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٨٤٫٩ مليون دينار إيرادات «العقارات املتحدة» التشغيلية
العقارات  أعلنت شــركة 
املتحدة عــن نتائجها املالية 
املالية  والتشغيلية للســنة 
املنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١، 
حيث حققت أرباحا تشغيلية 
بلغــت ٥٫٧ ماليــني دينــار، 
مقارنة بخســائر تشغيلية 
بلغــت ٣٫٢ ماليني دينار في 
٢٠٢٠، في ظل انتعاش الشركة 
مع العودة التدريجية للحياة 
الطبيعيــة بعد أكثر من عام 
من القيود املفروضة عامليا ما 
أثر على أنشطتها وأعمالها، 

محليا وإقليميا.
وأوضحت الشركة في بيان 
صحافي، أن إجمالي اإليرادات 
التشــغيلية بلــغ نحو ٨٤٫٩ 
مليــون دينار في عام ٢٠٢١، 
مقارنة بـ ٩٦٫٣ مليون دينار 
في عام ٢٠٢٠، وذلك نتيجة 
حملدودية املشاريع احلكومية 
املعروضة ما أثر على نشاط 

قطاع املقاوالت التابع لها.
الشــركة  شــهدت  كمــا 
انخفاضا كبيــرا بنحو ٧٠٪ 
من صافي اخلسارة البالغة 
نحو ٤٫٩ ماليني دينار في عام 
٢٠٢١، مقارنة بـ ١٦٫٣ مليون 
دينار في عــام ٢٠٢٠، وذلك 
نتيجة للجهــود التي بذلت 
التشــغيلية  لرفــع كفاءتها 
خالل العام وحتســني أدائها 

وأضــاف حوا: «شــهدت 
الشركة صعود في أدائها من 
خالل تدابيرهــا االحترازية 
إدارة اســتباقية  تضمنــت 
للديــن باإلضافة إلى تعزيز 
فعاليتها وكفاءتها ما أسهمت 
بتحقيق هــذه النتائج. كما 
قامت الشــركة باســتقطاب 
كوادر بشرية جديدة ومتكني 
فريق عملها وذلك متاشــيا 
مع استراتيجيتها في املوارد 

البشرية».
فــي عــام ٢٠٢١، حققــت 
شركة العقارات املتحدة تقدما 
ملموسا بتطوير مشاريعها 
العقارية في «ضاحية حصة» 
املتعددة االستخدامات والتي 
جتمع ما بني املساكن واملكاتب 
البالغة  والتجزئة والترفيه 
قيمتهــا نحــو ٢٥٠ مليــون 

دينار.

اقبــاال الفتا من قبل العمالء، 
اذ مت بيع أكثــر من ٦٤٪ من 
السكنية مبشروع  الوحدات 
أبراج حصة واملتوقع انتهاؤه 
في الربع األخير من عام ٢٠٢٢، 
و٣١٪ ملشروع بيوت حصة كما 
في نهاية ٣١ ديسمبر ٢٠٢١. 

وفي مصر، مت البدء بأعمال 
التجديــد لفنــدق والدورف 
أســتوريا واملقــرر انتهــاؤه 
بالربع األخير من عام ٢٠٢٢.
وفي املغــرب، مت االنتهاء 
من اعمــال البنيــة التحتية 
ملشــروع «منتجع أسوفيد» 
والتحضير النطــالق اعمال 
البناء لفندق سانت ريجس 
مراكش من فئة خمس جنوم 
واحلائز جوائز عاملية والذي 
يتضمن ڤلال فاخرة ووحدات 
ســكنية راقية باإلضافة إلى 

مساحة جتارية.

وتعاقــدت الشــركة مــع 
إنترناشيونال  الغامن  شركة 
العامــة واملقاوالت  للتجارة 
إلنشــاء وإجنــاز وصيانــة 
مشروع بيوت حصة السكني 
الراقي بتكلفة إجمالية قدرها 
١٦٫٧ مليــون دينار واملتوقع 

انتهاؤه في عام ٢٠٢٣.
كما مت التوقيع مع الشركة 
األحمدية للمقاوالت والتجارة 
كمقــاول رئيســي ملشــروع 
املنطقة التجارية بـ«ضاحية 
حصة» بتكلفة إجمالية قدرها 
٤٢٫٦ مليــون دينار لتشــمل 
التجزئة  املتاجــر ومحــالت 
واملطاعم والكافيهات وأجنحة 
فندقيــة ومكاتــب جتاريــة 

وعيادات طبية. 
وشهدت الوحدات السكنية 
احلائــزة جوائــز عاملية في 
مشــروع «ضاحيــة حصة» 

مازن حوا: بيع أكثر من ٦٤٪ للوحدات السكنية مبشروع أبراج حصة.. واالنتهاء منه في الربع األخير من ٢٠٢٢

مازن حوا

في مجمل القطاعات. 
وتعليقًا على هذه النتائج، 
قــال نائــب رئيــس مجلس 
اإلدارة والرئيــس التنفيذي 
للمجموعة مازن حوا: «شهدت 
الشــركة خــالل ٢٠٢١ عودة 
إلــى الربحيــة التشــغيلية، 
واستمرارا البتكار وتطوير 
العقاريــة فــي  مشــاريعها 
الكويت واخلارج، وذلك وفقا 
خلططها اإلستراتيجية ما نتج 
عنــه التعافي فــي عملياتها 
بخطى ثابته وانعكس ذلك في 
ارتفاع مجمل الربح الناجت عن 
أنشطة التأجير وكذلك قطاع 
الضيافة وأنشطة اخلدمات 

العقارية».

«وربة» يجري سحب «السنبلة» األسبوعي
أعلن بنك وربة أسماء 
بســحوبات  الفائزيــن 
األســبوعية،  الســنبلة 
وذلك بحضور ممثل عن 
وزارة التجارة والصناعة 

وموظفي بنك وربة.
وبالنســبة للعمــالء 
الذين حالفهم احلظ خالل 
سحب السنبلة األسبوعي، 
فقد تــوج ١٠ رابحني من 
عمالء بنــك وربة حصل 
كل منهم على ١٠٠٠ دينار، 
وهم: محمد رشيد صباخ 
العنــزي، جســار دخيل 
جســار اجلسار، سميحة 

مــرزوق  خالــد 
العازمي، مصطفى 
حسني أحمد البغلي، 
حمد يوســف علي 
الفهد، صالح الدين 
عدنان عبدالرحمن 
البالــول، أمل علي 
محمد القدفان، أحمد 
علي راشد اخلوالد، 
ســعود عبدالعزيز 
يعقــوب بوحيمد، 
أحمــد ناصــر فهد 

املطيري.
وحول الشروط، قال 
أحمد املطوع - مدير 
منطقــة املجموعــة 
املصرفيــة لألفراد: 
يتطلــب اآلن وجود 

١٠٠ دينار لدخول سحوبات 
األســبوعية  الســنبلة 
والسحوبات الكبرى، علما 
بأن العميل ما زال يحصل 
علــى فرصة واحدة مقابل 
كل ١٠ دنانير في احلساب، 
والفــرص حتتســب على 
حســب أدنــى رصيــد في 
احلساب خالل الشهر. لذلك 
يجب أن يكــون قد مضى 
على املبلغ شــهر كامل في 
احلســاب للتأهل للسحب 
وشــهران  األســبوعي، 
كامالن للسحوبات الكبرى 

الحتساب الفرص. أحمد املطوع

إعالن الفائزين في سحب «احلصالة»
أعلــن بنــك وربــة عــن 
 «Bloom» فائزي ســحوبات
األســبوعية، وهو احلساب 
الذيــن  اخلــاص بالشــباب 
تتراوح أعمارهم بني ١٥ و٢٥ 
ســنة. حيث يجــري البنك 
ســحبا أســبوعيا كل يــوم 
أربعاء طوال العام على جميع 
عمالء شريحة Bloom وممن 
لديهم حصالة رقمية سارية 
طوال الشهر األسبق للسحب، 
ويتم السحب بحضور ممثل 
عن وزارة التجارة والصناعة 
وموظفي بنك وربة لتتويج 
٥ رابحني بـــ ١٠٠ دينار لكل 
منهم. كما يقــوم بنك وربة 
في أول يوم أربعاء من بداية 
كل شهر، بعمل سحب خاص 
لعمــالء Bloom ممــن قاموا 
بتحويل املكافأة الطالبية التي 
يســتلمونها من الدولة إلى 
بنك وربة لتتويج ٥ رابحني 
شــهريا مببلــغ ٢٠٠ دينــار 
لكل منهم، وفيما يلي أسماء 
الفائزين في سحب «احلصالة 
الرقمية األسبوعي» لعمالء 
Bloom، وهم: غالية جاســم 
محمد الظفيري، محمد حمد 
محمد العجمي، ميان مؤمتن 
محمد اجلاهوش، بندر طالب 
األسود البذالي، لولوة فارس 

عبدالرحمن العصيمي.
من جانب آخر، أكد عبداهللا 
الشــعيل ـ مديــر إدارة أول 
الفروع واخلدمات املصرفية 
اخلاصــة في بنــك وربة: إن 
البنك يقدم مكافأة تقديرية 
للطالب املتفوقني واحلاصلني 
على معدل فصلي ٣٫٥ أو أكثر 
من أصــل ٤ نقاط مببلغ ٥٠ 
دينارا تودع على هيئة نقاط 
فــي برنامج الوالء «املخبة» 
املتوافرة علــى تطبيق بنك 
وربــة، باإلضافة إلى إصدار 
وجتديــد مجانــي لبطاقــة 
VISA مســبقة الدفع بنسبة 
استرجاع ٣٪ بحد استرجاع 
شهري بقيمة ١٥٠ دينارا على 

هيئة نقاط في «املخبة».
وأوضح الشعيل أن هناك 
برنامج مكافآت من شركائه 
خاصا بتقدمي خدمات لعمالء 
«Bloom» باإلضافة إلى خصم 

إضافي وحصري لهم.

عبداهللا الشعيل

الذهب يزيد 
خسائره ويهبط 

دون ١٩٠٠ دوالر
وكاالت: زادت أسعار الذهب 
خسائرها خالل تعامالت أمس، 
مع تزايد رغبة املســتثمرين 
في املخاطرة وســط متابعة 
محادثات وقــف إطالق النار 

بني روسيا وأوكرانيا.
وأعلن نائب وزير الدفاع 
الروسي ألكسندر فومني أمس 
أن موســكو ستقلص بشكل 
العســكري  النشــاط  كبيــر 
العاصمــة  مــن  بالقــرب 

األوكرانية كييڤ.
وخالل جلسة التعامالت، 
تراجعت العقود اآلجلة للذهب 
تسليم يونيو بنسبة ٢٫٣٤٪ 
أو ٤٥٫٦٠ دوالرا إلــى ١٨٩٩٫١ 
دوالرا لألوقية، كما هبط سعر 
التسليم الفوري ١٫٢٦٪ عند 

١٨٩٨٫٥٣ دوالرا.
كمــا انخفضــت العقــود 
اآلجلة للفضة تســليم مايو 
دوالرا،   ٢٤٫٢٥ عنــد   ٪٣٫٧
وتراجع أيًضا سعر التسليم 
 ٪٢٫٤٨ للبالتــني  الفــوري 
إلــى ٩٦٣٫٣٥ دوالرا، وهبط 
البالديوم ٥٫٠٢٪ إلى ٢١١٢٫٩٤ 

دوالرا لألوقية.


