب تدشــينه قبل أيام، 
تواصل البنك مع القائمني 
علــى تطبيــق البرنامــج 
طــرق  علــى  للوقــوف 
التطبيـــــق واملمارسات 
املتبعـــــة وردود األفعـــال 
ومــا يحتاج إليه من دعم 
لتعزيـــــز حتقيــــــــــق 
األهــــداف املنشودة منه.
الكويــت  بنــك  وكان 
الوطنــي قــد أطلــق قبل 
أيام بالتعــاون مع وزارة 
التربية و«نزاهة» برنامج 
«Bankee» فــي مــدارس 
مختارة بالكويت، والذي 
الوعي  إلى زيــادة  يهدف 
املالي لدى طلبة وطالبات 
املدارس من خالل تعريفهم 
بالثقافة املالية بأســلوب 

عملي وتفاعلي. 
 «Bankee» ويعــــــــد
البرنامج األول من نوعه 
فــي الكويت، حيــث كان 
نتيجة عمل مجموعة من 
الشباب املتدربني برعاية 
بنك الكويت الوطني إليجاد 
حلول مبتكرة لتحســني 
املالية  الثقافة  مستويات 

الطلبة والطالبات».
اجلاســم:  وأضافــت 
Bankee يتمتــع برنامج»

مبرونــة عاليــة تســمح 
باســتيعاب خصوصيــة 
التجربة في كل من املدارس 
واخلاصــة،  احلكوميــة 
وقــد حرصنا مــن خالل 
إقامة ورش عمل متكررة 
علــى التعاون الفعلي مع 
املدارس واملعلمني في كل 
التصميم  مــن مرحلتــي 
والتطبيق وذلك لتسهيل 
دمج البرنامج في املدارس 

املشاركة».
وأوضحــت أن أهم ما 
مييز البرنامج ترســيخه 
لقيــم أخالقيــة مفاهيــم 
اقتصاديــة ضرورية من 
خالل التطبيق والتجربة 
العملية، مثل املســؤولية 
واحلفاظ على املال العام 
واحترام القانون والنزاهة، 
كمــا يوفر هــذا البرنامج 
آمنــة للتعلــم  مســاحة 
واخلطأ، حيــث يتعرض 
الطالب لتحديات اقتصادية 
عديدة، تدربه على اتخاذ 

املدروســة، كما  القرارات 
تصقل شخصيته وتعده 
ملواجهة التحديات التي قد 

تعرض له في املستقبل.
وأشارت الى أن برنامج 
Bankee ميكــن املعلمــني 
واملعلمات من إدارة الفصل 
بصــورة فعالة وإيجابية 
وحتفيزية، ويعني الطلبة 
والطالبــات علــى ضبط 
الفصــل  فــي  ســلوكهم 
ويشــجعهم  وخارجــه، 
على املشاركة الفعالة في 
مختلف أنشطة املدرسة. 
ويحرص بنك الكويت 
الوطنــي علــى تكريــس 
جهــوده وإمكانياتــه من 
أجــل التعــاون املثمر مع 
جميع مؤسســات الدولة 
واملجتمــع املدنــي بهدف 
تنمية املجتمع وتطويـــر 
املوارد البشرية التي متثل 
الركيزة األساسية لتحقيق 
النمو واالزدهار وخاصة 
فــي مجــال التعليم الذي 
يلتــزم البنــك بتقديـــــم 
الدعــــــم  أوجـــــه  كل 

لتطويـــره.

أطلقه البنك قبل أيام .. بالتعاون مع وزارة التربية و«نزاهة»

سمية اجلاسم

بني أبناء املجتمع بشــكل 
مستدام. 

ويهدف هــذا البرنامج 
الطلبــــة  إلــى تعريــف 
والطالبــات مبكونـــــات 
الرئيسيــــــة  االقتصــاد 
(الكســب والصـــــــرف 
والتوفيــر/ إدارة املــال)، 
ومتكينهم من ممارســتها 
أرض  علــى  وتطبيقهــا 
الواقع بصورة مبتكرة من 
خالل: الوظيفة، واملكافأة، 
واملخالفــة، واملصاريف/ 

االلتزامات املالية.
وتعقيبــا على انطالق 
البرنامج، قالت  أنشــطة 
مدير عام ومؤسس كرييتف 
كونفيدنس لالستشارات 
والتدريب سمية اجلاسم: 
«أشعر بالفخر والسعادة 
الطلبة  من حجم تفاعــل 
واملعلمــات  واملعلمــني 
البرنامج  املشــرفني على 
وردود األفعال اإليجابية 
التي تؤكد أننا على املسار 
الصحيح لتحقيق أهداف 
الثقافة  البرنامج ونشــر 
املاليــة بــني أبنائنــا من 

بنك اخلليج يعلن إطالق عرض حصري
حلاملي بطاقات «روز غولد» من السيدات

أطلق بنك اخلليج عرضا 
حصريــا حلاملي بطاقات 
ماســتركارد روز غولــد 
االئتمانية من الســيدات، 
مينحهن مــن خالله ٢٥٪ 
نسبة استرداد نقدي لدى 
جميع املطاعم واملقاهي أو 
عبر طلبات «األونالين» في 
الكويت، حتى ٣٠ اجلاري.

ويأتــي ذلك فــي إطار 
حرص بنــك اخلليج على 
مكافــأة حاملــي بطاقــة 
ماســتركارد روز غولــد 
التــي تعــد  االئتمانيــة، 
أكثر بطاقة ائتمان تكافئ 
الســيدات في الكويت، إذ 
تغطي فئات اإلنفاق املهمة 
مثــل املوضــة واللياقــة 

واملطاعم.
املناسبة، قالت  وبهذه 
نائب املدير العام للخدمات 
الشــخصية -  املصرفية 
بالبنــك  التســويق  إدارة 

للحصول على االسترداد 
النقدي طوال فترة العرض 
هو ١٠٠ دينار، في حني يبلغ 
احلد األقصى لالســترداد 
النقدي لكل عميلة هو ٤٠

دينارا، على أن يتم إيداع 
قيمــة االســترداد النقدي 
فــي بطاقــة «روز غولد» 
بحلول ٢٩ ديسمبر ٢٠٢٢، 
وإبالغهــن باإليــداع عبر 
الرسائل النصية القصيرة.

وتوفر بطاقة ماستركارد 
للســيدات،  غولــد  روز 
وعروضــا  خصومــات 
لدى أكثر مــن ١٠٠٠ محل 
جتاري تناسب حياة املرأة 
العصرية وتكافئها مع كل 
عملية شراء، باإلضافة إلى 
اشتراكهم في برنامج نقاط 
اخلليج، وهو أسرع برنامج 
مكافآت في الكويت، الذي 
مينح العمالء نقاطا ميكن 
استبدالها برحالت طيران 

وإقامة فندقية وباقات سفر 
موسمية وحصرية.

ويكافئ البنك حامالت 
بطاقــــات روز غولـــــــد 
االئتمانية على التســوق 
عبــر اإلنترنــت، حيــث 
يحصلن على ٥ نقاط من 
نقــاط اخلليــج مقابل كل 
دينار يتم إنفاقه على كل 
عملية عبــر اإلنترنت في 

املواقع العاملية.
وحتصل العميالت على 
نقطتني من نقاط اخلليج 
على كل دينار يتم إنفاقه 
محليا أو دوليا. وتستطيع 
حامالت بطاقة ماستركارد 
روز غولــد االئتمانية من 
خالل هذه النقــاط إجراء 
حجوزات عبر أي شــركة 
طيران وفي أكثر من ٣٠٠

ألف فندق حول العالم، دون 
حتديــد مواعيد أو فترات 

احلجز.

٢٥ ٪ نسبة االسترداد النقدي لدى جميع املطاعم واملقاهي أو عبر طلبات األونالين

جنالء العيسى

جنالء العيسى: «يسعدنا أن 
نوفر هذا العرض احلصري 
إلحدى الشرائح املهمة من 
عمالء بنــك اخلليج وهن 
حامالت بطاقة روز غولد 
للسيدات بالتعاون مع عدد 
كبيــر من أشــهر املطاعم 

واملقاهي في الكويت».
وأشــارت إلى أن احلد 
األدنى لقيمة املشــتريات 

سمية اجلاسم: لم أكن أتوقع حجم التفاعل واإليجابية واالقتراحات املبتكرة لتطوير البرنامج


