
ارتفعت قيمة ف��ائ��ض امل��ي��زان التجاري 
لدولة الكويت خالل ال�4 األشهر األول��ى من 
العام اجلاري بنسبة 12.1 باملائة على أساس 
سنوي، وذلك بدعم منو الصادرات الكويتية، 

وانخفاض الواردات.
وحسب بيان اإلدارة املركزية لإلحصاء 
الكويتية، أمس  االثنني، بلغت قيمة الفائض 
التجاري بالفترة من يناير 2019 إلى أبريل 
السابق 3.349 مليار دينار )11.049 مليار 
دوالر(، مقارنة ب�2.987 مليار دينار )9.855 

مليار دوالر( في الفترة املناظرة من 2018.
وأش���ار البيان إل��ى ان قيمة ال��ص��ادرات 
الكويتية في األربعة األشهر األولى من العام 
اجل��اري بلغت 6.783 مليار دي��ن��ار، مقابل 
6.649 مليار دينار في نفس الفترة من العام 

املاضي، بنمو 2 باملائة.
وسجلت ال����واردات الكويتية خ��الل ال�4 
األشهر األول��ى من 2019 نحو 3.434 مليار 
دينار، بتراجع 6.2 باملائة عن مستواها في 
الفترة املناظرة من 2018 البالغ 3.662 مليار 

دينار.
وطبقاً لبيان اإلدارة املركزية بلغت قيمة 
التبادل التجاري للكويت في الفترة من يناير 
2019 إل��ى أب��ري��ل السابق 10.217 مليار 
دينار، بانخفاض 0.9 باملائة عن مستواها في 
ذات الفترة العام املاضي عند 10.310 مليار 

دينار.
أظهرت بيانات اإلحصاء الكويتية تسجيل 
البالد في أبريل املاضي فائضاً بقيمة 965 
مليون دينار، مقارنة ب�664 مليون دينار في 

الشهر املماثل من 2018، بنمو 45.5 باملائة.
ولفتت البيانات إلى أن الفائض دعم من 
ارتفاع الصادرات 12.2 باملائة عند 1.838 
مليار دينار، علماً بأنها كانت تبلغ 1.637 

مليار دينار في أبريل 2018.
وسجلت قيمة واردات الكويت في أبريل 
املاضي 872 مليون دينار، بتراجع سنوي 

يصل إلى 10.4 باملائة.
وعلى مستوى التبادل التجاري فقد بلغ 
2.710 مليار دينار، بنمو 3.8 باملائة عن 
مستواه في أبريل 2018 البالغ 2.611 مليار 

دينار.
وسجل معدل التغطية 211 باملائة في 
أبريل املاضي، علماً بأنها كان يبلغ 168.2 
باملائة في نفس الشهر من العام السابق، بينما 
سجلت التغطية باستثناء السلع النفطية 
18 باملائة، وهي نفس املستوى خالل أبريل 

2018. واح��ت��ل��ت ال��ص��ني امل��رك��ز األول في 
استقبال ال��ص��ادرات الكويتية – ع��دا السلع 
النفطية- إذ بلغت قيمة الصادرات إليها 31.5 
مليون دينار، تلتها الهند ب�26.3 مليون دينار، 
ثم العراق ب�17.1 مليون دينار، وتتبعهم 
اململكة العربية السعودية ب�16.8 مليون 
دينار. وكشفت البيانات أن ال��ص��ادرات إلى 
دول اخلليج تراجعت في أبريل املاضي بنسبة 
8.8 باملائة إلى 46 مليون دينار، مقابل 50.6 

مليون دينار في الشهر ذاته من 2018.
وب��ش��أن ال���دول امل��س��ت��ورد منها، احتلت 
الصني أيضاً القائمة، إذ استقبلت منها الكويت 
واردات ب�146.2 مليون دي��ن��ار، وتبعتها 
اإلم���ارات العربية املتحدة ب�79.7 مليون 
دينار، ثم ال��والي��ات املتحدة ب�73.6 مليون 
دينار، واململكة العربية السعودية ب�56.5 

مليون دينار.

قال تقرير بيت التموي�ل الكويتي »بيتك«  
ال��ص��ادر ع��ن حركة ال��ت��داوالت العقارية - 
مايو 2019« اجلزء 2«  و توزيع التداوالت 
العقارية في احملافظات :  تضاعفت قيمة 
ال��ت��داوالت في محافظة الفروانية إلى 103 
م��ل��ي��ون دي��ن��ار مت��ث��ل %30 م��ن ت����داوالت 
احمل��اف��ظ��ات ف��ي م��اي��و، أي أك��ب��ر م��ن ضعف 
قيمتها التي بلغت 42.6 مليون دينار في 
أبريل ومثلت %11 من ال��ت��داوالت ، برغم 
تراجع لعدد الصفقات باحملافظة إل��ى 62 
متثل نحو %11 من إجمالي العدد مقابل 76 

صفقة في أبريل شكلت %9.3 من اإلجمالي. 
بلغت قيمة ال��ت��داوالت في مبارك الكبير 
88.5 مليون دينار تشكل %26 من إجمالي 
التداوالت في مايو مقابل 103 مليون دينار 
مثلت %27 من اإلجمالي في أبريل، وتراجع 
ع��دده��ا إل���ى 102 صفقة مت��ث��ل %17 من 
إج��م��ال��ي ال��ع��دد، أي أق��ل م��ن نصف عددها 
البالغ 239 صفقة في أبريل، وشكل %29 من 

اإلجمالي.
انخفضت قيمة التداوالت في محافظة حولي 
إل��ى 61.7 مليون دينار متثل%18 من قيمة 
التداوالت مقابل 89 مليون دينار متثل 23% 
من تداوالت احملافظات في أبريل، وانخفض عدد 
الصفقات إلى 97 متثل %17 من عدد الصفقات 
في مايو مقابل 128 صفقة شكلت %16 من 

إجمالي العدد فى أبريل.
ت��راج��ع��ت قيمة ال���ت���داوالت ف��ي محافظة 
األحمدي إلى 41 مليون دينار متثل %12 من 
ت��داوالت احملافظات مقابل 67.4 مليون دينار 
ف��ي أب��ري��ل شكلت %17 م��ن ت���داوالت الشهر، 
انخفض عدد الصفقات إلى 232 صفقة تشكل 
حوالي %40 من عدد الصفقات في مايو مقابل 
246 صفقة ساهمت بنحو %30 من التداوالت 
خ��الل أب��ري��ل. جت���اوزت قيمة ال��ت��داوالت في 
محافظة العاصمة 38 مليون دينار تشكل 11% 
من ت��داوالت احملافظات أي أدن��ى من ت��داوالت 
احملافظة في أبريل حني بلغت 65 مليون دينار 
وس��اه��م��ت بنحو %17 م��ن ال���ت���داوالت، كما 
تراجع عددها إلى 59 صفقة تشكل %10 من 
عدد التداوالت مقابل 90 صفقة مثلت %11 في 

أبريل. 
انخفضت قيمة ال���ت���داوالت ف��ي محافظة 
اجلهراء إلى 8.8 مليون دينار أي %3 من قيمة 
ت��داوالت احملافظات ، مقابل 18 مليون دينار 
في أبريل ساهمت بحوالي %5، وتراجع عدد 
الصفقات باحملافظة إلى 33 مثلت %5.6 من 
إجمالي العدد في مايو مقابل 40 صفقة خالل 

أبريل شكلت %5 من اإلجمالي.

قيمة تداوالت السكن اخلاص
بلغت ت��داوالت السكن اخلاص 107 مليون 
دينار بنهاية مايو منخفضة  بنسبة %44 عن 
واحد من مستوياتها املرتفعة حني سجلت في 
إبريل 191 مليون دينار ، وساهم األداء الشهري 

احملدود في حتقيق انخفاض على أساس سنوي 
%2.4 ويالحظ أيضاً اجتاهاً متذبذباً ملعدل 
التغير السنوي في ت��داوالت القطاع وإن كان 

يأخذ اجتاهاً تصاعدياً.
 ارت��ف��ع متوسط قيمة الصفقة ف��ي قطاع 
السكن اخل��اص إل��ى 342 أل��ف دينار في مايو 
بزيادة شهرية %7، ووصل متوسط الصفقة 
أعلى مستوياته في عام ونصف مضى، ما عزز 
االجتاه التصاعدي لهذا املؤشر، برغم استمرار 
تذبذب معدل تغيره على أس��اس شهري، في 
ح��ني ارت��ف��ع متوسط قيمة الصفقة %6 على 
أساس سنوي، ويأتي االرتفاع السنوي الثالث 
على التوالي . سجل ع��دد الصفقات املتداولة 
لقطاع السكن اخلاص 313 صفقة )303 عقود، 
10 وكاالت(  بتراجع شهري كبير نسبته 47% 
عن أبريل، لكن مازال املؤشر عند مستوى مرتفع 
مقارنة مبعظم األشهر في العامني املاضيني، 
ويالحظ مساراً تصاعدياً لعدد صفقات القطاع، 
برغم استمرار تذبذب معدالت التغير الشهري، 
بينما تراجع عدد صفقات القطاع على أساس 
سنوي للمرة األولى منذ منتصف العام املاضي 

مسجالً %7.7 في مايو.

قيمة تداوالت العقارات االستثمارية
بلغت ت���داوالت القطاع االستثماري 94 

مليون دي��ن��ار، بانخفاض شهري ملحوظ 
%31 عن قيمتها في أبريل الذي شهد مستوى 
مرتفع نسبياً، لكن مازال االجتاه الذي بدأ منذ 
حوالي عام ونصف لقيمة ت��داوالت القطاع 
في مساره التصاعدي برغم تذبذب معدالت 
التغير الشهري ، وتواصل ت��داوالت القطاع 
تسجيل معدالت تراجع سنوي متتالي منذ 

بداية العام جاءت نسبته %28 في مايو.
بلغ ع��دد الصفقات املتداولة في القطاع 
االستثماري 147 صفقة )137 عقود، 10 
وكاالت(، ومازال عند مستوى مرتفع نسبياً 
ع��ن معظم األش��ه��ر ف��ي العامني املاضيني، 
وتراجع بحوالي %10 عن أبريل، الذي شهد 
أداء الف��ت ارتفع فيه بأكثر من %44 على 
أس��اس ش��ه��ري. بالتالي يتواصل االجت��اه 
التصاعدي لعدد صفقات القطاع االستثماري 
م��ن��ذ ب��داي��ة ال���ع���ام،. ف��ي ح��ني ت��راج��ع ع��دد 
الصفقات على أس��اس سنوي بنهاية مايو 
%19.5 للمرة الثانية خالل ما يقرب من عام .
توزيع مبيعات العقار االستثماري على 

احملافظات 
تركزت ال��ت��داوالت في القطاع العقاري 
االستثماري في محافظة حولي أعالها قيمة 
ثم تأتي كل من الفروانية واألحمدي تليهم 
محافظة العاصمة ثم محافظة مبارك الكبير 
ومازالت محافظة اجلهراء تسجل أقل قيمة 

تداوالت بني احملافظات. 
انخفضت ت��داوالت القطاع االستثماري 
في محافظة حولي إلى نحو 40 مليون دينار 
متثل %43 من تداوالت القطاع في مايو مقابل 
56 مليون دينار شكلت %41 في أبريل، 
تركزت التداوالت في اجلابرية بنحو 18.9 
مليون دينار وف��ي الساملية بحوالي 14.6 
مليون دينار، وفي منطقة حولي 6.9 مليون 
دينار. ارتفعت قيمة التداوالت في محافظة 
ال��ف��روان��ي��ة إل��ى 21.2 مليون دي��ن��ار متثل 
%22 من تداوالت القطاع في مايو مقابل 19 
مليون دينار مثلت %14 في أبريل، وتركزت 
التداوالت في منطقة الفروانية التي جتاوزت 
13 مليون دينار قيمة للعديد من البنايات 
االستثمارية، تليها خيطان 2.3 من مليون 

دينار، والرقعي 2.5 مليون دينار.
تراجعت قيمة ال��ت��داوالت ف��ي محافظة 
األح��م��دي إل��ى 19.8 مليون دي��ن��ار تشكل 
%21 من ت��داوالت القطاع االستثماري في 
مايو مقابل 36 مليون دينار شكلت %25 في 
أبريل، وتركزت التداوالت في مناطق أعالها 
قيمة املنقف بحوالي 8.9 مليون دينار، تلتها 
املهبولة بحوالي 8.3 مليون دينار، منهم 22 
شقة استثمارية في املنطقة قيمتها 1.1 مليون 
دينار، ثم أبوحليفة 1.1 مليون دينار قيمة 

بناية استثمارية.

قيمة التداوالت العقارية التجارية
تضاعفت قيمة تداوالت القطاع التجاري 
بنهاية مايو مسجلة 67 مليون دينار، 
عن مستواها ال��ذي بلغ 36 مليون دينار 
في أبريل ، مسجلة زي��ادة شهرية 87% 
، بالتالي يستمر تذبذب التغير الشهري 
لتداوالت القطاع التجاري مع تذبذب قيمة 
تداوالته بشكل ملحوظ، كذلك تتواصل 
حالة التذبذب الشديدة ملعدالت التغير 
السنوي في قيمة تداوالت القطاع التجاري 
، وبعد األداء املرتفع ل��ت��داوالت القطاع 
التجاري في أبريل تراجعت قيمتها في 
مايو %68 عن قيمتها في نفس الشهر من 

 .2018
انخفض متوسط قيمة الصفقة في العقار 
التجاري إلى أدنى مستوياته مسجالً 542 
ألف دينار في مايو، منخفضاً للمرة الثالثة 
على التوالي على أس��اس شهري بحوالي 
%41 ع��ن مستوى م��ح��دود وصله املؤشر 
حني سجل 915 ألف دينار في أبريل، بذلك 
يشهد هذا املؤشر مساراً تنازلياً منذ بداية 
العام املاضي، ويالحظ أنه مستوى محدود، 
منخفضاً بنسبة %90 عن نفس الشهر من 
العام املاضي، حني اقترب متوسط الصفقة 
من 5.7 مليون دينار نتيجة تذبذب واضح في 
الطلب على هذا النوع من العقارات، وتذبذب 

التغير السنوي في هذا املؤشر. 
وقد شهد عدد التداوالت العقارية التجارية 
مستوى استثنائياً غير مسبوق مسجالً في 
مايو 123 صفقة بزيادة 3 أضعاف عددها في 
أبريل. ورغم التذبذب في عدد صفقات القطاع 
ال��ت��ج��اري إال أن��ه ي��أخ��ذ اجت��اه��اً تصاعدياً 
نسبياً، ومازال التغير الشهري لعدد صفقات 
القطاع التجاري متذبذباً منذ بداية 2018، 
وقد تضاعف عدد صفقات القطاع في مايو 
مقابل مستوى معتاد لهذا املؤشر سجل 7 

صفقات في مايو 2018. 
 وتركزت تداوالت القطاع التجاري في 
محافظة الفروانية بقيمة 60.3 مليون 
دي��ن��ار، وت��رك��زت ال��ت��داوالت ف��ي منطقة 
الفروانية بحوالي 24.6 مليون دينار 
قيمة لعدة م��ع��ارض جت��اري��ة تصل إلى 
5.7 مليون دينار وأرض مساحة 1،000 
متر بحوالي 8.2 مليون دينار ومجمعني 
جتاريني تصل لنحو 8.2 مليون دينار 
للواحد منهم، كذلك 3 معارض جتارية 
في منطقة أب��رق خيطان تفوق مساحة 
املعرض الواحد 5،000 متر مربع وتصل 
قيمته إلى 10 ماليني دينار، وقد شهدت 
محافظة األحمدي حوالي 115 صفقة لبيع 
محالت جتارية بقيمة إجمالية 6.4 مليون 

دينار. 
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أعلن بنك برقان عن فوز السيد خالد محمود سردار خان 
بجائزة حساب املزايا للمقيمني  بقيمة 4000 د.ك. وقد أعرب 

الفائز عن سعادته بالفوز.
ويقدم حساب املزايا من بنك برقان مميزات مت تصميمها 
خصيصاً للمقيمني لتلبية جميع إحتياجاتهم املصرفية 

حيث ميكن ألصحاب احلساب احلصول على بطاقة ائتمان 
مجاناً في السنة األول��ى باإلضافة إلى إمكانية احلصول 
على ق��رض، إلى جانب فرصة الفوز بجائزة نقدية تبلغ 
4000 د.ك. في السحب الربع سنوي، كما باستطاعة 
العمالء االستفادة من العروض واخلصومات املميزة. 

وتأتي هذه اخلدمة ضمن استراتيجية البنك لتوفير أفضل 
اخلدمات املصرفية لعمالئه الكرام. 

وسيواصل بنك برقان بتقدمي خدمات متميزة وسحوبات 
خاصة بهدف جت��اوز تطلعات العمالء مع توفير فرص 

للفوز بجوائز نقدية قيمة خالل هذا العام.

يــو مــا فـــي  ر  يـــنـــا د لـــف  أ  342 لـــى  إ تـــفـــع  ر ا ص  خلـــا ا لــســكــن  ا ع  قـــطـــا فـــي  لــصــفــقــة  ا قــيــمــة  ســط  مــتــو

ملــئــة بــا  31 نــســبــتــه  ي  شــهــر ض  نــخــفــا بــا ر  يــنــا د ن  مــلــيــو  94 بــلــغــت  ي  ر ســتــثــمــا ال ا ع  لــقــطــا ا ت  ال و ا تد

حالة التذبذب الشديدة تتواصل ملعدالت التغير السنوي بالقطاع

مايو بنهاية  دينار  مليون   67 مسجلة  تضاعفت  التجاري  القطاع  تداوالت  قيمة  »بيتك«: 

صــفــقــة  123 يو  ما في  مسجاًل  ئيًا  ستثنا ا ى  مستو ت  شهد ية  ر لتجا ا ية  ر لعقا ا ت  ال و ا لتد ا د  عد

4 أشهر 11 مليار دوالر الفائض التجاري للكويت في 

أعلن بنك بوبيان عن إط��الق أول تطبيق 
من نوعه على مستوى دولة الكويت خاص 
ِكنهم من خالله متابعة جميع  َ مبوظفيه ميمُ
أم��وره��م الوظيفية ك��االج��ازات وال���دورات 
ال��ت��دري��ب��ي��ة وامل��ه��ام اخل��ارج��ي��ة و ال��ف��رص 
تيح  الوظيفية الداخلية و األداء الوظيفي ويمُ
لهم طلب شهادات الراتب وغيرها على مدار 
24 ساعة طوال أيام األسبوع وذلك من خالل 

استخدام هواتفهم الذكية. 
وشهد التطبيق في أيامه االولى من اإلطالق 
اقباالَ كبيراَ من موظفي البنك الذين شاركوا 
فيه حتى ميكهنم االستفادة من املزايا الكثيرة 
التى مينحها التطبيق لهم وه��و م��ا يجعل 
أم��وره��م املرتبطة بالوظيفة أكثر سهولة 
وراح���ة . وق��ال مدير ع��ام مجموعة امل��وارد 
البشرية عادل احلماد » نؤمن في بنك بوبيان 
بأننا اكثر م��ن مجرد بنك س��واء لعمالءنا 
او موظفينا ،فاالمر ال يتعلق عندنا مبجرد 
التوجه الى مكان العمل بل نسعى دوما الى 
خلق البيئة االفضل ملوظفينا وهو ما ميكنهم 
من تقدمي أداء افضل ينعكس على ما نقدمه 

للعمالء من خدمات » .
واض��اف »نؤمن في بنك بوبيان بأهمية 
املوارد البشرية، كما ال نألوا جهداً في سبيل 
توفير أقصى درجات الراحة والسهولة لهم 
انطالقاً من أحد قيم البنك الرئيسية أال وهي 

»االهتمام باملوظفني«.
واوضح احلماد أنه متاشيا مع التطورات 
احل��ال��ي��ة مب��ج��ال التكنولوجيا وان��ت��ش��ار 
التطبيقات الذكية، فقد ارت��أت إدارة امل��وارد 
البشرية في بنك بوبيان ض��رورة مواكبة 
هذه التطورات من خالل توفير تطبيق ذكي 
ِكنهم من الدخول إلى نظام البنك  َ للموظفني، ميمُ
للموارد البشرية في أي وقت ومن أي مكان 
عبر هواتفهم الذكية بكافة أنواعها مضيفا ان 

التطبيق يتمتع بأعلى مواصفات أمن وسرية 
املعلومات طبقا للمعايير الدولية.

وقد حرصت إدارة املوارد البشرية في البنك 
على تصميم التطبيق مبا يلبي احتياجات 
املوظفني وتطلعاتهم، كما استمع فريق عمل 
التطبيق إل��ى آراء املوظفني وملحوظاتهم 
والتي مت أخذه��ا بعني االعتبار أثناء مرحلة 

التصميم و اإلجناز.
وأوضح احلماد أن موظفي البنك بإمكانهم 
التعامل مع جميع أمورهم الوظيفية من خالل 
استخدام هواتفهم الذكية كخيار إضافي 
يمُضاف إلى أجهزة الكومبيوتر اخلاصة بهم، 
موضحاً أن هذه اخلطوة ستتيح لهم مرونًة 
أكبر ف��ي التعامل م��ع األم���ور واملستجدات 
الطارئة باإلضافة إلى تسهيل احتياجاتهم 
الوظيفية. ويتضمن التطبيق كل ما يتعلق 
باملوارد البشرية، حيث ميكن للمدراء متابعة 
كل شؤون موظفيهم وإعطاء األوامر املطلوبة 
وم��ن��ح امل��واف��ق��ات دون احل��اج��ة لالنتظار، 
خاصة إذا كانوا خارج أوقات العمل أو خالل 

اإلجازة داخل و خارج البالد.
كما يتضمن ذلك أيضا الطلبات اخلاصة 
ب��اإلج��ازات االعتيادية أو املرضية وغيرها 
من اإلجازات إلى جانب كل ما يتعلق بشؤون 
التدريب ودوراته واملهمات اخلارجية املتعلقة 

بأداء العمل.

عادل احلماد

احلماد : فخورون بأننا أول من يطرح هذا التطبيق على مستوى الكويت 

»بوبيان« يطلق تطبيق خاص مبوظفيه ملتابعة أمورهم الوظيفية 

5 فائزين  في سحب الدانة األسبوعي  »اخلليج«: 
أج����رى ب��ن��ك اخل��ل��ي��ج س��ح��ب ال��دان��ة 
األسبوعي بتاريخ 14 يوليو، أعلن من 
خالله عن أسماء الفائزين اخلمسة خالل 
الفترة من 7 إلى 11 يوليو 2019 بجوائز 
نقدية قيمة كل منها 1000 دينار كويتي 

أسبوعياً.
وفيما يلي أس��م��اء الفائزين اخلمسة 
لهذا األسبوع:  محسن عبد الكرمي ادريس 
املنصور ومحمد عبدالنبي حسن الصراف 
ونايف خميس الفي العنزي ولبنى حسني 

ابراهيم الصفار وبدر خالد بدر العمر

هذا، ويجري بنك اخلليج سحب الدانة 
ربع السنوي الثالث في 25 سبتمبر 2019 
على جائزة قيمتها 500،000 دينار كويتي. 
أم��ا السحب األخ��ي��ر فسوف يقام ف��ي 16 
يناير 2020 وسيتخلل هذا السحب تتويج 
مليونير الدانة لعام 2019 الذي سيحصل 

على جائزة بقيمة مليون دينار كويتي.
ويشجع بنك اخلليج عمالء الدانة على 
زيادة فرص فوزهم عن طريق زيادة املبالغ 
التي يتم إيداعها في احلساب، باستخدام 
خدمة الدفع اإللكتروني اجلديدة املتاحة 

عبر م��وق��ع البنك اإلل��ك��ت��رون��ي وتطبيق 
الهواتف الذكية. كما يوفر حساب الدانة 
العديد من اخلدمات املتميزة لعمالئه منها 
خدمة »بطاقة الدانة لإليداع احلصري« 
التي متنح عمالء الدانة حرية إيداع النقود 
في أي وق��ت يناسبهم، إضافة إل��ى خدمة 
»احل��اس��ب��ة« امل��ت��اح��ة ع��ب��ر م��وق��ع البنك 
اإللكتروني وتطبيق الهواتف الذكية، والتي 
ن عمالء الدانة من احتساب فرصهم  متِكّ
للفوز في سحوبات الدانة األسبوعية، ربع 

السنوية والسنوية.

حتول إيجابي بنتائج »دبي األولى« في الربع الثاني
أظ��ه��رت البيانات املالية لشركة دبي 
األول��ى للتطوير العقاري حت��والً إيجابياً 
بنتائج الشركة في الربع الثاني من العام 
اجلاري مقارنة بنفس الفترة من عام 2018.

وب��ح��س��ب ن��ت��ائ��ج ال��ش��رك��ة للبورصة 
الكويتية أمس  االثنني، بلغت أرباح الفترة 
112.41 ألف دينار )370.9 ألف دوالر(، 
مقابل خسائر الثاني م��ن ال��ع��ام املاضي 

البالغة 357 ألف دينار )1.2 مليون دوالر(.
وحققت الشركة أرباحاً بقيمة 367.68 
أل��ف دي��ن��ار ف��ي النصف األول م��ن العام 
اجلاري، مقابل أرباح بقيمة 1.26 مليون 
دينار للفترة ذاتها بالعام املاضي، بتراجع 

في األرباح بنسبة 70.8 باملائة.
وقالت الشركة في إن تراجع األرب��اح 
ال��ن��ص��ف س��ن��وي��ة ي��ع��ود إل���ى انخفاض 

اإلي������رادات األخ����رى وزي�����ادة مخصص 
الديون املشكوك في حتصيلها خالل فترات 

املقارنة.
كانت أرب��اح الشركة تراجعت 84.2 
باملائة في الربع األول من العام اجلاري، 
لتصل إل��ى 255.27 أل��ف دي��ن��ار، مقابل 
أرب��اح بقيمة 1.62 مليون دينار للفترة 

املماثلة بالعام املاضي.


