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«اخلليج للتأمني» حتقق أرباحًا صافية
بقيمة ٩٫٨ ماليني دينار في الربع األول

أعلنت مجموعة اخلليج للتأمني 
عن حتقيق صافي ربــح بقيمة ٩٫٨ 
ماليني دينــار (٣٢٫٣ مليون دوالر) 
عن الربع األول لعام ٢٠٢٢، بربحية 
٣٤٫٥٦ فلسا للسهم الواحد باملقارنة 
مع صافــي ربح بقيمــة ٥٫٥ ماليني 
دينار (١٨٫١ مليــون دوالر) بربحية 
٢٤٫٩ فلسا للسهم الواحد عن نفس 
الفترة مــن العام املاضــي، بارتفاع 
قيمته ٤٫٣ ماليني دينار (١٤٫٢ مليون 
دوالر) ونسبته ٧٨٫٩٪ ويعود سبب 
االرتفاع في صافي الربح إلى ارتفاع 
نتائج شركات املجموعة الفنية وأرباح 

استثماراتها.
وبلغــت حقــوق املســاهمني ١٩٣ 
مليون دينار (٦٣٥٫٣ مليون دوالر)، 
كما في ٣١ مارس ٢٠٢٢ باملقارنة مع 
١٩٠٫٨ مليون دينــار (٦٢٨٫١ مليون 
دوالر)، كمــا فــي ٣١ ديســمبر ٢٠٢١ 
بزيــادة مقدارها ٢٫٢ مليــون دينار 
ونسبتها ١٫١٪، في حني بلغت القيمة 
الدفترية للسهم في نهاية الربع األول 
من العام احلالي ٦٨٠ فلسا باملقارنة 
مع ٦٧٣ فلســا في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ 

بارتفاع نسبته ١٫١٪.
هذا، وقــد بلغت قيمة األقســاط 
املكتتبة ٢٣٢٫٦ مليون دينار (٧٦٥٫٧ 
مليون دوالر) بزيادة نسبتها ٩٤٫٧٪ 
باملقارنــة مــع ١١٩٫٥ مليــون دينار 
(٣٩٣٫٢ مليــون دوالر) عــن الفترة 

نفسها من العام السابق.
وبلغ ربح االستثمار واإليرادات 
األخرى ٨٫٧ ماليني دينار (٢٨٫٥ مليون 
دوالر) عن الربــع األول لعام ٢٠٢٢ 
بزيادة نسبتها ٤٨٫٦٪ باملقارنة مع 
٥٫٨٣ ماليني دينار (١٩٫٢ مليون دوالر 

أميركي) عن الفترة نفسها من العام 
السابق.

املجموعــة  ألعمــال  وتدعيمــا 
التشغيلية وحقوق حملة وثائقها، 
فقد بلغ صافي االحتياطيات الفنية 
للشركة ٦٣٢ مليون دينار (٢٫١ مليار 

دوالر)، كما في ٣١ مارس ٢٠٢٢.
بلغ مجموع األصول في الربع األول 
من عام ٢٠٢٢ ليصــل إلى ١٫٣ مليار 
دينار (٤٫٤ مليارات دوالر) باملقارنة 
مــع ١٫٤ مليار دينــار (٤٫٥ مليارات 

دوالر)، كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١.
وبهــذه املناســبة، قــال الرئيس 
التنفيذي ملجموعة اخلليج للتأمني 
خالد احلســن: تعكس نتائج الربع 
األول من العام احلالي قوة املجموعة 
ومنوها املتواصل وقدرتها على حتمل 
املخاطر عن طريق تنوع مصادر دخلها 
وحماية أصولها وحقوق مساهميها، 
كما يتماشى ذلك مع سعينا املستمر 

لتقــدمي أفضل اخلدمــات التأمينية 
لعمالئنــا في جميع األســواق التي 
نتواجد فيها (مصر، اجلزائر، تركيا 
واألردن باإلضافة إلى منطقة اخلليج 
العربي)، وذلك بتطوير استراتيجيات 
التحــول الرقمــي في مجــال قنوات 
توزيع املنتجات الرقمية واملطالبات 

واخلدمات األخرى.
وأضاف: لقد حتققت هذه اإلجنازات 
بفضل الدعم املســتمر مــن العمالء 
الكــرام وثقتهــم بــإدارة املجموعة 
وخدماتها، وبفضل دعم املســاهمني 
الكرام السيما شركة مشاريع الكويت 
(القابضة) وشركة فيرفاكس الشرق 
األوســط والســادة أعضاء مجلس 
اإلدارة الكــرام، وتفانــي وإخــالص 
موظفي املجموعــة الذين أتقدم لهم 
جميعا بالشــكر والتقدير والشــكر 
موصول أيضا لكل اجلهات الرقابية 

بالكويت.

بربحية ٣٤٫٥٦ فلساً للسهم الواحد

خالد احلسن

خالـد احلسـن: النتائج تعكس قـوة املجموعـة ومنوها املتواصـل وقدرتها على حتمـل املخاطر

غـازي النفيسـي: افتتاح مركـز ناشـيونال جيوغرافيـك للترفيـه العائلي في مـول العاصمة

نسـعى باسـتمرار لتقدمي أفضل اخلدمات التأمينية لعمالئنا في جميع األسـواق التـي نتواجد فيها

«دلقان»: ١٣٩٫٥٪ ارتفاعًا في ربحية السهم 
خالل الربع األول

اعتمد مجلس إدارة شركة 
دلقــان العقاريــة، النتائــج 
املالية للربع األول من العام 
احلالي املنتهي في ٣١ مارس 
٢٠٢٢، والذي أشار الى ارتفاع 
ربحية سهم الشركة بنسبة 
١٣٩٫٥٪، حيــث بلغت ٠٫٨٤ 
فلس مقارنة ٠٫٣٥ فلس في 
الربــع األول من عــام ٢٠٢١ 

املاضي.
وكشف التقرير عن ارتفاع 
إجمالي اإليرادات التشغيلية 
للشركة في الربع األول من 

العام احلالي بنسبة ٣٢٫١٩٪، حيث بلغت ٧٣٫٣ 
ألف دينار، مقارنة بـ ٥٥٫٤ ألف دينار في الربع 
األول مــن عام ٢٠٢١، كمــا ارتفع صافي ربح 
الشركة بنسبة ١٣٩٫٥٪، وبلغ ٥٠٫٥ ألف دينار 
في الربع األول املنتهي بتاريخ ٣١ مارس ٢٠٢٢ 
مقارنة بـ ٢١٫١ ألف دينار في الفترة نفســها 

من العام املاضي.
الــى  التقريــر  وأشــار 
ارتفاع إجمالي حقوق امللكية 
اخلاصة ملســاهمي الشركة 
بنسبة ٠٫٩٧٪، حيث بلغت 
٦٫٧١ ماليني دينار في الربع 
األول من العام احلالي مقارنة 
بـ ٦٫٦٥ ماليني دينار في الربع 

األول من العام املاضي.
وأكد رئيس مجلس إدارة 
شركة دلقان العقارية م.محمد 
املطيري متانة وقوة املركز 
املالي للشركة، وقدرتها على 
التطور والتعامل مع املعطيات احمليطة مبرونة 
وثبات، مشيرا الى تركيز الشركة على وضع 
األسس الالزمة لتحقيق رؤيتها املستقبلية 
املتمثلة في تقدمي خدمات متكاملة في القطاع 
العقاري تســهم في االرتقــاء بجودة احلياة 

وتطوير بيئة األعمال في مجتمعاتنا.

محمد املطيري

٢٫٨ مليون دينار أرباح «الصاحلية العقارية» في ٣ أشهر

بن سبت: «أوابك» حريصة على تعزيز 
التعاون مع «العربي للتخطيط»

في إطار تعزيز التعاون بني منظمة األقطار العربية املصدرة للبترول 
(أوابك) واملؤسسات العربية واإلقليمية في املجاالت ذات االهتمام املشترك، 
قام وفد من األمانة العامة ملنظمة (أوابك) برئاسة األمني العام علي بن 
ســبت، بزيارة املعهد العربي للتخطيط، حيث كان في اســتقبال الوفد 
د.بدر مال اهللا، مدير عام املعهد، الذي رحب بوفد األمانة العامة ملنظمة 
أوابــك، وأوضح أن املعهد على اســتعداد تام لتوطيــد أواصر التعاون 
مع املنظمة في العديد من األنشــطة ذات االهتمام املشترك، وخاصة في 
مجال التدريب واملشــاركة في تنظيم الندوات واملؤمترات التي تتناول 

املواضيع ذات االهتمام املشترك بني املؤسستني. 
من جانبه، ثمن بن سبت الدور الكبير الذي يقوم به املعهد في مجال 
التدريب وتقدمي االستشارات الفنية للعديد من الدول واملؤسسات العربية، 
وأكد حرص املنظمة على اتخاذ اخلطوات الفعلية التي من شأنها تعظيم 
االستفادة من أنشطة املعهد كعقد الدورات التدريبية للدول األعضاء في 

املنظمة في املجاالت االقتصادية املتنوعة.
وفي ختام اللقاء، مت االتفاق على تشــكيل جلنة مشــتركة تناط بها 
مهام دراســة سبل تعزيز التعاون املستقبلي بني املؤسستني مبا يعود 

بالنفع على اجلميع.

أعلنت شركة الصاحلية العقارية عن 
حتقيق صافي ربح مببلغ ٢٫٨ مليون 
دينار بربحية ٥٫٥ فلوس للسهم الواحد 
عن األشهر الـ ٣ املنتهية في ٣١ مارس 
٢٠٢٢، وذلك بنسبة ارتفاع بلغت ٥١٪ 
باملقارنة مع أرباح مببلغ ١٫٨٨ مليون 
دينار وربحية ٣٫٨ فلوس للسهم الواحد 

عن الفترة ذاتها من العام املاضي.
وقــال رئيس مجلس إدارة شــركة 
الصاحلية العقارية غازي النفيسي ان 
الشركة جنحت في زيادة حجم إيراداتها 
التشغيلية خالل الربع األول من ٢٠٢٢ 
لتبلغ ٧٫٩ ماليني دينار باملقارنة مع ٤٫٢٧ 
ماليني دينار للفترة املقابلة من العام 
املاضي بزيادة قدرها ٨٧٪، وذلك بدعم 
من إيرادات األعمال اخلاصة مبشروع 
العاصمة، وحققت الشركة ارتفاعا في 
صافي األرباح التشغيلية بنسبة ٩٢٪ 
لتصــل إلى ٥٫٩ ماليني دينار باملقارنة 
مع ٣٫١ ماليني دينار، كما ارتفع إجمالي 
موجودات الشركة إلى ٣٩٨ مليون دينار 
مقابــل ٣٧٢ مليون دينار وبنمو قدره 
٧٪، فيما بلغت حقــوق امللكية ١٥٤٫٩ 
مليون دينار مقارنة مع ١٥٤٫٧ مليون 

دينار عن الفترة املقارنة.
وأوضــح النفيســي أن النمــو في 
املؤشرات املالية خالل هذه الفترة يأتي 
بصفة أساسية جلودة أصول الشركة 

بالداخل واخلــارج، ونتيجة للتركيز 
على األنشــطة الرئيسية للشركة في 
مجــال االســتثمار العقــاري، وهذا ما 
ظهــر جليا في ارتفاع إجمالي إيرادات 
الشركة التشغيلية، السيما بعد افتتاح 
مول العاصمة في نهاية العام املاضي، 
مبا يؤكد على فاعلية االســتراتيجية 
التي تنتهجها إدارة شــركة الصاحلية 

العقارية.
وحول آخر التطورات في مشروع 
العاصمــة قــال النفيســي ان مجمــل 
املســاحات املؤجرة في مول العاصمة 

قــد بلغت نحــو ٩٨٪، فيما أمت غالبية 
املســتأجرين من العالمــات التجارية 
العامليــة ومحــالت التجزئــة الفاخرة 
وغيرها في املشروع في افتتاح وتشغيل 
أنشطتهم، مؤكدا ان فرق العمل باملشروع 
تعمــل جاهدة جلعل جتربة التســوق 

ملرتادي املول أكثر متعة وجاذبية.
وحول أحدث األنشــطة التي بدأت 
عملها في املول كان مركز ناشــيونال 
جيوغرافيك للترفيــه العائلي والذي 
افتتــح أعماله رســميا في حفل بهيج 
الشــركة  مســؤولي  بحضــور  مت 
ومشــاركة ممثل الســفارة األميركية 
 Disney فــي الكويــت وممثلي شــركة
Location-Based Experiences وعــدد 
من الضيــوف البارزين، ويعد املركز 
هو األول من نوعه في الكويت واألكبر 
في منطقة الشــرق األوســط، ويضم 
جتربة االستكشاف التفاعلية حملاكاة 
العالم والغابات والصحاري واملناطق 
القطبية املتجمدة العميقة والكائنات 
احلية املختلفة وجتربة مميزة للفضاء 
اخلارجي، ويقــدم املركز جو ترفيهي 
جلميع أفراد العائلة ويعزز من نسبة 
املترددين على املول، وتسعى الشركة 
من خالله إلى تعزيز احلضور العائلي 

وتعظيم العائد املادي.

بزيادة قدرها ٥١٪.. واإليرادات التشغيلية ترتفع إلى ٧٫٩ ماليني دينار

غازي النفيسي

علي بن سبت وبدر مال اهللا على هامش الزيارة

«بيتكوين» تتراجع 
٥٥٪ .. و٤٠٪

من مستثمريها 
غارقون في خسائر

تراجعت العملة املشــفرة 
القيمــة  األكبــر مــن حيــث 
الســوقية «بيتكوين» بنسبة 
٥٥٪ تقريبــا مــن ذروتها في 
نوفمبر، وباتت ٤٠٪ من قيمة 
محافظ املستثمرين في العملة 
املشــفرة أقل من اســتثمارها 
األولــى، وفقا لبيانات جديدة 

.Glassnode من شركة
وترتفع هذه النسبة أكثر 
عند عزل احملافظ احلديثة التي 
دخلت خالل األشــهر الســتة 
املاضية بعد بلوغ «بيتكوين» 
ذروتهــا عند حوالــي ٦٩ ألف 

دوالر.
وفي الشهر املاضي وحده، 
سقطت ١٥٫٥٪ من جميع محافظ 
«بيتكوين» في خســارة غير 
محققة، حيث انخفضت العملة 
املشفرة األكثر شهرة في العالم 

إلى مستوى ٣١ ألف دوالر.
والحــظ احملللــون مــن 
تدفــق  أيضــا   Glassnode
«املعامــالت العاجلة» وســط 
عمليات البيــع األخيرة هذه، 
حيث دفع املستثمرون رسوما 
أعلى، مشيرين إلى استعدادهم 
لدفع عالوة من أجل تســريع 

أوقات املعامالت.
وبلغت القيمــة اإلجمالية 
جلميــع رســوم املعامــالت 
املدفوعة على السلسلة ٣٫٠٧ 
بيتكوين على مدار األســبوع 
املاضي، وهي أكبر قيمة مسجلة 
حتى اآلن في مجموعة البيانات 

اخلاصة بها.
وذكــر التقريــر، أن هيمنة 
رسوم املعامالت على السلسلة 
املرتبطة بإيداعات الصرف تشير 
أيضــا إلى الضــرورة امللحة»، 
مما يدعم احلالة أن مستثمري 
يســعون  كانــوا  بيتكويــن 
للتخلص من املخاطر أو البيع 
أو إضافــة ضمانات إلى مراكز 
الهامش اخلاصة بهم استجابة 

لتقلبات السوق األخيرة.
بدورهــا، نصحت شــركة 
 Fundstrat Global Advisors
عمالئهــا بشــراء «بيتكوين» 
عنــد املســتويات احلاليــة، 
إذ تــرى أن مســتوى ٢٩ ألف 
دوالر للبيتكوين، سيمثل قاع 
السوق حاليا، وأوصت بتحديد 
مستويات احلماية على املراكز 
املفتوحــة طويلــة األجل ملدة 

شهر إلى ٣ أشهر.


