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«بيتك»: ٩٥٢ مليون دينار حجم
التداوالت العقارية في الربع األول

الشمري: «املقاوالت البحرية»
تسعى القتناص الفرص في القطاع النفطي

«املال لالستثمار» حتصل على حكم بـ٣ماليني دينار

إيلون ماسك يكشف عن أكبر منافس لـ «تيسال»

«الكويتية للمنتزهات» حتقق ٦٣٦ ألف دينار 
أرباحًا صافية في الربع األول

أفــاد نائــب رئيــس مجلــس اإلدارة 
والرئيس التنفيذي للشــركة الكويتية 
للمنتزهات، إبراهيــم محمد الغامن، بأن 
نتائج أعمال الشركة عن الربع األول من 
العام احلالي أسفرت عن حتقيق صافي 

ربح بلغ ٦٣٦ ألــف دينار بربحية ٣٫٢٥ 
فلوس للسهم مقارنة بصافي ربح مببلغ 
٤٠٦٫٥ آالف دينــار فــي الربع األول من 
٢٠٢١ وبربحية ٢٫٠٥ فلس للسهم وبنمو 
باألرباح بلغ ٥٦٫٤٪ تقريبا. وأضاف الغامن 

أن الشــركة الكويتية للمنتزهات تقوم 
بالتوسع اجلغرافي وتنويع استثماراتها 
العقاريــة، وذلك لتعزيز جودة أصولها 
وتنميــة حقوق املســاهمني مــا انعكس 

ايجابيا على نتائج الربع األول.

«املتحد» يعلن رابح «احلصاد» الشهري

«بلومبيرغ»: ٢٠ شركة أوروبية تفتح حسابًا
في بنك «غازبروم» لشراء الغاز الروسي

ذكر تقرير بيتك أن حجم 
التداوالت العقارية بلغ بنهاية 
الربع األول من العام احلالي 
٩٥١٫٨ مليــون دينار بزيادة 
سنوية ٢٫٥٪ عن الربع األول 
من عام ٢٠٢١ وبنسبة ٥٫٦٪ 
عن الربع الرابــع من العام 

املاضي. 
وبينمــا واصــل قطــاع 
الســكن اخلــاص مكاســبه 
ومســاره التصاعــدي الــى 
أســعار قياســية، تراجعت 
قيمــة التداوالت فــي الربع 
األول من عام ٢٠٢٢ مقارنة 
بالربع األول من العام املاضي 
«على أساس سنوي» بنسبة 
٢٢٫١٪ ومقارنة بالربع الرابع 
مــن عــام ٢٠٢١ ايضا «على 
أساس فصلي» بنسبة ٨٫٣٪، 
وفيما مثلت تداوالت العقار 
الســكني نســبة ٧٤٫٩٪ من 
اجمالي التداوالت في الربع 
األول من ٢٠٢١ فقد تراجعت 
فــي الربع الرابــع من نفس 
العــام الى ٦٥٫٧٪ وواصلت 
التراجــع فــي الربــع االول 
من العام احلالي الى نسبة 
٥٧٪ مــن حجم التــداوالت 
لتصــل الــى ٥٤٢٫٥ مليون 
دينار، حيــث ارجع خبراء 
ذلك الى وصول األسعار الى 
مســتويات قياســية عالية 
ســاهمت في تقليص حجم 

وافقت اجلمعية العمومية 
العاديــة لشــركة املقاوالت 
واخلدمات البحرية على كل 
البنود املدرجة على جدول 
األعمال وأبرزها املوافقة على 
توزيع أرباح نقدية بنسبة 
٥٪ مــن القيمــة االســمية 
(بواقع ٥ فلوس لكل سهم) 
واملوافقة على النتائج املالية 
للشــركة عن السنة املالية 
املنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١، 
وانتخبت العمومية أعضاء 
مجلس إدارة الشركة للثالث 

سنوات املقبلة.
وقــال رئيــس مجلــس 
اإلدارة والرئيس التنفيذي 
للشركة م.علي الشمري إن 
الشركة استطاعت حتقيق 
صافي أربــاح نقدية بلغت 
مليوني دينار للسنة املالية 
املنتهيــة فــي ٢٠٢١/١٢/٣١، 
مؤكدا أن املؤشــرات املالية 
خالل العام املالي ٢٠٢١ جاءت 

إيجابية بشكل عام.
وأضاف الشمري خالل 
عمومية الشركة التي عقدت 
أمس بنسبة حضور بلغت 
٩٥٪، أن شــركة املقــاوالت 
البحرية حققت  واخلدمات 
حتسنا في أدائها املالي رغم 
حتديات البيئة التشغيلية 
لقطــاع النفــط، مبينــا أن 
قطاع النفط يعتبر من أكثر 
القطاعات االقتصادية تضررا 
من تداعيات جائحة كورونا.

وأكد أن الشركة تواصل 
توزيعاتها النقدية للســنة 

أعلن رئيس مجلس إدارة 
شركة املال لالستثمار عيد 
الرشيدي عن حصول الشركة 
على حكم نهائي من محكمة 
االستئناف اإلدارية في منطقة 
مكة املكرمــة يقضي بإلزام 
هيئة املدن االقتصادية دفع 
مبلغ وقدره ٣٧٫٩٧٢٫١٨١ ريال 
ســعودي (نحو ٣٫١٠٧٫٥٦٧ 
دينــارا كويتيــا) لشــركة 
املــال كتعويض بخصوص 
اتفاقية الشــركة مع الهيئة 
لتطويــر جانب مــن مدينة 
األمير عبدالعزيز بن مساعد 

االقتصادية.
من جهتها، قالت الرئيس 
التنفيــذي باإلنابــة ســارة 
العتيقي إن هذا احلكم يعكس 

امللياردير  العربية: أشاد 
إيلــون ماســك،  األميركــي 
فــي  الصينيــني  بالعمــال 
تصريحات له هذا األسبوع، 
منوها مبوهبتهم وأخالقياتهم 
في العمل، بينما انتقد بعض 
أفراد القوة العاملة األميركية.

وعندما طلب منه الكشف 
عن الشــركات الناشــئة في 
مجال الســيارات الكهربائية 
التي أثارت إعجابه أكثر، أشار 
ماسك أوال إلى «فولكس فاغن» 
كمنافــس مزدهر لســيارته 
تيســال في الســوق، حسب 
تقريــر نشــرته «نيويورك 

بوست».
وبعــد ذلك، ركز ماســك 
اهتمامــه علــى الصني، الفتا 
إلــى أنه يتوقع ظهور بعض 
«الشــركات القوية جدا» من 
البــالد وتقــدمي املزيــد مــن 
املنافسة في السنوات املقبلة.
وقــال ماســك لصحيفــة 
«فاينانشــيال تاميز»: هناك 
الكثير من املوهوبني الفائقني 
الذين يعملون بجد في الصني 

يؤمنون بقوة بالتصنيع.
وأضاف: في أميركا، يحاول 
النــاس جتنب الذهــاب إلى 

العمل على اإلطالق.
ومتتلــك شــركة تيســال 
بالفعل مصنعا رئيسيا واحدا 

أعلن البنك األهلي املتحد عن نتيجة الســحب الشهري من 
برنامج جوائز احلصاد اإلســالمي، والــذي أقيم يوم األربعاء 
املاضي، حيث حصلت علــى اجلائزة وقيمتها ١٠٠ ألف دينار 

العميلة سونيتا ماريا ماثياس.
وبهذه املناســبة، قدمت هنادي خزعل رئيس إدارة قنوات 
التوزيع املصرفية لألفراد بالبنك األهلي املتحد، التهنئة للفائزة، 
متمنية لها دوام التوفيق، وأعربت عن أملها أن يحالف التوفيق 
جميع عمالء البنك في الســحوبات القادمة، معربة في الوقت 
ذاته عن سعادتها البالغة بالثقة الغالية التي يضعها العمالء 

في البنك. 
وأكــدت خزعل أن البنك األهلي املتحــد حرص منذ إطالق 
برنامج جوائز احلصاد اإلسالمي على تقدمي باقة حصرية من 
اجلوائز مبا يســهم في حتقيق تطلعات عمالئه، ويعمل على 
تعزيز ثقافة االدخار، وشددت على التزام البنك بتوفير احللول 
املصرفية احلديثة، والتي تنسجم مع متطلبات العمالء املختلفة.

العربية: فتح ١٠ مشترين 
أوروبيني للغاز حسابات في 
بنــك غازبروم، ممــا ضاعف 
العدد اإلجمالي للعمالء الذين 
يســتعدون للدفــع بالروبل 
مقابل الغاز الروســي امتثاال 
الروســي  الرئيــس  لطلــب 

ڤالدميير بوتني.
ورفع هذا عدد الشــركات 
األوروبية التي فتحت حسابات 
لدى بنــك غازبــروم إلى ٢٠ 
شــركة، مــع وجــود طلبات 
أخرى لنحو ١٤ عميال أوروبيا 
إضافيا، وفقا ملا نقلته وكالة 
«بلومبيــرغ» عــن مصــادر 
رفضت الكشــف عن أســماء 

الشركات.
يأتي ذلــك، فيمــا يكافح 
املشــترون األوروبيون منذ 
أسابيع ملعرفة كيف ميكنهم 
الوفاء بأمر بوتني بدفع ثمن 
الغاز الروسي بالروبل، اعتبارا 
مــن األول من أبريــل، وعدم 
التعارض مع عقوبات االحتاد 
األوروبي املفروضة على غزو 

بوتني ألوكرانيا.
ومبوجب اآللية اجلديدة، 
يتعــني علــى العمــالء فتــح 

٧٣٫٦٪ ومقارنة بالربع الرابع 
مــن عــام ٢٠٢١ ايضا «على 
أساس فصلي» بنسبة ٢٨٫٤٪، 
وفيما مثلت تداوالت العقار 
االستثماري نسبة ١٧٫١٪ من 
التداوالت في الربع االول من 
٢٠٢١ فقد تزايدت في الربع 
الرابــع من نفــس العام الى 
٢٣٫٩٪ وواصلت الزيادة في 
الربع االول من العام احلالي 
الى نســبة ٢٩٪ مــن حجم 
التداوالت االجمالية لتصل 

الى ٢٧٦٫١ مليون دينار.
وبلــغ التغيــر بالزيادة 
في العقار التجاري مقارنة 

الفرص املتاحة في القطاع 
النفطــي والتــي تتماشــى 
مع إســتراتيجية مؤسسة 
البتــرول الكويتيــة ٢٠٤٠ 
من خالل الشركة الكويتية 
للحفريات (شــركة تابعة) 
التــي تأسســت عــام ١٩٧٦ 
وتبلغ نسبة مساهمتنا بها 
٥١٪ من رأسمالها ومؤسسة 
البتــرول الكويتية نســبة 
٤٩٪ حيــث متتلــك العديد 
من أجهزة احلفر البترولي 

ومعدات الصيانة.
وذكر أن شركة اإلنشاءات 
البحريــة العاملية (شــركة 
تابعة) التي تأسســت عام 
الشــركة  ١٩٧٥ ومتتلكهــا 
بنسبة ١٠٠٪ وهي متخصصة 
في مجال اإلنشاءات وصيانة 
النقــل  وخطــوط  اآلبــار 
البحري، تقوم بتنفيذ عقدها 
مع الشركة الكويتية لنفط 

إن هــذا احلكم جــاء نتيجة 
التعــاون مع مكتــب محمد 
الضبعان وشــركاه والذين 
بذلوا مجهودا كبيرا وحققوا 

اجنازا يحسب لهم.

اإلغالق يتم رفعها بســرعة، 
لذلك ال أتوقع أن تكون هذه 
مشــكلة مهمة في األســابيع 

املقبلة.
وعندمــا كانت «تيســال» 
تكافــح من أجل زيادة إنتاج 
سيارتها السيدان من الطراز 
(٣) في عام ٢٠١٨، قال ماسك 
لشبكة «سي بي إس» إنه أخذ 
«ينام على أرضية املصنع» 
ألنــه كان يفتقــر إلى الوقت 

للعودة إلى املنزل.
وبينمــا تراهــن شــركة 

وقــال مصدر مقــرب من 
غازبروم إن الشروط احلالية 
تعني أن الصفقة قد اكتملت 
فعليــا، فبمجــرد أن يدفــع 
املشــتري األوروبــي العملة 
األجنبيــة إلى بنك غازبروم، 
يتم حتويل األموال بالروبل 

بشكل تلقائي.
ولــم تذكــر الكتلــة حتى 
اآلن ما إذا كانــت التغييرات 
الروسية تخفف مخاوفها، لكن 
رئيس الوزراء اإليطالي ماريو 
دراغي قال األربعاء املاضي إن 
الشركات ستكون قادرة على 
دفع ثمن الغاز بالروبل دون 

بالربع االول من العام املاضي 
«على اساس سنوي» نسبة 
بالربــع  ومقارنــة   ٪٧٧٫٢
الرابــع من عــام ٢٠٢١ ايضا 
«على اساس فصلي» نسبة 
٩٤٫٧٪، وفيما مثلت تداوالت 
العقار التجاري نسبة ٦٫٢٪ 
من التداوالت في الربع االول 
من ٢٠٢١ فقــد تراجعت في 
الربع الرابع من نفس العام 
الى ٥٫٨٪ اال انها ارتفعت في 
الربع االول من العام احلالي 
الى نســبة ١٠٫٧٪ من حجم 
التــداوالت لتصــل الى ١٠٢ 

مليون دينار.

اخلليج شركة أرامكو ألعمال 
اخلليج (عمليات اخلفجي 
املشــتركة)، الفتــا الى أنها 
حققت جناحا للعام السادس 
واألربعــني علــى التوالــي 
وبنسبة أمن وسالمة تصل 
إلى ١٠٠٪ ويعتبر هذا اإلجناز 
جيــدا جــدا وينعكس على 

عمليات التشغيل إيجابا.
إلــى  الشــمري  وأشــار 
املقــاوالت واخلدمــات  أن 
الشــركة  البحريــة قامــت 
بتأسيس شركة زون جلوبل 
للخدمات اللوجســتية عام 
٢٠١٧ ومتتلكها بنسبة ١٠٠٪ 
وهي شركة متخصصة في 
النقــل والتخزيــن  مجــال 
اللوجســتي لكافــة معدات 
وأجهزة احلفــر واخلدمات 
املساندة لعمليات التنقيب 
في مواقع عمل شركة نفط 

الكويت.

وقد ذكر أمني سر مجلس 
اإلدارة نهلــة جــاب اهللا ان 
مجلس االدارة احلالي سعى 
جاهــدا نحو إعــادة هيكلة 
الشــركة وتعديل أوضاعها 
املاليــة لتصويــب أخطــاء 
اإلدارة الســابقة. وقد أعلن 
قبــل أيــام عن إعادة ســهم 
الشركة إلى التداول املستمر 
من خــالل منصــة OTC في 
بورصة الكويت بتاريخ ١٠ 
مايو اجلاري. وتسعى اإلدارة 
التنفيذيــة حاليا إلى إعادة 
اإلدراج في السوق الرئيسي 
في البورصــة بعد معاجلة 
املالحظات املشــار إليها من 
قبل هيئة أسواق املال مؤخرا.

تســال بشــدة علــى الصــني 
لتلبية الطلب على سياراتها، 
اشتبكت الشركة مع العمال 
واملدافعــني عــن العمــل في 
الواليــات املتحــدة، ورفعت 
والية كاليفورنيا دعوى ضد 
تيسال في وقت سابق من هذا 
العام بسبب مزاعم بالتحيز 
العنصري والتمييز املزعوم 
في أحد مصانعها داخل الدولة، 
وفي مارس، أكد ماسك أن عمال 
الشركة يتلقون معاملة جيدة 

ويتلقون تعويضات.

خرق القيود.
وأضــاف خــالل مؤمتــر 
صحافي: فتح معظم مستوردي 
الغــاز بالفعــل حســاباتهم 
بالروبل مــع غازبروم، وقال 
إن أكبــر مســتورد للغاز في 

أملانيا دفع بالفعل بالروبل.
فيمــا كشــفت مصــادر 
«بلومبيرغ» أن عدد العمالء 
الذين دفعوا بالروبل اليزال 
عنــد ٤، وهو نفس الرقم في 
أواخر الشهر املاضي، وقال إن 
املدفوعات من مشترين آخرين 
مستحقة في وقت الحق من 

هذا الشهر.

عمومية الشركة وافقت على توزيع أرباح نقدية بواقع ٥٪ للسهممنو في حجم تداوالت «التجاري» و«االستثماري» في ظل حتسن األوضاع االقتصادية

تستحقها من هيئة املدن االقتصادية السعودية

أشاد بالعمال الصينيني منوها مبوهبتهم وأخالقياتهم في العمل

علي الشمري مترئساً اجلمعية العمومية للشركة

سارة نايف العتيقيعيد الرشيدي

إيلون ماسك 

التــداول وتراجــع معدالته 
نتيجــة االرتفاع الكبير في 

األسعار. 
وقد شهد العقار التجاري 
العام  واالســتثماري خالل 
احلالــي منــوا فــي حجــم 
التــداوالت في ظل حتســن 
األوضاع االقتصادية وعودة 
احلياة إلــى طبيعتها خالل 
العــام احلالــي، وانعكــس 

ايجابيا على القطاعني.
وبلغ التغير بالزيادة في 
العقار االستثماري مقارنة 
بالربع االول من العام املاضي 
«على أساس سنوي» نسبة 

اخلامســة علــى التوالــي، 
حيــث بلغــت إجمالي تلك 
التوزيعــات خــالل هــذه 
الفترة مبلغ ٦ ماليني دينار، 
مشــيرا إلــى أن ذلــك يأتي 
إميانا من الشــركة بتقدير 
ثقــة مســاهميها وحرصــا 
على استمرارها باحملافظة 
علــى السياســة املتعلقــة 
النقدية، وهو  بالتوزيعات 
ما يسلط الضوء على مدى 
صالبة الشركة وحسن إدارة 
مواردها وشركاتها التابعة 
لتحقيــق أفضــل النتائــج 

املالية.
الشــمري أن  وأوضــح 
الشــركة تعمل فــي املجال 
النفطي منذ عام ١٩٧٣ وهي 
متخصصة في مجال تقدمي 
املتعلقة بصيانة  اخلدمات 
وحفر آبار البترول، مؤكدا 
أنها متضي قدما القتناص 

التنفيذيــة  جهــود اإلدارة 
ومجلس اإلدارة في اإلصرار 
على استعادة حقوق الشركة.
وقالــت نــورة األميــر 
مســؤولة االدارة القانونية 

في شــنغهاي، وقد أشــارت 
الشــركة في وقت سابق من 
هذا الشــهر إلى أنها تخطط 
لبناء منشأة ثانية في املنطقة.
ومبجــرد اكتمال املصنع 
الثاني، ســتتمتع «تيســال» 
بالقدرة على تصنيع ما يصل 
إلى مليوني سيارة سنويا من 

شنغهاي.
وقال ماســك: لقد أجريت 
بعض احملادثات مع احلكومة 
الصينية في األيام األخيرة، 
ومــن الواضــح أن عمليــات 

حســابني: أحدهمــا بالعملة 
األجنبية واآلخر بالروبل في 

بنك غازبروم.
وبعد أن رفضــت پولندا 
وبلغاريا هذه الشروط، أوقفت 
شركة غازبروم تدفقات الغاز 

إليها في أواخر أبريل.
املواعيــد  اقتــراب  ومــع 
النهائية لسداد إمدادات أبريل 
في وقت الحق من هذا الشهر 
لكبار املشــترين من أوروبا 
الغربيــة، حتركــت روســيا 
ملعاجلــة مخــاوف االحتــاد 
األوروبي مــن أن آلية الدفع 

قد تنتهك العقوبات.

«بيتكوين» تستأنف الهبوط فاقدة ثلث قيمتها
في ٧ أيام.. وتتراجع إلى ما دون ٢٦ ألف دوالر

العربية: اســتأنفت عملة 
بيتكويــن املشــفرة هبوطها 
أمــس اخلميــس لتتراجــع 
بأكثــر مــن ١٠٪ دون ٢٦ ألف 
دوالر، حيث انخفضت جنبا 
إلــى جنب مع األصــول التي 
تنطــوي على مخاطــرة مثل 

أسهم التكنولوجيا.
كما تراجعت أيضا بسبب 
انهيار عملة «تيرا يو.إس.دي»، 
التي توصف بالعملة املستقرة، 
والتي فقدت ارتباطها بالدوالر 
هذا األسبوع، وبذلك تكون أكبر 
العمالت املشــفرة فقدت ثلث 

قيمتها في سبعة أيام.
وخسرت العمالت املشفرة 
نحو ٨٠٠ مليار دوالر من قيمتها 
الســوقية خالل شــهر واحد، 
حسب ما نقلته «بلومبرغ» عن 

دوالر، بعــد أن انخفضت من 
حوالــي ٢٫٢ تريليــون دوالر 
سجلتها في ٢ أبريل املاضي، كما 
أن القيمة السوقية منخفضة 
بشدة عن الذروة التي سجلتها 
فــي أوائل نوفمبر مــن العام 
املاضــي عنــد ٣ تريليونــات 

تقريبــا. وقــال الصحافي في 
«العربية» شــادي الزعيم، إن 
ما يحدث في ســوق العمالت 
املشفرة يرتقي إلى االنهيار أو 
التراجع الكبير الذي وصفه بـ 

«غير املنطقي» نوعا ما.
وأضــاف الزعيم أنه إذا ما 
رجعنا إلى األساسيات ونظرنا 
إلى حجم اخلسائر خالل آخر 
٧ جلسات للعمالت املشفرة، 
جند أن عملة بيتكوين خسرت 

نحو ٣٠٪ من قيمتها.
وأوضــح أن عملــة لونــا 
خسرت حوالي ٩٩٪ من قيمتها 
خالل اجللسات الـ ٧ املاضية، 
مشيرا إلى أن هذه العملة تعد 
إحــدى أكبــر ١٠ عمالت كانت 
موجودة في ســوق العمالت 

املشفرة.

.CoinMarketCap بيانات شركة
وشهدت السوق عمليات بيع 
واسعة من املستثمرين الذين 
يريدون تخفيض مراكزهم في 

األصول اخلطرة.
وأصبحت القيمة السوقية 
لهــذه العمــالت ١٫٤ تريليون 


