
جنح بيت التمويل الكويتي “بيتك”، بإمتام عملية 
اص��دار صكوك مضاربة للشريحة األول��ى من رأس 

املال بقيمة 750 مليون دوالر.
وقال رئيس مجلس االدارة في “بيتك”، حمد عبد 
احملسن املرزوق، ان حجم الطلبات على االصدار بلغ 
نحو 3 أضعاف احلجم املستهدف، حيث جتاوز مبلغ 

مليارين دوالر، وبعائد سنوي بلغ 3.6%.
وأوضح املرزوق في تصريح صحفي، ان صكوك 
امل��ض��ارب��ة ال��ت��ي أص��دره��ا “بيتك” ت��ه��دف لتدعيم 
قاعدة رأس املال حسب تعميم بنك الكويت املركزي 
ومتطلبات ب��ازل 3 وتعديالته، مم��ا  س��ي��ؤدي الى 
تنوع مصادر التمويل وزيادة قدرات البنك التمويلية 
واإلستثمارية والتوسع في دع��م مشاريع البنية 
التحتية والقطاعات اإلقتصادية املنتجه في دولة 
الكويت وكذلك دعم عمالئنا في توسعاتهم اإلقليمية 
والدولية،  وتعتبر هذه الصكوك دائمة مع امكانية 
استردادها بعد 5 سنوات من تاريخ االص��دار، مبينا 
ان��ه سيتم ادراج الصكوك في س��وق لندن ل��أوراق 

املالية، 
وأضاف ان هذا االص��دار تاريخي اذ يعتبر األكبر 
من حيث احلجم على مستوى الكويت، منّوها بأن 
معدل الربح احملتسب للصكوك يعد األقل مقارنة مع 
االص��دارات األخرى للشريحة األولى لرأس املال  في 

الكويت.
وقال ان شركة “بيتك- كابيتال” لالستثمار لعبت 
دور منسق االكتتاب العاملي ومدير االصدار املشترك، 
الى جانب مؤسسات مالية أخرى، مبينا أن “بيتك-
كابيتال” جنحت في تعزيز دوره��ا إقليميا وعامليا 

بترتيب إصدارات الصكوك.
وأش���اد بنجاح الصفقة ال��ت��ي اكتملت تغطية 
الصكوك فيها باضعاف املبلغ املطلوب في يوم واحد 
حيث ج��اءت الطلبات م��ن مستثمرين م��ن الشرق 
االوسط وأوروبا وآسيا، معظمهم بنوك ومؤسسات 

مالية وصناديق استثمارية.
وذكر املرزوق ان اإلقبال على االكتتاب في اإلصدار 
يعكس الثقة الكبيرة التي يضعها املستثمرون من 

مختلف أسواق املال اإلقليمية والعاملية في “بيتك” 
وإمكاناته واستراتيجيته، كما يؤكد ثقتهم أيضاً 
باالقتصاد والقطاع املصرفي والسوق احمللية رغم 

التحديات احلالية الناجمة عن جائحة كوفيد19-.
وأضاف أن جناح “بيتك” في إجناز هذا اإلصدار 
دليل واض��ح على الوضع االئتماني القوي للبنك، 
ومتانة مركزه املالي، واملكانة املرموقة التي يتمتع بها 
لدى املستثمرين اإلقليميني والعامليني، باإلضافة إلى 
كفاءة عملياته وما حققه أداء البنك من متيز وموثوقية 

باعتباره أحد أبرز املجموعات املصرفية في املنطقة.
ولفت املرزوق إلى أهمية أدوات التمويل اإلسالمية 
ودوره���ا في تعزيز أس��واق امل��ال العاملية، وه��و ما 
يؤكده إقبال املستثمرين من مختلف أنحاء العالم على 
االكتتاب بصفقات الصكوك التي أصدرتها شركات 
وبنوك خليجية مؤخراً، مؤكدا أهمية منتج الصكوك 
كاحد ادوات التمويل املهمة في االس���واق العاملية 
والتي حتظى باقبال كبير من املستثمرين وتعتبر 
من العوامل الرئيسية املساعدة للشركات على تنفيذ 
خططها املستقبلية للتوسع والنمو وال��دخ��ول الى 

مجاالت جديدة .

وقعت شركة انرتك القابضة وحكومة 
السند اتفاقية امتياز لبناء وتشغيل 
مشروع تاريخي لتزويد املياه وتخزينها، 
بتكلفة إجمالية للمشروع تبلغ حوالي 
30.1 مليار روبية باكستانية )190 
مليون دوالر أمريكي(، في منطقة ثار 
في مقاطعة السند، باكستان. وسيتم 
استخدام املياه التي يوفرها املشروع 
لقطاع الطاقة حيث ستؤدي إل��ى خلق 
فرص عمل وتطوير في منطقة ثار في 

السند.
وشركة انرتك القابضة هي شركة 
تابعة مملوكة بالكامل للشركة الوطنية 
 ،)”NTEC“(  ملشاريع التكنولوجيا
وال��ت��ي ب��دوره��ا شركة تابعة مملوكة 
بالكامل للهيئة ال��ع��ام��ة لالستثمار 
)KIA( ، ص��ن��دوق ال��ث��روة السيادية 

لدولة الكويت.
وتتعلق اتفاقية االمتياز التي تبلغ 
مدتها 25 عاًما مبعاجلة وت��وري��د 45 
كوزيك ماء من نابيسار، السند، عبر خط 
أنابيب بطول 61 كيلومتًرا إلى فاجيهار، 
السند.  وسيشمل املشروع أيًضا بناء 

خزانات في نابيسار وفاجيهار لضمان 
تخزين املياه لفترة تراكمية تبلغ 75 

يوًما.
وقد مت تطوير املشروع على أساس 
امل��س��ار السريع م��ن قبل شركة انرتك 
القابضة وحكومة السند في فترة اثنى 
عشر ش��ه��ًرا.  وي��ؤك��د اجل���دول الزمني 
لتطوير املشروع السريع على التزام 

شركة انرتك القابضة  باالستثمار في 
مشاريع البنية التحتية احليوية التي 

تعتبر مهمة من الناحية االستراتيجية.
وص��رح الرئيس التنفيذي لشركة 
انرتك القابضة، السيد عبد الله املطيري: 
“هذا املشروع هو مشروع استراتيجي 
لشركة انرتك القابضة، وقد مت تطويره 
بالشراكة مع حكومة السند. ويسعدنا 

أن نكون قد طورنا مشروًعا مستداًما 
وحيوًيا على أساس املسار السريع خالل 
جائحة فيروس كورونا.  هذا النجاح هو 
شهادة على ق��درات ان��رت��ك  في تطوير 
البنية التحتية. و نحن متحمسون 
للمساهمة في تطوير مشاريع البنية 

التحتية الرئيسية في باكستان “.
ك��م��ا ص����رح س��ف��ي��ر ب��اك��س��ت��ان في 
الكويت سعادة سيد سجاد حيدر قائالً: 
“يسعدني ج��ًدا اليوم أن أرى تتويًجا 
لالستثمار من شركة انرتك القابضة، 
وهي جزء من هيئة االستثمار الكويتية 
والتي تعد واح��دة من أكثر املستثمرين 
املتميزين في املنطقة.  ولطاملا كانت 
ال��ك��وي��ت م��س��ت��ث��م��راً ط��وي��ل األم����د في 
باكستان تاريخياً ويشترك البلدان في 
رواب���ط جت��اري��ة مهمة.  وي��وض��ح هذا 
املشروع أن باكستان مفتوحة لالستثمار 
للمستثمرين املتمرسني على مستوى 
العالم.  وآم��ل أن يشجع ه��ذا املشروع 
املزيد من االستثمار من قبل الكويت في 
باكستان في القطاعات احليوية لدعم 

النمو وتقوية روابطنا االقتصادية.

alwasat.com.kw

10 رابحني في سحب »السنبلة« األسبوعي »وربة«: 
أعلن بنك ورب��ة أسماء الفائزين  بسحوبات السنبلة 
األسبوعية، وسيستمر بنك وربة بعمل السحوبات لعشرة 
رابحني أسبوعياً بحضور ممثل عن وزارة التجارة والصناعة 
وموظفي بنك وربة. وبالنسبة للعمالء الذين حالفهم احلظ 
خالل سحب السنبلة األسبوعي احل��ادي والعشرون، فقد 
توج 10 رابحني من عمالء بنك ورب��ة حصل كل منهم على 
1000 دينار كويتي وهم: بندر ناصر حربي الفضلي، ثامر 

عواد عامر الشويعر اجلبعري ، سلمان حبيب سلمان الدماج 
العازمي، محمد طرقي فهد العنزي، عامر علي خلف طويان، 
جميلة ثامر وارد العجمي، عبد الله نايف عبد الله العازمي، 
عبد الرحمن إسماعيل محمد رمضان، ح��ازم زهير محمود 
أبوغوش، متعب مطلق شفا املطيري. وميثل حساب السنبلة 
اخليار األمثل لكل الراغبني بتوفير األم��وال وحتقيق عوائد 
مالية مناسبة على أرصدتهم في الوقت نفسه باإلضافة إلى 

ف��رٍص للفوز بجوائز نقدية ط��وال العام. وح��ول الشروط، 
يتطلب اآلن وج��ود 100 د.ك ل��دخ��ول سحوبات السنبلة 
األسبوعية والسحوبات الكبرى، علماً بأن العميل ال زال 
يحصل على فرصة واح��دة مقابل كل 10 د.ك في احلساب، 
والفرص حتتسب على حسب أدنى رصيد في احلساب خالل 
الشهر. لذلك يجب أن يكون قد مضى على املبلغ شهر كامل في 

احلساب للتأهل للسحب األسبوعي.
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2021 36 ملناخ االستثمار لعام  املؤسسة أطلقت التقرير الـ 

40.5 مليار دوالر قيمة االستثمار  »ضمان االستثمار«: 
األجنبي املباشر في الدول العربية 

أص���درت امل��ؤس��س��ة العربية لضمان االستثمار 
وائتمان الصادرات )ضمان(، تقريرها السنوي ال� 36 
ملناخ االستثمار في الدول العربية لعام 2021، الذي 
رصد ارتفاعا غير متوقع في تدفقات االستثمار األجنبي 
املباشر الواردة الى الدول العربية بنسبة %2.5 لتبلغ 
40.5 مليار دوالر عام 2020، ولتمثل حصتها 6.1% 
من مجمل التدفقات الواردة الى الدول النامية و%4 من 

مجمل التدفقات العاملية البالغة نحو 999 مليار دوالر.
وكشف التقرير ع��ن استمرار التركز اجلغرافي 
للتدفقات الواردة حيث استحوذت الدول اخلمس االولى 
على نحو %95 من مجمل التدفقات بقيادة االم��ارات 
التي استقطبت 19.9 مليار دوالر بحصة جت��اوزت 
%49، تلتها مصر بقيمة 5.9 مليارات دوالر وحصة 
%14.5، ثم السعودية في املرتبة الثالثة بقيمة 5.5 
مليارات دوالر وحصة %13.6 من االجمالي العربي، 
ثم سلطنة عمان في املرتبة الرابعة بقيمة 4.1 مليارات 
دوالر وحصة %10.1، ثم لبنان في املرتبة اخلامسة 
بقيمة 3.1 مليارات دوالر وحصة %7.6 من االجمالي.  

كما اش���ارت بيانات التقرير ال��ى ت��راج��ع أرص��دة 
االستثمار االجنبي املباشر الواردة إلى الدول العربية 
بنهاية ال��ع��ام 2020، مب��ق��دار 3.75 مليارات دوالر 
ومبعدل %0.4 من 912.3 مليار دوالر عام 2019 الى 
908.6 مليارات دوالر عام 2020، وذلك وفق بيانات 
)االونكتاد(، وذلك إضافة الى استحواذ الدول الثالث 
االول��ى على نحو %58 من مجمل األرص��دة التراكمية 
ال��واردة الى املنطقة حيث استحوذت السعودية على 
241.9 مليار دوالر بحصة بلغت %26.6، تلتها 
اإلمارات بقيمة 150.9 مليار دوالر وحصة %16.6، ثم 

مصر بقيمة 132.5 مليار دوالر وحصة 14.6%.
وأوض���ح امل��دي��ر ال��ع��ام للمؤسسة عبد الله أحمد 
الصبيح في بيان صحفي بهذه املناسبة ان��ه ووفق 
توقعات املؤسسة السابقة، تأثر مناخ االستثمار في 
الدول العربية في املجمل بشكل سلبي جراء ما شهدته 
املنطقة من أحداث وتطورات أخذا في االعتبار تداعيات 
انتشار فيروس كورونا املستجد واإلجراءات املصاحبة 
ل��ه، وال��ت��ي مت رص��ده��ا م��ن خ��الل ع��دد م��ن امل��ؤش��رات 
املركبة الصادرة عن اجلهات الدولية املتخصصة في 
تقييم مختلف مكونات مناخ االستثمار وبيئة االعمال 

ومستويات املخاطر املرتبطة بها.
وأضاف الصبيح أن تصنيف عدد من الدول العربية 

شهد تراجعا خالل العام 2020 في مؤشرات التقييم 
السيادي وع��دد من املؤشرات املهمة لقياس املخاطر، 
إض��اف��ة ال��ى ت��راج��ع متوسط ترتيب ال���دول العربية 
في مؤشرات االبتكار والتنمية البشرية واحلوكمة 
والتنافسية، ف��ي ح��ني شهد وض��ع ال���دول العربية 
استقرارا في مؤشرات احلكومة االلكترونية والقيود 

التنظيمية املفروضة على االستثمار األجنبي املباشر.
في املقابل شهد وضع الدول العربية في املؤشر العام 
لبيئة أداء االعمال الصادر عن مجموعة البنك الدولي 
والذي يقيس األداء ما بني يونيو 2019 ويونيو 2020، 
حتسنا مبقدار 4 مراكز، بفضل قيام ال��دول العربية 
بتسريع وتيرة االص��الح��ات، بإجمالي 55 اصالحا 
بزيادة 6 اصالحات عن العام 2019، رغم ان متوسط 

الترتيب ظل دون املتوسط العاملي.
مشاريع االستثمار االجنبي املباشر في ال��دول 
العربية  وفي هذا السياق واستنادا لقاعدة بيانات 
 ))FDI Markets أسواق االستثمار األجنبي املباشر
فقد تراجع عدد مشاريع االستثمار االجنبي املباشر 
في الدول العربية مبعدل %38.3 الى 616 مشروعا 
ومن حيث التكلفة مبعدل %40.5 الى 34 مليار دوالر 

لتشهد املنطقة أدنى أداء منذ عام 2003.
وفيما يتعلق بالتوزيع اجلغرافي فقد حلت امريكا 

الشمالية في مقدمة أهم املستثمرين في املنطقة من 
حيث التكلفة بقيادة الواليات املتحدة التي ساهمت 
ب� %22.4 من مجمل االستثمارات، وت��رك��زت تلك 
املشاريع جغرافيا في االم��ارات بعدد 347 مشروعا 
وفي السعودية بتكلفة استثمارية 10.4 مليارات 
دوالر. أما فيما يتعلق بالتوزيع القطاعي فقد حلت 
قطاعات خدمات االعمال والبرمجيات واخلدمات 
املالية في املراكز الثالثة االولي على التوالي بحصة 
بلغ مجموعها %50 من ع��دد املشاريع، فيما حلت 
قطاعات امل��واد الكيميائية والفحم والنفط والغاز 
والطاقة املتجددة في امل��راك��ز الثالثة االول��ي على 
التوالي من حيث التكلفة االستثمارية بحصة بلغ 

مجموعها %55 من اإلجمالي.
وفيما يتعلق مبشاريع االستثمار العربي البيني 
فقد تراجعت مبعدل %42 ال��ى 110 مشاريع، كما 
انخفضت التكلفة االستثمارية مبعدل %68.8 الى 4.8 
مليارات دوالر لتمثل %14 من مجمل االستثمارات 
االجنبية في ال��دول العربية، وقد مثلت السعودية 
الوجهة االولى بعدد 29 مشروعا وبتكلفة 1.35 مليار 
دوالر، فيما حل قطاع البرمجيات في املقدمة بعدد 
20 مشروعا وقطاع االتصاالت في املقدمة من حيث 

التكلفة مبا يزيد عن 842 مليون دوالر.
وفي اخلتام أكد املدير العام للمؤسسة أن “ضمان” 
ت��درك أن دوره��ا أثناء األح��داث االستثنائية حينما 
تتراجع درج��ات الثقة واليقني، يصبح أكثر أهمية 
حيث تقدم اآلليات واألدوات الكفيلة بضمان استمرار 
حركة التجارة العربية وتدفق االستثمارات األجنبية 
املباشرة إلى الدول العربية من خالل توفير احلماية 
التي تبحث عنها الكيانات التصديرية واالستثمارية 
واملصرفية العربية في خضم التطورات الوبائية 
والسياسية احلالية، بحجم عمليات تأمني تراكمية 
ضد املخاطر السياسية والتجارية بقيمة 21 مليار 

دوالر حتى نهاية العام 2020.
ويتناول التقرير عبر اجزائه األربعة التغيرات 
التي طرأت على مناخ االستثمار خالل العام 2020، 
وانعكاس ذلك على حجم مشاريع وتدفقات االستثمار 
األجنبي املباشرة في املنطقة، أخذا في االعتبار التأثير 
املتوقع للتطورات السياسية واالقتصادية وتداعيات 
ان��ت��ش��ار ف��ي��روس ك��ورون��ا املستجد واإلج����راءات 

املصاحبة له.

»إنرتك« توقع اتفاقية امتياز ملشروع توريد مياه 
190 مليون دوالر في »السند- باكستان« بقيمة 

ضمن الشريحة األولى من رأس املال

»بيتك«: جناح الفت الصدار أول صكوك 
750 مليون دوالر مضاربة بقيمة 

دوالر  مــلــيــار   21 بلغت  الــتــراكــمــيــة  املستثمرين  تــأمــني  عمليات  الــصــبــيــح: 
باملئة   38.3 مبعدل  العربية  الدول  في  االجنبي  االستثمار  مشاريع  عدد  انخفاض 
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تدفقات االستثمار االجنبي المباشر 
2020الواردة الى الدول العربية لعام 

بالمليون 
دوالر استقبل وزي��ر املالية وزي��ر الدولة للشؤون 

االقتصادية واالستثمار خليفة مساعد حمادة 
في مكتبه بسفير االحت��اد األوروب��ي لدى دولة 

الكويت د. كريستيان تودور.
ومت خالل اللقاء استعراض عدد من املواضيع 
ذات االهتمام املشترك وسبل تعزيز التعاون 
ال��ث��ن��ائ��ي ب��ني دول���ة ال��ك��وي��ت ودول االحت���اد 
األوروب�����ي، وال��س��ع��ي لتدعيم ال��ت��ع��اون مع 
دول االحت��اد األوروب��ي فيما يتعلق باملجاالت 
االق��ت��ص��ادي��ة واالس��ت��ث��م��اري��ة، ومت��ت اإلش���ادة 
بافتتاح بعثة االحتاد األوروبي في دولة الكويت 

في عام 2019 وال��دور ال��ذي لعبته البعثة في 
التنسيق مع دولة الكويت في مختلف القضايا 
ذات االه��ت��م��ام امل��ش��ت��رك، كما مت خ��الل اللقاء 
مناقشة تأثير جائحة كورونا على األوض��اع 
االقتصادية واإلجراءات املتخذة لتخفيف اآلثار 

املترتبة عليها.
حضر اللقاء كل من العضو املنتدب للهيئة 
العامة لالستثمار فاروق بستكي، ومدير إدارة 
التعاون االقتصادي العربي واخلليجي والوكيل 
املساعد للشؤون االقتصادية بالتكليف طالل 

النمش، ومدير إدارة الدين العام عبدالعزيز املال.

حمادة يبحث تعزيز التعاون 
االقتصادي مع  سفير االحتاد األوروبي 

جانب من االستقبال

عبدالله املطيري متوسطا السفير الباكستاني وعبدالله التركي

حمد املرزوق

مع االل��ت��زام التام بكافة اإلرش���ادات 
الوقائية من اجلهات الصحية، قام البنك 
األهلي املتحد ي��وم األرب��ع��اء املوافق23 
يونيو احلالي بإجراء  السحب األسبوعي 
على جوائز احلصاد اإلسالمي، حساب  
السحب على اجلوائز اإلسالمي األول في 
الكويت واحلاصل على “جائزة أفضل 
برنامج إدخار فى الكويت للعام 2019” 
من مجلة بانكر ميدل إيست املرموقة، 
وذل��ك نظرا للعديد م��ن امل��م��ي��زات التى 
ينفرد بها، حيث يقدم لعمالئه ما يزيد 
عن 750 جائزة سنويا واستطاع أن يعيد 
رسم حياة اآلالف من الرابحني من سعداء 

احلظ .
وأسفر السحب عن حصول 20 فائزا 
على 1000 دينار كويتي لكل منهم وهم 
: وضحة تريحيب املطيري، نوال صالح 
الشميمري، زايد رحيل العنزى، وجواد 

عبد الرحيم الصفار، و يوسف عبدالله 
جاولى، و سهام مزيد الرجعان،  وحسن 
فرحان الشمري ، وسعاد محمد صباح، 
و يعقوب خالد اخلضري، وأنعام خليل 
ابراهيم، وخديجة غلوم حسني ، وساريثا 
اليكس مونتيرو، وه��ي��ا عبد الرحمن 
ال��رش��ي��دى ، وم��ح��ارب سعد العتيبى، 
ون��وال بنيه اخلرينج، وم��رزوق مبارك 
السلطان، ، و مشاري عبد الرحمن البحر، 
وعلي مرجي، وعبد العزيز أمين املزيني، 

ومحمد أرشد بهاتي.
واجلدير بالذكر، أن سحوبات احلصاد 
تتضمن العديد من اجلوائز التي من بينها 
جائزة قيمتها 100 ألف دينار كويتي في 
كل من العيدين. وتبقى اجلائزة الربع 
سنوية الكبرى بقيمة 250 أل��ف دينار 
كويتي أهم ما يطمح إليه العمالء لتحقيق 
أحالمهم وتطلعاتهم. كذلك تقدم جوائز 

احلصاد 20 جائزة أسبوعية بقيمة ألف 
دينار كويتي لكل رابح. وباإلضافة إلى 
هذه الباقة من اجلوائز اجلذابة، يحظى 
العمالء ب��أرب��اح سنوية متوقعة على 
أساس عقد الوكالة ضمن هذا احلساب، 
وهو ما يجعل حساب احلصاد اإلسالمي 
مفيدا ل��أس��رة وللراغبني ف��ي التوفير 
بوجه عام من خالل حتقيقه للعديد من 
املميزات س��واء على امل��دى القصير أو 
على املدى الطويل مما يقابل باستحسان 
وتقدير مختلف العمالء سواء اجلدد أو 
احلاليني. إضافة إلى ذلك، ألول مرة في 
الكويت، مت تقدمي “سحب األفضلية” 
الربع سنوي بقيمة 25 ألف دينار كويتي 
حصريا للعمالء الذين لم يفوزوا بأي 
م��ن ج��وائ��ز احل��ص��اد اإلس��الم��ي خ��الل 
السنوات اخلمس األخيرة بشرط مرور 
عام على فتح حساباتهم وتتيح كل 50 

دينارا كويتيا في حساب العمالء ضمن 
هذه الفئة فرصة واح��دة للمشاركة في 

السحب.
 وق��د ن��ال ح��س��اب احل��ص��اد “جائزة 
أفضل برنامج ادخ��ار في الكويت للعام 
2019” م��ن مجلة بانكر ميدل إيست 
املرموقة، وذلك نظرا للعديد من املميزات 
التي ينفرد بها، ومنها أنه أبسط وأسهل 
برنامج ادخار والذي يقدم إلى أكبر عدد 
م��ن الفائزين أكبر قيمة م��ن اجل��وائ��ز، 
وكذلك لتميزه بسحوبات متميزة في 
عيد الفطر وع��ي��د األض��ح��ى، فضال عن 
مضاعفات نقاط برامج ال��والء، مع ميزة 
ف��ري��دة لفتح احل��س��اب عبر االنترنت، 
وات���س���ام ال��س��ح��وب��ات ع��ل��ى اجل��وائ��ز 
بالنزاهة والشفافية حيث يتم بثها من 
خالل البرامج اإلذاعية وحسابات البنك 

عبر وسائل التواصل االجتماعي.

اإلسالمي احلصاد  حلساب  األسبوعي  السحب  في  فائزًا   20 »املتحد«: 
وافقت اجلمعية العامة العادية ملجموعة 
أرزان املالية للتمويل واالستثمار و بنسبة 

حضور بلغت 65.46 باملئة .
على توصية مجلس االدارة  بإطفاء اخلسائر 
املتراكمة والبالغة 14،951،827 دينار كما 
في بيان املركز املالي 31 م��ارس 2021 )غير 
مدققة( وذل��ك من خالل مبلغ 503،767 دينار 
من االحتياطي اإلختياري ومبلغ 14،448،060 

دينار من عالوة اإلصدار للشركة.
و أوضح نائب رئيس مجلس إدارة املجموعة 
و الرئيس التنفيذي جاسم زينل ب��أن إطفاء 
اخل��س��ائ��ر امل��ت��راك��م��ة ف��ي ب��ي��ان امل��رك��ز امل��ال��ي 
للمجموعة وال��ت��ي ه��ي ضمن ب��رن��ام��ج خطة 
الشركة في إع��ادة الهيكلة املالية للمجموعة 
مبا يتوافق مع  استراتيجية الشركة الشاملة 
للتوسع ف��ي أنشطة الشركة املختلفة و منو 
إيراداتها و قاعدة عمالءها ، وهذا اإلجراء سوف 
يصب في مصلحة مساهمني الشركة ويسهم في 

حتقيق تطلعاتهم.

»أرزان«  توافق على إطفاء اخلسائر 
14.9 مليون دينار  املتراكمة البالغة 

جاسم زينل


