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سجلت تراجع ًا سنوي ًا محدوداً بنسبة %1.6

التسهيالت االئتمانية الممنوحة لقطاعي العقار واإلنشاء
بلغت نحو  10مليارات دينار
قال تقرير �صادر عن بيت التمويل الكويتي �إن الت�سهيالت
االئتمانية املمنوحة لقطاعي العقار والإن�شاء فاقت 9.9
مليارات دينار يف �أغ�سط�س  2018طبق ًا لآخر بيانات
بنك الكويت املركزي ،مع تراجع �سنوي حمدود بن�سبة
 ،%1.6يف حني �شكلت  %27.4من �إجمايل االئتمان
املمنوح يف �أغ�سط�س  ،2018مقابل  %28يف نف�س ال�شهر
من العام املا�ضي.
وقد اقرتبت �أر�صدة الت�سهيالت االئتمانية ال�شخ�صية
املق�سطة من  11.5مليار دينار يف �أغ�سط�س م�سجلة زيادة
ن�سبتها  %1.5على �أ�سا�س ربع �سنوي و %7.2على �أ�سا�س
�سنوي ،وهي ت�سهيالت متنح للأفراد الذين يرغبون يف
بناء وحدات �سكنية يف قطاع ال�سكن اخلا�ص ،وبالتايل
ي�ستمر االجتاه الت�صاعدي لأر�صدة الت�سهيالت االئتمانية
املمنوحة للن�شاط العقاري يف جممله.
ومن ناحية �أخرى �أ�شار التقرير �إلى �أن عدد �رشكات
القطاع العقاري امل�سجلة يف بور�صة الكويت بلغ 40
�رشكة بنهاية الربع الثالث والثاين ،وهو القطاع الثاين
من حيث عدد ال�رشكات وفق بيانات �رشكة بور�صة
الكويت يف الربع الثالث ،وميثل عددها  %23من عدد
ال�رشكات املدرجة ال��ذي يبلغ � 174رشكة يف الربع
الثالث.
ومازال يف املرتبة الثالثة بني القطاعات بح�صة قدرها
 %21من حيث كمية الأ�سهم املتداولة واخلام�سة بح�صة

قدرها  %4.7من قيمة الأ�سهم املتداولة ،فيما جاء
يف املرتبة الرابعة من حيث عدد ال�صفقات املتداولة
بح�صة مثلت  ،%11.9يف الوقت الذي ارتفعت فيه �أ�سهم
�رشكتني عقاريتني خالل الربع الثالث ،انخف�ضت �أ�سهم
�رشكتني �آخرتني ،فيما ا�ستقرت �أ�سهم بقية �رشكات
القطاع العقاري.
و�أ�ضاف :تراجعت القيمة ال�سوقية ل�رشكات القطاع
العقاري للربع الثاين على التوايل حني بلغت 1.2
مليار دينار يف الربع الثالث مقابل �أقل من  1.4مليار
دينار بنهاية الربع الثاين ،برغم زيادة القيمة ال�سوقية
لل�رشكات املدرجة يف بور�صة الكويت �إلى  28.9مليار ًا
يف الربع الثالث مبقدار مليار دينار عن  27.9مليار
دينار بنهاية الربع الثاين ،وقد مثلت القيمة الر�أ�سمالية
ل�رشكات القطاع العقاري  %4.2بنهاية الربع الثالث
مقابل  %5من ال�رشكات املدرجة يف ال�سوق يف الربع
الثاين.
يف الوقت الذي زادت فيه قيمة تداوالت �أ�سهم القطاع
العقاري �إلى  71.8مليون دينار يف الربع الثالث� ،أي
�ضعف قيمتها يف الربع ال�سابق له ،كما ت�ضاعفت كمية
الأ�سهم املتداولة �إلى  1.4مليار �سهم يف الربع الثالث
مقابل  690مليون �سهم يف الربع الثاين ،وارتفع عدد
ال�صفقات �إلى �أكرث من � 36ألف �صفقة مقابل �أقل من 21
�ألف �صفقة يف الربع الثاين.
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اتحاد المصارف يعين الجراح رئيس ًا
للمجلس األعلى للتحكيم
�أعلن احت��اد امل�صارف العربية
العربية ،م�ؤكد ًا �أن اختياره لتويل
�أن��ه قام ب�إطالق مركز الو�ساطة
هذه املهمة يعترب مبثابة م�س�ؤولية
والتحكيم ل��دى االحت��اد وتعيني
جديدة �سيحملهاعلى عاتقه يف
رئي�س جمل�س �إدارة االحتاد و «بنك
�سبيل تلبية حاجة القطاع امل�رصيف
الكويت ال��دويل» ،ال�شيخ حممد
وتطلعاته لبناء عدالة م�رصفية
اجلراح يف من�صب رئي�س املجل�س
تتما�شى م��ع متطلبات التنمية
الأعلى للتحكيم ،وذلك على هام�ش
امل�ستدامة يف ال���دول العربية
انعقاد «ملتقى التحكيم يف حل
م�شري ًا �إلى �أنه �سيتولى من خالل
النزاعات امل�رصفية والتجارية»
من�صبه اجلديد مهمة طرح الأفكار
م�ؤخر ًا يف بريوت ،بح�ضور وزير
التي ت�ساعد يف تاليف التغريات يف
العدل اللبناين� ،سليم جري�صاتي،
القوانني والأنظمة التي ترعى حل
والأم�ي�ن العام ل�لاحت��اد ،و�سام
النزاعات امل�رصفية� ،إ�ضافة �إلى
فتوح� ،إل��ى جانب عدد من كبار
تبادل اخلربات يف جمال التحكيم
الق�ضاة واخل�ب�راء املتخ�ص�صني
والو�ساطة واالط�لاع على قوانني
• ال�شيخ حممد اجلراح
يف جمال الو�ساطة والتحكيم من
التحكيم يف الدول العربية و�إجراء
خمتلف الدول العربية.
املقارنات حولها ،ال�سيما فيما
ويكمن ال��ه��دف م��ن وراء �إط�ل�اق مركز الو�ساطة يتعلق بتعيني املحكمني وتنفيذ القرارات التحكيمية
والتحكيم لدى احتاد امل�صارف العربية وتعيني والطعن بها ،وكيفية و�ضع ل��وائ��ح املحكمني
اجلراح يف من�صب رئي�س املجل�س الأعلى للتحكيم واختيارهم وفق ًا للمعايري التي اعتمدها مركز
هو حل كل النزاعات امل�رصفية والتجارية العربية ،الو�ساطة والتحكيم وهي النزاهة والثقة واملبادئ
وامل�ساعدة يف معاجلة الق�ضايا القانونية املهمة واخلربة.
ذات ال�صلة باال�ستثمار امل�رصيف والتجاري وعقود كما دعا اجلراح جميع امل�صارف �إلى �أن تلج�أ حلل
التمويل لل�رشكات والأفراد وامل�ؤ�س�سات املالية.
نزاعاتها مع العمالء ب�شكل ودي �أو ًال ،ومن ثم تتوجه
وعب اجلراح عن مدى �سعادته لتعيينه يف من�صب �إلى مركز الو�ساطة والتحكيم الذي يعمل على حل
رّ
رئي�س املجل�س الأعلى للتحكيم لدى احتاد امل�صارف هذه النزاعات بطريقة مهنية �رسية و�رسيعة.

«ريم» ترفع نسبة ملكيتها بـ «المال»
إلى %21.224
ك�شفت �رشكة رمي العقارية عن
ارتفاع ن�سبة ملكيتها يف �رشكة
املال لال�ستثمار �إلى ،%21.224
وذل���ك بعد تنفيذ �صفقة ذات
طبيعة خا�صة ب�شكل غري مبا�رش
على �أ�سهم الأخرية.
و�أو���ض��ح��ت «ري��ـ��ـ��م» يف بيان
للبور�صة �أم�س �أن الهدف من
ال�صفقة هو �رشاء عدد  58.2مليون
�سهم من �أ�سهم «امل��ال» ،والتي
تُ عادل  %18.758من ر�أ�س املال
ُ
امل�صدر واملدفوع.
ونوهت الى �أن عملية ال�رشاء متت
على �أ�سا�س �سعر  27فل�س ًا لل�سهم

مملوكة لـ «العقارات المتحدة»
تستحوذ على «العبدلي مول» باألردن

الواحد ،وبقيمة �إجمالية تُ قدر
بنحو  1.57مليون دينار «5.16
ماليني دوالر».و�أف���ادت ال�رشكة
ب�أن ارتفاع ح�صتها يف «املال»
���س��وف ي�ترت��ب عليه ت�صنيف
اال�ستثمار يف الأخرية كا�ستثمار
يف �رشكة زميلة با�ستخدام طريقة
حقوق امللكية.
وتابعت :كما �ستقوم ال�رشكة
بتحديد القيمة العادلة ل�صايف
الأ�صول كما يف تاريخ ال�رشاء
و�إذا ك��ان��ت القيمة العادلة
ل�صايف الأ���ص��ول تزيد عن كلفة
اال�ستثمار �سوف يتم ت�سجيل تلك

الزيادة �ضمن الأرباح واخل�سائر
مبا�رشة.
وك��ان��ت �رشكة اخل�ير الوطنية
للأ�سهم والعقارات �أعلنت مطلع
الأ�سبوع املا�ضي ،عن تو�صلها
�إلى اتفاق مع «ريــم» بتاريخ 14
نوفمرب 2018؛ ل�رشاء ح�صتها يف
«املال».
اجلدير بالذكر �أن ح�صة «اخلري»
يف «امل���ال» ه��ي الأك�ب�ر ،تليها
ح�صة مبارك حامد امل�سلم بواقع
 ،%5.7علم ًا ب�أن ر�أ�سمال «املال»
ُيقدر بنحو  31.03مليون دينار
موزع ًا على  310.3ماليني �سهم.

«مدن األهلية» :عقارات الكويت استقطبت  11شركة عربية وأجنبية منذ 2003
دعت �رشكة مدن الأهلية العقارية
لتكثيف ج��ه��ود حت�����س�ين مناخ
اال�ستثمار يف الكويت ب�شكل عام
ويف قطاع العقار ب�شكل خا�ص وذلك
لزيادة جاذبية البالد لل�رشكات
العربية والأجنبية الكربى وزيادة
تدفقات اال�ستثمار االجنبي يف
البالد .واو�ضحت ال�رشكة يف تقرير
ان القطاع العقاري الكويتي ورغم
ا�ستمرار وج��ود بع�ض العوائق
الت�رشيعية واالجرائية متكن من
ا�ستقطاب � 11رشكة عربية واجنبية
خالل الفرتة ما بني عامي 2003
و.2017
وا���ش��ار ال��ت��ق��ري��ر اال ان���ه وعلى
الرغم من حمدودية عدد ال�رشكات
و�صغر حجم الكلفة اال�ستثمارية
مل����شروع��ات��ه��ا ال���ـ  11ال��ت��ي مل
ت��ت��ج��اوز  3.2م��ل��ي��ارات دوالر،

اال ان ذلك يعد م�ؤ�رشا على امكانية
زيادة حجم م�رشوعات اال�ستثمار
االجنبي يف البالد ب�شكل عام ويف
القطاع العقاري ب�شكل خا�ص اذا ما
مت حت�سني مناخ اال�ستثمار وازالة
العوائق الت�رشيعية واالجرائية.
وك�شف التقرير عن ان االم��ارات
ح��ل��ت يف امل��رت��ب��ة االول����ى ب��ـ 3
م�����ش�روع���ات ل����شرك��ات ه��ي��درا
للعقارات وجمموعة  EMKEوبيرت
هومز وتقدر كلفتها اال�ستثمارية
االج��م��ال��ي��ة بقيمة  1.23مليار
دوالر متثل  %39من جممل الكلفة
اال�ستثمارية لل�رشكات االجنبية ثم
حلت الواليات املتحدة ثانيا عرب
�رشكة برولوجي�س املتخ�ص�صة يف
ت�شييد املباين ال�صناعية مب�رشوع
قيمته  601مليون دوالر ثم حلت
�سنغافورة يف املرتبة الثالثة

• عمر جنم

بقيمة  601مليون دوالر عرب �رشكة
فريزر �سريفي�سد ريزدن�زس «فريزر
�آن��د نيف» املتخ�ص�صة يف ت�شييد

املباين ال�سكنية ثم حلت ال�صني
يف املرتبة الرابعة بقيمة 580
مليون دوالر عرب �رشكة امل�ؤ�س�سة
ال�صينية للهند�سة الإن�شائية
« »CSCECثم �رشكات من الهند
ولوك�سمبورغ و�أ�سرتاليا والهند
وقطر.
ويرى التقرير �أن الكويت حتتاج
فقط ال��ى ع��دد م��ن الت�سهيالت
الت�رشيعية واالج��رائ��ي��ة النها
تتمتع بغالبية مقومات جذب
اال�ستثمار ومنها دخل مرتفع من
النفط ومتو�سط م�شجع لدخل
الفرد وموقع جغرايف ا�سرتاتيجي،
وا�ستقرار �سيا�سي واجتماعي،
ونظام حكم دميقراطي ،ونظام
ق�ضائي م�ستقل و�شفاف ،ونظام
م�رصيف قوي و�سليم ،وقطاع خا�ص
م��ل��يء وخ��ب�ير ،وبنية �أ�سا�سية

حديثة ،وتكلفة منخف�ضة للطاقة،
و�رضائب منخف�ضة ،ومعدل ت�ضخم
�ضمن ال�سيطرة وم�ؤ�رشات م�ستقرة
لالقت�صاد الكلي وبيئته ،كما تتمتع
عملتها بقوة وا�ستقرار ،وت�سري
�سوقها املالية ب�رسعة نحو كونها
�سوق ًا نا�شطة متقدمة.
وعلى امل�ستوى اخلارجي ي�ضيف
التقرير �أن الكويت لديها جتارة
منفتحة على ال��ع��امل وت�صنيف
�سيادي مرتفع ولديها اتفاقات
ت��ع��اون ا�ستثماري وجت���اري مع
العديد من دول وتكتالت املنطقة
والعامل وحتظى مبراتب متقدمة
يف م�ؤ�رشات تقييم اداء ال��دول يف
العامل ومنها املرتبة  41يف م�سح
احلكومة الإلكرتونية لعام ،2018
و 61يف م�ؤ�رش الأداء البيئي EPI
لعام ،2018

• بيان ال�رشكة لبور�صة الكويت

�أع��ل��ن��ت ��شرك��ة ال��ع��ق��ارات
املتحدة ع��ن انتهاء �رشكة
ت��اب��ع��ة ومم��ل��وك��ة ل��ه��ا يف
الأردن بن�سبة  ،%100ب�إمتام
�إج���راءات ��شراء جميع �أ�سهم
��شرك��ة «ال��ع��ب��ديل م���ول» يف
الأردن.
وق��ال��ت «م��ت��ح��دة» يف بيان
للبور�صة �أم�س� :إنه مت االنتهاء
م��ن �إج����راءات نقل امللكية
وكافة االلتزامات ُ
املرتبطة
بهذه العملية �أم��ام اجلهات
الر�سمية الأردن��ي��ة ،لت�صبج
بذلك «العبديل مول» مملوكة
بن�سبة  %100لـ «العقارات
املتحدة  -الأردن».
و�أو���ض��ح��ت �أن الأث���ر املايل
للعملية ال�سابقة �سوف يظهر
على املركز امل��ايل لل�رشكة
بعد االنتهاء من املعاجلات
املحا�سبية وحتقيقها من
مراقبي احل�سابات «الأردن
وال��ك��وي��ت» يف البيانات
امل��ال��ي��ة ُ
امل��ج��م��ع��ة للربع
الرابع املنتهي يف  31دي�سمرب

 .2018وك��ان��ت «متحدة»
�أع��ل��ن��ت م��ط��ل��ع �أغ�سط�س
املا�ضي ،عن توقيع �رشكتها
ب��الأردن اتفاقية �رشاء �أ�سهم
�رشكة العبديل لال�ستثمار
وال��ت��ط��وي��ر ،مو�ضحة ب ��أن
االتفاقية تن�ص على �رشاء
ج��م��ي��ع الأ���س��ه��م اململوكة
للأخرية يف �رشكة «العبديل
م��ول» والبالغ عددها نحو
 61.38مليون �سهم متثل %40
من �إجمايل الأ�سهم.
و�أو�ضحت ال�رشكة �آن��ذاك �أن
عملية ال�رشاء �ستتم بال�سداد
ال��ن��ق��دي بقيمة  20ماليني
دينار �أردين مبا ُيعادل 8.6
مليون دينار كويتي «28.3
مليون دوالر».
و�أعلنت «متحدة» مطلع نوفمرب
احل��ايل ،عن حتقيق خ�سائر
بقيمة  3.29ماليني دينار يف
الأ�شهر الت�سعة الأول���ى من
2018؛ مقابل �أرب���اح بنحو
� 284.61أل��ف دينار للفرتة
ذاتها من العام املا�ضي.

« غلوبل» تتخارج من حصتها في «اإلمارات إلعادة التأمين التكافلي»
ق���ال ب��ي��ت اال���س��ت��ث��م��ار العاملي
«غلوبل»� ،إن ذراع �إدارة الأ�صول
ال��ب��دي��ل��ة « غ��ل��وب��ل كابيتال
م��اجن��م��ن��ت» ق���د امت���ت بنجاح
التخارج من ح�صتها البالغة %20
يف �رشكة الإمارات لإعادة الت�أمني
التكافلي.
وقد عملت غلوبل مع م�ساهمني
�آخ��ري��ن ميثلون  %75من �رشكة
الإمارات لإعادة الت�أمني التكافلي
خالل الأ�شهر املا�ضية على �إنهاء
�صفقة التخارج ونقل امللكية �إلى
�رشكة �أك�سا اليبيلتي ماجنرز،
وهي �إحدى �رشكات جمموعة �أك�سا
املتخ�ص�صة يف �إعادة الت�أمني على
قطاعات عديدة با�ستثناء احلياة.
وق��د مت �إب���رام ال�صفقة بالقيمة
الدفرتية �أي مب�ضاعف �سعر دفرتي
اعلى من متو�سط م�ضاعف القيمة
الدفرتية لقطاع الت�أمني يف دول
جمل�س التعاون اخلليجي.

وعلق �سليمان الرب ّيع ،الرئي�س
التنفيذي لبيت اال�ستثمار العاملي
«غ��ل��وب��ل» وال����شري��ك امل��دي��ر يف
غلوبل كابيتال ماجنمنت على
�صفقة التخارج قائال« :نحن �سعداء
للغاية ب ��إجن��از ه��ذا التخارج
لتوفري ال�سيولة يف مثل هذه
البيئة اجليو�سيا�سية واالقت�صادية
ال�صعبة والتحديات التي يواجهها
قطاع �إع��ادة الت�أمني من تغريات
تنظيمية يف الأ���س��واق الإقليمية
والرتاجع الذي �شهدته اال�سواق
العاملية خ�لال الع�رشة �أع��وام
املا�ضية نتيجة الفائ�ض الر�أ�سمايل
يف ا�سوق �إعادة الت�أمني».
وك��ان �صندوق «ج��ي ام اف اي»
امل��دار من قبل غلوبل كابيتال
ماجنمنت قد ا�ستحوذ على ح�صة
الأقلية يف �رشكة الإم��ارات لإعادة
الت�أمني التكافلي املعروفة �سابق ًا
ب�إ�سم «الفجر لإع���ادة الت�أمني

• �سليمان الربيع

التكافلي» قبل ان يتم تغيري ا�سم
ال�رشكة يف عام .2009
ت�أ�س�ست ال�رشكة يف عام ،2007
وكانت �أول �رشكة متخ�ص�صة يف
�إعادة الت�أمني التكافلي يف الكويت

«ناقالت النفط» :بدء بناء  3ناقالت غاز مسال عمالقة بقيمة  213.3مليون دوالر
�أع��ل��ن الرئي�س التنفيذي يف �رشكة
ناقالت النفط ال�شيخ طالل اخلالد عن
بدء مرحلة التنفيذ مل�رشوع بناء ثالث
ناقالت غ��از م�سال «عمالقة» بقيمة
 64.895مليون دينار كويتي «نحو
 213.360مليون دوالر �أمريكي».
و�أو�ضح ال�شيخ طالل اخلالد �أم�س �أن
هذه الناقالت من فئة «يف ال جي �سي –
ال بي جي» التي تعترب باكورة تنفيذ
عقد البناء املوقع مع �رشكة «هيونداي
لل�صناعات الثقيلة – كوريا اجلنوبية»
لبناء وت�سليم ثالث ناقالت غاز م�سال
عمالقة من هذه الفئة.
و�أ�شار �إلى بدء مرحلة تقطيع احلديد
لبناء الناقالت املذكورة،مبين ًا �أن
حمولة الناقلة الواحدة ت�صل لنحو 84
�ألف مرت مكعب وفق �أحدث املوا�صفات
واملعايري العاملية اخلا�صة بال�سالمة

وحماية البيئة واحل��د م��ن التلوث
وتقييد ن�سب االنبعاثات الناجتة من
عمليات ت�شغيل الناقالت واملحافظة
على �سالمة الأرواح والأم���ن وذلك
طبقا للقوانني البحرية الدولية ذات
ال�صلة.
و�أك���د ال�شيخ ط�لال ال��ت��زام �رشكة
«هيونداي لل�صناعات الثقيلة – كوريا
اجلنوبية» باجلدول الزمني املحدد
لبناء الناقالت وت�سليمها ح�سب اخلطة
املحددة ،متوقعا �أن تت�سلم الكويت
ناقلة الغاز امل�سال الأولى مع نهاية
عام .2019
و�أ�شاد بجهود العاملني يف «ناقالت
النفط» الكويتية وحر�صهم على اجناز
هذا امل�رشوع وفق اخلطة املحددة له
ما يعزز ويدعم ن�شاط القطاع النفطي
يف البالد.

• العمل على تنفيذ م�رشوع بناء ثالث ناقالت

ولديها ترخي�ص لت�شغيل �أعمال
�إع����ادة ال��ت ��أم�ين جلميع �أن���واع
الت�أمني التكافلي.
ويف �أع���ق���اب الأزم�����ة املالية
العاملية يف ال��ع��ام  2008مت
بذل جهود كبرية لإعادة الهيكلة
من قبل �أع�ضاء جمل�س الإدارة
الذين ميثلون غلوبل كابيتال
ماجنمنت ،وق��د ا�سفرت �إع��ادة
الهيكلة الى نقل اعمال ال�رشكة
الى دبي حتت ا�سم �رشكة الإمارات
لإعادة الت�أمني التكافلي.
و�أ�ضاف الرب ّيع« :نحن فخورون
با�ستقطاب م�ستثمرين دوليني �إلى
قطاع �إعادة الت�أمني يف املنطقة،
وذل��ك بف�ضل املعايري الدولية
التي تتبعها ال�رشكة يف �إعادة
الت�أمني ،ونحن على ثقة ب�أن التزام
ال�رشكة امل�ستحوذة بالإ�ضافة الى
خرباتها الطويلة يف هذا املجال
�سوف يدعم �أداء �رشكة الإم��ارات

لإعادة الت�أمني التكافلي».
وم��ن اجل��دي��ر بالذكر �أن فريق
�إدارة �أ�صول امللكية اخلا�صة يف
غلوبل متكن منذ �إ�ستالم �إدارة
جديدة للفريق يف العام  2010من
�إج��راء مراجعة �شاملة ملكونات
حمفظة الأ�صول التي ت�ستثمر فيها
�صناديق امللكية اخلا�صة و�إعادة
هيكلتها وتطويرها وتعظيم قيمها
وحتقيق خطوات متقدمة يف تنفيذ
ا�سرتاتيجياتها للنمو.
ومنذ ذلك احل�ين ،متكن الفريق
من التخارج بنجاح من � 34رشكة،
وهو الأعلى من بني جميع �رشكات
امللكية اخلا�صة يف املنطقة ،وقام
بتوزيع �أكرث من  375مليون دوالر
�أمريكي للعمالء لريتفع �إجمايل
التوزيعات للعمالء منذ بداية
طرح هذه اخلدمة يف العام 2003
�إل��ى �أك�ثر من  595مليون دوالر
�أمريكي.

 31مليون دوالر خسائر «إيفــا» خالل الربع الثالث
�أظهرت البيانات املالية ل�رشكة
اال���س��ت�����ش��ارات امل��ال��ي��ة الدولية
«�إيفــا» ،املدرجة ببور�صتي الكويت
ودبي ،حتو ًال �سلبي ًا بنتائج الربع
الثالث من  2018مقارنة بـالفرتة
نف�سها بالعام املا�ضي.
وبح�سب نتائج ال�رشكة للبور�صة
�أم�س بلغت خ�سائر الفرتة 9.27
ماليني دينار « 30.5مليون دوالر»،
مقابل �أرباح بقيمة  1.39مليون دينار
« 4.6ماليني دوالر» للربع الثاين من
عام .2017
وحققت ال�رشكة خ�سائر يف الأ�شهر
الت�سعة الأول���ى من العام احلايل
بقيمة  11.32مليون دينار ،مقابل
�أرباح بنحو  1.46مليون يف الفرتة

ذاتها من العام ال�سابق.
وقالت ال�رشكة يف بيان للبور�صة،
�إن تراجع نتائج الفرتة يعود �إلى
ارت��ف��اع خ�سارة بيع �رشكة تابعة
مببلغ  7.09ماليني دينار ،وانخفا�ض
ح�ص�ص نتائج ال�رشكات الزميلة
بنحو  1.1مليون دينار ،وخ�سارة
بيع ح�ص�ص يف �رشكات زميلة انخف�ض
بقيمة � 596.05ألف دينار ،بالإ�ضافة
�إلى ارتفاع مببلغ � 251ألف دينار يف
هبوط قيمة �رشكة زميلة.
وكانت «�إيفــا» حتولت للخ�سارة
يف الن�صف الثاين من العام احلايل
بقيمة  2.05مليون دينار ،مقابل
�أرب��اح بنحو � 67.51أل��ف دينار يف
الفرتة ذاتها من العام املا�ضي.

