
قال بيت التمويل الكويتى “ بيتك”  في 
تقرير له عن تطور النشاط االئتماني في 
الكويت  -  مايو 2019  أن إجمالي التسهيالت 
االئتمانية : ارتفع النمو السنوي لالئتمان 
املمنوح من القطاع املصرفي الكويتي في مايو 
إلى أعلى مستويات النمو منذ نهاية 2016 
مسجالً %6 وفقاً ألخر بيانات ص��ادرة عن 
بنك الكويتي املركزي، )ويحتل منوه في مايو 
2019 املركز الثاني لنفس الشهر خالل الفترة 
املمتدة من 2015 إلى 2019، فيما ارتفعت 
أرصدة االئتمان بأعلى نسبة في مايو 2016 
أي بنحو %7.2(، إذ بلغ االئتمان املمنوح 
37.6 مليار دي��ن��ار ف��ي مايو مقابل 35.4 
مليار دينار في مايو 2018. وقد صاحب هذا 
األداء منو محدود حلجم الودائع لدى القطاع 

املصرفى بحدود %1.5 على أساس سنوي.
وقد ارتفع إجمالي االئتمان املمنوح بنحو 
%1.1 على أساس شهري مقارنة مع أبريل 

.2019
سجلت أرص���دة التسهيالت االئتمانية 
الشخصية أعلى ارتفاع من حيث القيمة بنحو 
865.5 مليون دينار أي بنسبة %5.8 مقارنة 
مع مايو العام السابق، مسجلًة 15.9 مليار 
دينار )متثل %42.3 من إجمالي االئتمان في 
مايو 2019(، يليها قطاعا العقار واإلنشاء 
بنمو بلغ 578.6 مليون دينار أي %5.8 حني 
بلغت 10.5 مليار دينار، يليه من حيث قيمة 
النمو قطاعات أخ��رى بنمو قيمته 279.4 
مليون دينار بزيادة %10.8، الى 2.9 مليار 
دينار )متثل %7.7 من إجمالي االئتمان(. 
يليه قطاع النفط اخل��ام وال��غ��از بنمو بلغ 
248.1 مليون دينار نسبته %18.4، وصوالً 
إلى 1.6 مليار دينار )متثل %4.3 من إجمالي 
االئ��ت��م��ان(. وارت��ف��ع االئ��ت��م��ان امل��وج��ه الي 
املؤسسات العامة غير البنوك ال��ذي سجل 
زيادة سنوية للمرة األولى منذ نهاية 2016 
قدرها 30.2 مليون دينار أي 17.9 مليون 
دينار، وفي كل من قطاع الصناعة وقطاع 
التجارة وق��ط��اع ال��زراع��ة وصيد األسماك 
بنمو بلغ 111.3 مليون دينار و30.2 مليون 
دينار، و2.8 مليون دينار ، ونسبة منو 5.9% 

و%0.9 و%17 على التوالي. 
وقد تراجعت التسهيالت املوجهة لقطاع 
اخلدمات العامة على أساس سنوي فقط من 
بني جميع القطاعات ، وبلغت قيمة التراجع 

نحو 1.1 مليون دينار بنسبة1%.
وتشكل التسهيالت االئتمانية الشخصية 

ب��اإلض��اف��ة إل��ى امل��وج��ه��ة لقطاعي العقار 
واإلنشاء احلصة األكبر من حجم التسهيالت 
االئ��ت��م��ان��ي��ة، إذ بلغت حصة التسهيالت 
االئتمانية الشخصية %42.3 من إجمالي 
االئتمان املمنوح ، وهي أقل بنحو طفيف من 
حصتها إلى إجمالي االئتمان في العام املاضي 
البالغة نحو %42.4 )وذلك الرتفاع اجمالي 
االئ��ت��م��ان بنحو %6 وارت��ف��اع التسهيالت 
االئتمانية الشخصية بنسبة مقاربة أقل 
%5.8(، في حني استقرت حصة االئتمان 
املمنوح لقطاعي العقار واإلنشاء معاً عند 
%27.9 من إجمالي االئتمان املمنوح في 

مايو 2019، مقارنة مع مايو2018، بالتالي 
ت��راج��ع��ت بنحو طفيف حصة القطاعات 
الثالثة  إل��ى إجمالي االئتمان ح��ني بلغت 
%70.2 في مايو مقابل %70.3 في مايو 
2018، وذلك بسبب تراجع حصة االئتمان 
املمنوح للتسهيالت الشخصية من إجمالي 

االئتمان.
ومتثل التسهيالت االئتمانية الشخصية 
ذل��ك التمويل املمنوح لألشخاص بغرض 
مت��وي��ل أغ���راض ف��ردي��ة تختلف باختالف 
احتياجاتهم املتنوعة، ومي��ك��ن تقسيمها 
بحسب الغرض املمنوحة له إلى أربعة أنواع.

النوع األول يضم التسهيالت املقسطة 
ومتثل احلجم األكبر من التسهيالت االئتمانية 
املمنوحة لألفراد، ومتنح لتمويل حاجات غير 
جتارية على وجه اخلصوص شراء أو ترميم 
السكن اخل��اص، وق��د تراجعت حصتها من 
التسهيالت الشخصية إلى %74.2  مقارنة 
م��ع %75.3 ف��ي مايو 2018، بينما شكل 
النوع الثاني من حيث احلجم في التمويل 
املوجه لشراء أوراق مالية وهي تسهيالت 
شخصية متنح بغرض شراء أوراق مالية، 
متثل %15.5 أعلى قليالً من حصتها البالغة 
%15.3 من التسهيالت االئتمانية الشخصية 

في مايو 2018.
أم��ا التمويل االستهالكي ال��ن��وع الثالث 
فيشكل %7.6 م��ن التسهيالت االئتمانية 
الشخصية في مايو  أعلى من حصته البالغة 
%7 ف��ي مايو 2018، وه��ي متنح للعميل 
لتمويل حاجاته الشخصية التي تغطي 
نفقات التعليم والعالج وكذلك احتياجاته 
من السلع املعمرة. وارتفعت حصة القروض 
الشخصية األخرى إلى %2.7 من التسهيالت 
االئتمانية الشخصية في مايو 2019 مقارنًة 

مع %2.4 في مايو 2018.
سجلت التسهيالت االئتمانية املقسطة 
11.79 مليار دينار مرتفعة بنسبة 4.3% 
عن حجمها في مايو 2018. أما على أساس 
شهري فقد تراجعت بحوالي 11 مليون دينار 
أي بنسبة %0.1 مقارنة مع أبريل 2019 

حني بلغت 11.80 مليون دينار.
أما التسهيالت الشخصية املوجهة لشراء 
أوراق مالية فقد ارتفعت إلى 2.5 مليار دينار 
بنمو %6.9 على أساس سنوي في مايو، فيما 
ارتفعت %3 شهريا، عند املقارنة مع 2.4 

مليار دينار في أبريل 2019. 
القروض الشخصية االستهالكية يحصل 

عليها األفراد لتمويل شراء السلع املعمرة أو 
لتغطية تكاليف العالج والتعليم ، وبلغت 
مستويات االئتمان املمنوح لهذا الغرض 1.2 
مليار دينار في مايو مرتفعة بأعلى نسبة 
سنوية خالل 5 سنوات قدرها %14.2 عن 
1.05 مليار دينار في مايو 2018، محافظة 
على تسجيل معالت زيادة متتالية منذ بداية 
2019، وارتفعت %1.7 شهريا مقارنة مع 

1.18 مليار دينار في أبريل 2019.
 ارتفعت التسهيالت االئتمانية املمنوحة 
إلى قطاعي العقار واإلنشاء بأعلى نسبة منو 
سنوي خ��الل 5 سنوات مضت %5.8 على 
أساس سنوي وصوالً إلى 10.5 مليار دينار 
في مايو، بينما ارتفعت بنحو %0.8 على 
أساس شهري. يأتي هذا األداء مدفوعاً بزيادة 
سنوية %7.5 هي األعلى لالئتمان املمنوح 

لقطاع العقار في تلك الفترة.
وبلغت التسهيالت االئتمانية املمنوحة 
إلى قطاع التجارة في مايو نحو 3.4 مليار 
دي��ن��ار، ب��ارت��ف��اع ش��ه��رى %2.1، أم��ا على 
مستوى األداء السنوي فإن االئتمان املمنوح 
إلى هذا القطاع ارتفع بنحو %0.9 مقارنة مع 

مايو 2018.

النمو السنوي لالئتمان املمنوح من القطاع املصرفي ارتفع في مايو

6 باملئة 37.6 مليار دينار  إجمالي النشاط االئتماني بزيادة سنوية  »بيتك«: 

13 باملئة  15.64 فلسا بنسبة زيادة  ربحية السهم 

107.7 مليون دينار صافي أرباح  املرزوق:  
مساهمي »بيتك« للنصف األول 

قال رئيس مجلس اإلدارة في 
بيت التمويل الكويتي “بيتك” 
ح��م��د ع��ب��داحمل��س��ن امل�����رزوق، 
إن “بيتك” ح��ق��ق - بفضل 
الله وتوفيقه - صافي ارب��اح 
للمساهمني ع��ن النصف األول 
من العام اجلاري 2019، قدرها 
107.7 مليون دي��ن��ار مقارنة 
مببلغ  95.2 مليون دينار خالل 
نفس الفترة من العام السابق 

وبنسبة منو 13.1 %.
كما ارتفعت إي��رادات التمويل 
للنصف األول من العام اجلاري 
لتصل الى 460.5 مليون دينار 
بنسبة منو بلغت %8.6، وكذلك 
بلغ صافي إي����رادات التشغيل 
240.7 م��ل��ي��ون دي��ن��ار لفترة 
النصف االول من العام اجلاري، 
بنسبة منو 2.1 % مقارنة بنفس 

الفترة من العام السابق.
كما انخفضت نسبة التكلفة 
الى االيراد لتبلغ %38.7 لفترة 
النصف األول من العام اجلاري 
م��ق��ارن��ة ب��� %39.5 ع��ن نفس 

الفترة من العام السابق.  
وبلغت ربحية السهم للنصف 
األول من العام اجل��اري 15.64 
فلسا مقارنة ب� 13.84 فلسا عن 
نفس الفترة من العام السابق 

بنسبة زيادة 13%.
وبلغت نسبة النمو في اجمالي 
املوجودات %5.5 مقارنة بنهاية 
العام السابق لتصل الى 18.747 
مليار دينار بزيادة قدرها 976.8 
مليون دي��ن��ار بنهاية النصف 

األول من العام اجلاري.
وأرت���ف���ع م��دي��ن��و ع��م��ل��ي��ات 

التمويل لتصل الى 9.237 مليار 
دينار بنسبة زيادة %0.5 مقارنة 
بنهاية العام السابق ،كما أرتفع 
رصيد األستثمار في الصكوك 
ليصل ال��ى 2.145 مليار دينار 
كويتي بزيادة قدرها 582 مليون 
دي��ن��ار كويتي وبنسبة زي��ادة 
%37 عن نهاية العام السابق 
وأغلبها متثل استثمار في صكوك 

سيادية.
 ك��ذل��ك ارت��ف��ع��ت ح��س��اب��ات 
امل��ودع��ني لتصل إل��ى 12.837 
م��ل��ي��ار دي��ن��ار، ب��زي��ادة ق��دره��ا  
1.057 مليار دي��ن��ار، وبنسبة 
زي����ادة %9 ع��ن ن��ه��اي��ة ال��ع��ام 

السابق. 
وق���ال امل����رزوق ان النتائج 
امل��ال��ي��ة اإلي��ج��اب��ي��ة ن��اجت��ة عن 
التركيز على النشاط املصرفى 
االساسى ، وتتوافق مع اخلطط 
املوضوعة، كما تعبر عن النمو 
املستقر واملستدام فى الربحية ، 
الذى شمل جميع املؤشرات ، مبا 
يؤكد جناح استراتيجية “بيتك” 
ومتانة ال��وض��ع امل��ال��ى للبنك، 
رغم البيئة التشغيلية الصعبة 
وشديدة التنافسية، والتطورات 
االق��ت��ص��ادي��ة والسياسية غير 

املواتية .
واوضح امل��رزوق بان “ بيتك 
“ جن��ح  في رف��ع إجمالي قيمة 
األص����ول ع��ل��ى م���دار ال��س��ن��وات 
اخلمس املاضية ، م��ع احلفاظ 
ع��ل��ى اع��ل��ى م��س��ت��وى مم��ك��ن من 
ج��ودت��ه��ا وتنوعها ، للحد من 
امل��خ��اط��ر، وك���ذل���ك أوض����ح أن 
اإلرت��ف��اع امل��ت��واص��ل ف��ي صافي 

األرباح اخلاصة مبساهمي البنك 
ترجع إل��ي ال��زي��ادة في إجمالي 
إي���رادات التشغيل واإلنخفاض 
املستمر في النفقات التشغيلية 
واإلداري���ة، وكذلك معدل النمو 

املطرد في إجمالي األصول.
وأك���د ان اجل��ه��ود تتركز فى 
احمل���اف���ظ���ة ع��ل��ى من���و م��ع��دل 
االرب��اح ، والعائد على االئتمان 
، وامل��ؤش��رات املالية االخ���رى ، 
وت��ط��ب��ي��ق اف��ض��ل امل��م��ارس��ات 
امل��ص��رف��ي��ة ، واالل���ت���زام ال��ت��ام 
بالضوابط والتعليمات الرقابية 
والشرعية ، ومحددات التشغيل 
املثلى ، مع االستمرار فى حتسني 
كفاءة التكلفة إل��ى الدخل نحو 
التراجع املستدام ، واالستفادة 
من التطورات احلديثة، وابرزها 
التقنيات املالية الرقمية اجلديدة 
، واخلطط االداري��ة والتنظيمية 
املوثوقة ، خاصة املعنية برفع 
ك��ف��اءة امل��وظ��ف��ني ، واالب��ت��ك��ار 
واجل��ودة التشغيلية والعناية 

بالعمالء ، وحتقيق مصلحة 
املساهمني وامل��ودع��ني ، وتنمية 
ع��وائ��د استثماراتهم مب��ا يعزز 

ثقتهم فى “بيتك” .
واكد املرزوق ان النصف االول 
من العام اجلارى شهد العديد من 
امل��ب��ادرات التى تعكس اهتماما 
كبيرا بترسيخ ق��اع��دة وقيمة 
“بيتك” والعالمة التجارية فى 
السوق احمللى، بهدف املساهمة 
ف��ى  توسيع احلصة السوقية 
، وت��ع��زي��ز االق��ت��ص��اد الوطنى 
وحتقيق رؤية الكويت “ 2035 
“ باعتبارها رغبة سامية وهدفا 
وطنيا يجب ان يلتف اجلميع 
حوله ، داعيا ال��ى اط��الق املزيد 
من املبادرات واخلطط التنفيذية 
ال��ت��ى ت��ت��رج��م رؤي����ة ال��ك��وي��ت 
املستقبلية الى خطوات واقعية 
ومشاريع حقيقية ، تصل بالبالد 
ال��ى حتقيق التنمية الشاملة ، 
وال��ع��ودة بالكويت ك��أح��د اهم 
واف��ض��ل امل��راك��ز التجارية على 
مستوى املنطقة والعالم ، مشددا 
على ض��رورة توافر سوق قوية 
للمشاريع تستطيع استعياب 
السيولة امل��ت��وف��رة ف��ى القطاع 
امل��ص��رف��ى، وت��وظ��ي��ف ق���درات 
ال��ك��وي��ت املثالية وامكانياتها 
املتعددة ، يكون للقطاع اخلاص 
النصيب االكبر فيها ، مبا يساهم 
ف��ى ت��وس��ي��ع دوره ، وحتقيق 
م��ردود اقتصادى شامل ، يتمثل 
بتنشيط السوق ، ومتانة هيكلة 
ال��ب��ن��اء االق��ت��ص��ادى ، وتقوية 
املنافسة ، ومردود اجتماعى تابع 
، ممثال فى تنمية قدرات وخبرات 

العنصر الوطنى ، وتوفير فرص 
عمل  للمواطنني بعيدا عن القطاع 

احلكومى .   
واشار الى انه حتقيقا للهدف 
السابق ، افتتحنا “معرض بيتك 
للسيارات KFH Auto” فى 
منطقة الشويخ ، االكبر واالحدث 
على مستوى ال��ش��رق االوس��ط 
، وي��ض��م اك��ث��ر م��ن 20 وك��ال��ة 
س��ي��ارات و30 ع��الم��ة جتارية 
بني سيارات ودراج��ات بخارية 
وم��ائ��ي��ة وق����وارب ، باالضافة 
الى منتجات التأجير والتثمني 
وخدمات املرور والتأمني، وقسم 
خاص للسيدات، ويعمل بنظام 
املبانى الذكية، ويشمل مواقف 
لشحن ال��س��ي��ارات الكهربائية 
، فى اجن��از يضع الكويت على 
خارطة املعارض الكبرى ، ويعزز 
دور”بيتك” في خدمة االقتصاد 
ال��وط��ن��ى ، وس���وق ال��ت��ج��زئ��ة ، 
وتنشيط حركة مبيعات التجار 
، ووكالء السيارات ، فى اطار من 

التعاون والشراكة .
واض����اف ب��ان��ه ع��ل��ى صعيد 
ش��رائ��ح ال��ع��م��الء، ق��دم “بيتك” 
خدمات نوعية مستهدفا العديد 
م��ن ال��ش��رائ��ح، ب��غ��رض تنمية 
ال��ع��الق��ة وت��ل��ب��ي��ة متطلبات 
العمالء ، منها إط��الق “بيتك” 
ك��أول بنك ف��ي الكويت، بطاقة 
ف��ي��زا إنفينيت االئتمانية ذات 
االص��دار احلصري، بتصميمها 
املعدني ومزاياها االستثنائية 
لعمالء اخلدمات املالية اخلاصة،  
وخدمة شراء السيارة بالكويت 

واستالمها فى تركيا .

حمد املرزوق
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باملئة   42.3 ت��ش��ك��ل  ال��ش��خ��ص��ي��ة  ال��ت��س��ه��ي��الت 
دي���ن���ار  م���ل���ي���ار   15.9 ب���ق���ي���م���ة  االئ����ت����م����ان  م�����ن 

10.5 مليار دينار مدفوعة بنمو سنوي نسبته 
واإلن���ش���اء ال��ع��ق��ار  ق��ط��اع��ي  ح��ص��ة  ب��امل��ئ��ة   5.8

ارت������ف������اع االئ�����ت�����م�����ان إل�������ى امل�����ؤس�����س�����ات امل���ال���ي���ة 
ش��ه��ري��ا ب����امل����ئ����ة    1.5 ب���ن���س���ب���ة  ال����ب����ن����وك  غ���ي���ر 

بزيادة  والغاز  النفط  لقطاع  دينار  مليار   1.6
سنوية 18.4 باملئة وتراجع شهرى  1.6 باملئة
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حيازة الكويت من سندات اخلزانة 
6 باملئة خالل مايو األميركية تتراجع 

تراجعت حيازة دول��ة الكويت من سندات 
اخلزانة األمريكية خالل مايو املاضي بنسبة 
5.69 باملائة على أساس سنوي، وذلك حسب 

بيانات وزارة اخلزانة األمريكية.
وط��ب��ق��اً للبيانات ال��ص��ادرة بلغت حيازة 
الكويت من سندات اخلزانة األمريكية في مايو  
السابق 41.4 مليار دوالر، مقارنة ب�43.9 مليار 

دوالر في الشهر املناظر من 2018.
وعلى أساس شهري، ارتفعت حيازة الكويت 
من السندات بنسبة 2.98 باملائة، علماً بأنها 

كانت في أبريل السابق عند 40.2 مليار دوالر.
وأشارت البيانات إلى أن سندات الكويت في 
مايو السابق وزع��ت بني 34.48 مليار دوالر 
س��ن��دات طويلة األج���ل، و6.88 مليار دوالر 

سندات قصيرة األجل.
ي��ذك��ر أن الكويت حتتل املرتبة 28 عامليا 
والثالثة عربياً في حيازة السندات األمريكية، 
وذلك بعد اململكة العربية السعودية التي حتتل 
املرتبة 11 عامليا واألولى عربيا بقيمة 179 مليار 
دوالر، واإلم��ارات العربية املتحدة باملرتبة 22 

عامليا والثانية عربياً ب�53.2 مليار دوالر.
وع��ل��ى امل��س��ت��وى ال��ع��امل��ي، واص��ل��ت الصني 
اح��ت��الل امل��رك��ز األول مستحوذة على سندات 
أمريكية ب�1.11 تريليون دوالر، وتتبعها اليابان 
ب�1.10 تريليون دوالر، ث��م اململكة املتحدة 

ب�323.1 مليار دوالر.
وبشكل ع��ام سجلت إجمالي ح��ي��ازة دول 
العالم من سندات اخلزانة األمريكية في مايو 
املاضي 6.539 تريليون دوالر، مقارنة ب� 6.215 
تريليون دوالر تريليون دوالر في الشهر املناظر 

من 2018، بنمو 5.21 باملائة.
ُيشار إلى أن ما تفصح عنه اخلزانة األمريكية 
في بياناتها الشهرية هو استثمارات دول اخلليج 
في أذون وسندات اخلزانة األمريكية فقط، وال 
تشمل تلك االستثمارات األخ��رى في الواليات 

املتحدة، سواء كانت حكومية أو خاصة.

املصرية الكويتية تعلن بدء إنتاج حقل غاز شمال سيناء
أعلنت الشركة القابضة املصرية الكويتية، 
ع��ن االنتهاء م��ن حفر وإك��م��ال البئر األول��ى 
الواقعة مبنطقة شمال سيناء البحرية في 
تنمية كاموس )KS-2(، بعمق 1698 متراً، 

وبتكلفة 15 مليون دوالر.
وأوضحت الشركة في بيان لبورصة مصر، 
أمس  األربعاء، أنه مت وضع البئر على اإلنتاج 
في 13 يوليو  اجل��اري مبعدل إنتاج يومي 
قدره 25 مليون قدم مكعب من الغاز، ليصل 
إجمالي معدل إنتاج الشركة إل��ى نحو 40 

مليون قدم مكعب يومياً من الغاز الطبيعي.
وأضافت أن��ه من املتوقع أن يحقق إنتاج 

البئر إيرادات تزيد على 500 مليون جنيه على 
مدار العامني القادمني.

 NSCO ي����ش����ار إل������ى أن ش����رك����ة
Investments Limited التابعة للشركة 
العاملية ل��الس��ت��ش��ارات امل��ال��ي��ة واململوكة 
للقابضة املصرية الكويتية بنسبة 99.99% 
فازت بحق امتياز حقل الغاز مبنطقة شمال 
سيناء البحرية، بالشراكة مع الهيئة العامة 
املصرية للبترول والشركة املصرية القابضة 

للغازات -إيجاس-.
وفي نفس السياق، قالت املصرية الكويتية، 
إنه مت االنتهاء كذلك من حفر البئر الثاني في 

منطقة تنمية كاموس )KM-1( إلى العمق 
النهائي 2664 متر، منوهة بأنه ج��اٍر إكمال 
البئر متهيداً لوضعها على اإلنتاج خالل الربع 

الثالث من العام اجلاري.
وأش��ارت إلى أن أنشطة احلفر في منطقة 
تنمية كاموس تأتي في إط��ار خطة الشركة 
لزيادة إنتاج الغاز الطبيعي من طبقات عصر 
ال�PLiocene القريبة من السطح، بخالف 
الطبقات العميقة التي تنتمي إلى عصور ال�

Pre-Messinian والتي يجري لها حالياً 
دراسات منفصلة.

يشار إلى أن الشركة سجلت صافي ربح 

بلغ 28.79 مليون دوالر منذ بداية يناير حتى 
نهاية م��ارس املاضي، مقابل 25.37 مليون 
دوالر أرب���اح خ��الل نفس الفترة م��ن العام 

املاضي، مع األخذ في االعتبار حقوق األقلية.
وارتفعت إي���رادات الشركة خ��الل الثالثة 
أشهر حيث سجلت 134.89 مليون دوالر 
بنهاية م��ارس، مقابل 112.87 مليون دوالر 

خالل نفس الفترة من العام املاضي.
كما ارتفعت أرباح الشركة املستقلة حيث 
بلغت 8.36 مليون دوالر خالل الربع األول 
من 2019، مقابل 2.8 مليون دوالر خالل نفس 

منصة تنقيبالربع من العام املاضي.

»جي��اد« حتصل على متويل من 
بنك خليجي ب�14.2 مليون دوالر

أع��ل��ن��ت ش��رك��ة ج��ي��اد ال��ق��اب��ض��ة ع��ن جن��اح 
املجموعة في إجناز صفقة متويل من أحد البنوك 
اخلليجية بقيمة 14.18 مليون دوالر مبا ُيعادل 

4.36 مليون دينار كويتي.
وقالت “جياد” في بيان للبورصة الكويتية 
أمس  األربعاء، إن التمويل ملدة 7 سنوات، ومت 
إجنازه لصالح إحدى الشركات التابعة اململوكة 
بالكامل للمجموعة؛ وذل��ك لتمويل النشاط 

التشغيلي للشركة.
وأوضحت أن األثر املالي للتمويل سوف يظهر 
في البيانات املالية املرحلية للشركة كما في 30 

سبتمبر 2019.
كانت أرب��اح “جياد” تراجعت 74 باملائة 
في الربع األول من العام اجل��اري، لتصل إلى 
184.41 ألف دينار؛ مقابل أرباح بقيمة 720.66 

ألف دينار للفترة املماثلة بالعام املاضي.


