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في ظل تطور الحرب التجارية الصينية  -األميركية

احتلت المركز الرابع على مستوى الخليج

النقي :على الحكومة اتخاذ خطط حمائية
وقائية لالقتصاد المحلي

ارتفاع أصول البنوك المحلية

إلى  302.7مليار دوالر بالنصف األول

زيادة في معدالت التنافسية غير المتكافئة بسبب ارتفاع كلفة المنتج الوطني
كتبت �سمر �أمني:
او���ض��ح رئي�س جمل�س �إدارة
�رشكة ال�صناعات الكويتية
القاب�ضة ،حممد النقي ،ان
ت��داع��ي��ات احل���رب التجارية
م��ا ب�ين ال���والي���ات املتحدة
الأمريكية وال�صني� ،سوف ت�ؤثر
�سلبا على اقت�صادات ال��دول
ال�����ص��غ�يرة وم��ن��ه��ا الكويت،
وذلك ملا �ستقوم به ال�صني من
رفع معدالت التناف�سية يف طرح
منتجاتها حول العامل للبحث
ع��ن ا���س��واق ج��دي��دة ،وذل��ك
بخف�ض ال�سلع واملنتجات،
مما ي�ضع حتديات امام ت�سويق
املنتجات املحلية يف ال�سوقني
العاملي واملحلي ،الأمر الذي
ي�ؤدي �إلى ان ت�صبح املناف�سة
ال�صينية بالن�سبة للمنطقة
اكرث حدة ،لكون كلفة ال�سلع
واملنتجات ال�صينية �ستكون

اقل وبذلك حتول دون تنامي
ال�����ص��ادرات ل��دى ه��ذه ال��دول
ال�صغرية.
وا���ش��ار ال��ن��ق��ي ،يف ت�رصيح
لـ «ال�شاهد» �إل��ى ��ضرورة ان
تتخذ احلكومة خطط ًا حمائية
وقائية جلذب ر�ؤو���س الأموال
واال�ستثمارات الأجنبية ب�صورة
ك��ب�يرة ،وذل����ك لتتمكن من
تقوية منتجاتها الوطنية،
الأم��ر ال��ذي �سيجعلها ق��ادرة
ان تناف�س املنتجات وال�سلع
ال�صينية ،الفتا �إلى ان �أمريكا
تتجه �إلى احلماية الوقائية من
خالل عودة امل�ستثمر الأجنبي
من جهة ،وحمايتها للمنتج
املحلي وعدم ال�سماح ال�سترياد
منتج موجود �سواء يف ال�صني
او اي دولة �أخرى ولو كان اقل
كلفة من جهة �أخرى.
وا���ض��اف النقي ،ان احلكومة
تهتم عند االزمات فقط بق�ضايا

• حممد النقي

امل��دن ال�صناعية ،حيث انها
ا�صبحت ق�ضية قدمية وحتى الآن
مل ينجز منها �شيء ،ال�سيما وان
دول املنطقة �سبقت الكويت يف
ان�شاء املناطق ال�صناعية بعد ان
كانت قبل الغزو االولى يف هذا
القطاع ،مبينا ان اقرتاح �سكن

العمالة باملناطق ال�صناعية
مل يطبق حتى االن ،الأمر الذي
ي�ؤدي �إلى و�ضع رقابة �شديدة يف
املناطق ال�سكنية التي ت�ضم �سكن
العمال ،مو�ضحا ��ضرورة اخذ
اهمية هذا املقرتح بعني االعتبار
حتى يتم تطبيقه م��ع توفري
و�سائل ترفيهية ومنطقة �ساحلية
تلبي هواياتهم واحتياجاتهم من
اجلانب االن�ساين.
ودع���ا ال��ن��ق��ي ،ال���ى ��ض�رورة
اه��ت��م��ام احل��ك��وم��ة بالقطاع
ال�صناعي والوقوف على ا�سباب
توجه املواطن امل�ستثمر �إلى
اخل���ارج ،م��ع ��ض�رورة اعطاء
�صالحيات للم�س�ؤول املعني يف
القطاع ال�صناعي يف الوزارات
واالدارات احل��ك��وم��ي��ة ،حتى
ي�ستطيع اخذ القرار ،ف�ضال عن
عمل اجتماعات دورية وب�صورة
منتظمة للموظفني ملعاجلة
اال�شكاليات ب�صورة فعالة.

أرباح قطاع الخدمات المالية في البورصة
ترتفع  %21بالربع الثاني
�أظ��ه��ر م�سح �أن �أرب���اح �رشكات
قطاع اخلدمات املالية ارتفاع
ُ
امل���درج بالبور�صة  %21.2يف
الربع الثاين من العام احلايل،
على �أ���س��ا���س �سنوي ،وبح�سب
الإح�صائية ،بلغت �أرب���اح 48
��شرك��ة ُم��درج��ة بالقطاع خالل
ال��ف�ترة  75.08م��ل��ي��ون دينار
« 247.66مليون دوالر» ،مقابل
�أرباح بنحو  61.94مليون دينار
« 204.32مليون دوالر» بالربع
الثاين من .2018
وعلى م�ستوى النتائج الن�صف
�سنوية ،بلغت �أرب���اح �رشكات
القطاع  158.04مليون دينار
« 521.31مليون دوالر» ،مقابل
�أرباح بنحو  135.33مليون دينار
« 446.4مليون دوالر» للفرتة
ذاتها بالعام ال�سابق ،بارتفاع
ن�سبته .%16.8
و�شكلت �أرب���اح القطاع %13.8
من �إجمايل �أرباح ال�سوق بالربع
ال��ث��اين م��ن  ،2019والبالغة
 542.67مليون دي��ن��ار ،فيما
ا�ستحوذ القطاع على  %14.1من
�إجمايل �أرب��اح ال�سوق بالن�صف
الأول والبالغة  1120.61مليون
دينار.
وت�صدرت «االمتياز» �أكرب الأرباح
بالقطاع على م�ستوى الربع
الثاين من العام احلايل ،ب�أرباح
بلغت  22.37مليون دينار مقارنة
بربح ق��دره  6.45ماليني دينار
لنف�س الفرتة بالعام املا�ضي،
بارتفاع ن�سبته  .%246.8يف
املقابل ،حققت «الأول���ى» �أكرث
اخل�سائر خالل الربع الثاين من
 ،2019بقيمة  3.26ماليني دينار
مقارنة ب�أرباح الفرتة املماثلة
من العام املا�ضي والبالغة 863
�ألف دينار.
وحققت «ع��م��ار» �أق���ل الأرب���اح
على امل�ستوى الف�صلي بقيمة 9

تعيين رئيس

تنفيذي جديد
لـ «المـال»

�أعلنت �رشكة املال لال�ستثمار
ع��ن تعيني رئي�س تنفيذي
ج��دي��د ل��ل����شرك��ة .وقالت
«امل��ال» يف بيان للبور�صة
الكويتية �أم�����س� ،إن���ه مت
تعيني �سيد �أظهر ح�سني �سيد
دران �شاه يف املن�صف اجلديد
اع��ت��ب��ار ًا م��ن � 25أغ�سط�س
.2019
اجل����دي����ر ب���ال���ذك���ر �أن
عبدالرحمن عبدالله العتيبي
ي�شغل من�صب رئي�س جمل�س
�إدارة «امل��ال» ،وينوب عنه
يف من�صبه �أمين �أحمد �شيت
والقائم ب�أعمال الرئي�س
التنفيذي م�ؤقت ًا .ومتتلك
�رشكة رمي العقارية احل�صة
الأك�بر يف ر�أ�سمال «امل��ال»
بن�سبة  .%21.22ويبلغ
ر�أ�سمال «املال» نحو 31.02
مليون دينار موزع ًا على نحو
 310.25مليون �سهم بقيمة
ا�سمية تبلغ  100فل�س لل�سهم
الواحد.
كانت خ�سائر ال�رشكة ارتفعت
 %6.2يف الربع الثاين من
العام احل��ايل ،لت�صل �إلى
� 705.33آالف دينار ،مقابل
خ�سائر بقيمة � 664أل��ف
دينار للفرتة املماثلة من
العام املا�ضي.

�أكرب � 5رشكات بالقطاع من حيث الأرباح الف�صلية «بالدينار»
ال�رشكة

ربع ثاين 2019

ربع ثاين 2018

التغري٪

االمتياز

22.370

6.450

246.82

�صناعات

16.213

6.392

153.65

جي اف ات�ش

8.468

10.966

22.78-

كيبكو «م�شاريع»

7.075

6.421

10.19

قاب�ضة م ك

6.176

6.362

2.92-

�أكرب � 5رشكات بالقطاع من حيث اخل�سائر الف�صلية «بالدينار»
ال�رشكة

ربع ثاين 2019

ربع ثاين 2018

التغري٪

الأولى

3.263-

0.863

NA

ايفا

2.040-

0.069-

2856.52-

املال

0.705-

0.664-

6.17-

املدينة

0.516-

0.556-

7.19

منازل

0.403-

0.364-

10.71-

�آالف دينار تقريباً ،فيما �سجلت
«حت�صيالت» �أق���ل اخل�سائر يف
الربع الثاين بقيمة � 36ألف دينار
لترتاجع خ�سائرها  %52.6على
�أ�سا�س �سنوي ،وعلى م�ستوى
الن�صف الأول من العام احلايل،
كانت «�صناعات» الرابح الأكرب
داخل القطاع ب�أرباح قيمتها 43.21
مليون دينار بارتفاع  %73.5عن

مثيلتها يف الن�صف الأول من 2018
والبالغة  24.91مليون دينار.
ع��ل��ى اجل��ان��ب الآخ����ر ،تكبدت
«�إيفــا» اخل�سائر الأكرب يف القطاع
بالن�صف الأول من  ،2019بقيمة
 6.25ماليني دينار مقارنة بخ�سائر
بلغت  2.05مليون دينار يف الفرتة
ذاتها من العام املا�ضي ،بارتفاع
يف اخل�سائر تُ قدر ن�سبته بنحو

.%204.4
وج����اءت �أرب����اح «ا�ستهالكية»
الأقل يف الن�صف الأول من العام
احل��ايل ،بقيمة � 22ألف دينار،
بينما �سجلت «املغاربية» �أقل
اخل�سائر خ�لال ال��ف�ترة بنحو
� 24.02ألف دينار مقارنة بخ�سائر
بلغت � 24.93أل��ف دينار لنف�س
الفرتة من العام ال�سابق.

ارتفعت �أ�صول امل�صارف والبنوك
اخلليجية املدرجة ب�أ�سواق املال
بنهاية الن�صف الأول من 2019
بنحو  %9.13باملقارنة مع الفرتة
املماثلة من العام  ،2018بقيمة
�إجمالية نحو  183.5مليار دوالر.
و�أظ��ه��رت �إح�صائية �أن اجمايل
موجودات البنوك اخلليجية بلغت
بنهاية ال�ستة �أ�شهر الأول��ى من
العام احلايل نحو  2.19تريليون
دوالر ،مقارنة بـ 2.01تريليون
دوالر للفرتة املناظرة للعام
ال�سابق ،وبح�سب ر�صد ح�صلت
البنوك الإماراتية على الن�صيب
الأك�بر من �إج��م��ايل قيمة �أ�صول
بنوك اخلليج بن�سبة جت��اوزت
 ،%32.5تالها البنوك ال�سعودية
بن�سبة  %28.35م��ن اجمايل
حم�صلة الأ�صول باخلليج.
و�شكلت �أ�صول البنوك القطرية
نحو  %19.2من القيمة الإجمالية
للأ�صول ،وحلت البنوك الكويتية
باملركز الرابع لتمثل ما ن�سبته
 %13.8من القيمة الإجمالية ،ثم
البنوك العمانية بن�سبة ،%3.5
و�أخ��ي�ر ًا ج��اءت �أ���ص��ول البنوك
البحرينية بن�سبة ت�صل �إلى %2.6
م��ن اج��م��ايل م��وج��ودات البنوك
اخلليجية.
و�أظ��ه��ر م�سح ،ت�صدر البنوك
الإم��ارات��ي��ة ،البالغ عددها 18
بنك ًا� ،أ�صول بنوك اخلليج بنحو
 714مليار دوالر « 2.623تريليون
درهم» ،مقابل  622.8مليار دوالر
« 2.29تريليون دره��م» بالفرتة
املماثلة من عام  ، 2018بقفزة
يف اجمايل الأ�صول ت�صل لى 91.2
مليار دوالر.
وجاءت باملركز الثاين يف �إجمايل
الأ���ص��ول «البنوك ال�سعودية»،

�إجمايل �أ�صول البنوك بدول اخلليج بنهاية الن�صف الأول من « 2019باملليار دوالر»
الدولة

2019

2018

التغري٪

الفرق

الإمارات

714.07

622.87

14.64

91.21

ال�سعودية

621.75

572.266

8.65

49.48

الكويت

302.73

285.02

6.21

17.71

قطر

421.3

403.68

4.3648

17.62

عمان

76.385

73.18

4.3648

3.205

البحرين

57

52.7

8.16

4.30

االجمايل

2193.235

2009.716

9.1316

183.519

 7أسهم محلية تنضم لمؤشر «فوتسي»

ن�رشت «فوت�سي را�سل» نهاية
الأ�سبوع املا�ضي قائمة مراجعة
الأ�سهم الداخلة يف م�ؤ�رشاتها
النا�شئة والتي ت�ضمنت � 7أ�سهم
من الكويت .وبح�سب قائمة
الأ�سهم ،ف�إن الأ�سهم ال�سبعة
ه���ي :ب��ن��ك ب��رق��ان ،كيبكو،
الوطنية العقارية ،كابالت،
اخل�صو�صية،
م�����ش��اع��ر،
ومنتزهات.

وطبق ًا للت�صنيف ،ف ��إن بنك
برقان جاء وحيد ًا �ضمن قطاع
ال�رشكات املتو�سطة ،بينما
قد تن�ضم «كيبكو» �إل��ى قطاع
ال����شرك��ات ال�����ص��غ�يرة ،يف
حني تن�ضم ال�رشكات اخلم�س
املتبقية �إلى قائمة ال�رشكات
متناهية ال�صغر.
وترتقب البور�صة الكويتية
�إ�ضافة الأ�سهم جديدة للم�ؤ�رش

يف املراجعة الن�صف �سنوية
ُ
املقبل،
للم�ؤ�رش يف �سبتمرب
وال���ت���ي م���ن امل���ت���وق���ع �أن
جتذب املزيد من التدفقات
ا لأجنبية.
واح��ت��ل «ال��ك��وي��ت الوطني»
ال�����ص��دارة م��ن ح��ي��ث ال���وزن
الن�سبي لل�رشكات الكويتية
امل���ت���واج���دة ���ض��م��ن م���ؤ��شر
فوت�سي ،يليه «ب��ي��ت��ك» ،ثم

«التجارة» :إصدار  1539ترخيص ًا
في يوليو الماضي
�أعلنت وزارة التجارة وال�صناعة �إ�صدار 1539
ترخي�صا ل�رشكات الأ�شخا�ص واحل��رة متناهية
ال�صغر واملركبات املتنقلة يف يوليو املا�ضي.
وقالت يف بيان �صحايف �أنها �أ�صدرت تراخي�ص
لـ� 13رشكة حرة متناهية ال�صغر و 46للمركبات
املتنقلة و 1480ل�رشكات الأ�شخا�ص.
و�أو�ضحت �أنها اعتمدت  40طلب ًا من طلبات ت�أ�سي�س
ال�رشكات والرتاخي�ص احلرة متناهية ال�صغر،
فيما رف�ضت  ،62مبينة �أنه جار ت�أ�سي�س ،22
ومت ت�أ�سي�س  ،17الفتة �إلى �إ�صدار تراخي�ص لـ
� 13رشكة حرة متناهية ال�صغر ،وتلقي  22طلبا
للرتخي�ص ،جرى �إ�صدار  13ترخي�صا منها وجار
�إ�صدار � 9أخرى .وعن املركبات املتنقلة� ،أو�ضحت
الوزارة �أن �إجمايل طلبات الت�أ�سي�س امل�سجلة يف

يوليو املا�ضي بلغ  561طلبا ،اعتمدت منها 320
ورف�ضت .203
وذكرت �أن الطلبات املعتمدة بعد املراجعة بلغت
 ،321جار الت�أ�سي�س  248منها ،ومت ت�أ�سي�س
 ،65فيما �ألغي  .8و�أ�شارت �إلى تلقي  161طلبا
للرتخي�ص ملركبات متنقلة �أ�صدرت منها  ،46وجار
�إ�صدار  115الأخرى .وحول �رشكات الأ�شخا�ص،
�أعلنت ال��وزارة تلقيها  4676طلبا للت�أ�سي�س،
اعتمدت منها  2959طلبا ،ورف�ضت .1650
و�أ�ضحت ان الطلبات املعتمدة بعد املراجعة
بلغت  ،3255منها �رشكات جار ت�أ�سي�سها ،1673
و�رشكات مت ت�أ�سي�سها  1389وملغى  ،162م�شرية
�إل��ى �أن طلبات الرتخي�ص املقدمة بلغ ،2233
امل�صدرة منها  ،1480وجار �إ�صدارها .680

وال��ت��ي �سجلت ارت��ف��اع � ًا بنحو
 %8.65لت�صل �إلى  621.75مليار
دوالر «  2.33تريليون ري��ال»
مقابل  572.3مليار دوالر « 2.14
تريليون دوالر» عن الفرتة ذاتها
من العام الثاين لرتتفع بقيمة
 49.5مليار دوالر.
وجاء االرتفاع يف قيمة الأ�صول
لبنوك اململكة بدعم من �صفقة
اندماج بنكي �ساب والأول لرتتفع
اج��م��ايل �أ���ص��ول��ه بنحو 23.23
مليار دوالر .ووفق ًا مل�سح يعترب
بنك الأهلي التجاري �أكرب بنوك
اململكة يف الأ�صول والبالغة نحو
 127.6مليار دوالر.
وج���اء بنك «ق��ط��ر ال��وط��ن��ي» يف
مقدمة البنوك اخلليجية يف قيمة
الأ���ص��ول بح�سب ر�صد ب�إجمايل
 243.43مليار دوالر ،مقابل
 231.8مليار دوالر لرتتفع �أ�صول
البنك بنحو  11.65مليار دوالر.
وحل ثاني ًا «بنك �أبو ظبي الأول»
ب�إجمايل �أ�صول قدرها  211مليار
دوالر بنهاية الن�صف الأول من
 2019لرتتفع بقيمة  22.67مليار
دوالر عن الن�صف الأول من 2018
.وج���اء ب��امل��رك��ز ال��ث��ال��ث بنك
الإم��ارات دبي الوطني ب�إجمايل
�أ�صول قدرها  146.4مليار دوالر،
مقارنة بـ  130مليار دوالر عن
الفرتة ذاتها من العام املا�ضي.
وك�شفت الإح�صائية �أن بنك �ساب
�سجل ثاين �أكرب قفزة يف الأ�صول
بني كافة بنوك اخلليج ،وذلك
ب�سبب االندماج مع �ساب والأول،
لي�صل �إجمايل �أ�صول البنك بعد
االن��دم��اج �إل��ى  72مليار دوالر
« 270.3مليار ري��ال» مقابل 49
مليار دوالر �أو ما يعادل 183.13
مليار دوالر عن الفرتة ذاتها من

العام املا�ضي لرتتفع الأ�صول
بقيمة  23.23مليار دوالر بن�سبة
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وحتل البنوك القطرية يف املركز
الثالث ب�ين �أ���ص��ول امل�صارف
اخلليجية ب�إجمايل  421.3مليار
دوالر « 1.534تريليون ريال
قطري» ،مقابل  403.68مليارات
دوالر «  1.47تريليون ري��ال »
لرتتفع بقيمة  17.62مليار دوالر
خالل الن�صف الأول من .2019
وعلى �صعيد البنوك الكويتية
فتحتل املركز الرابع بني البنوك
اخلليجية يف �إج��م��ايل الأ�صول
لرتتفع بالن�صف الأول من 2019
بن�سبة  %6.2من  285.02مليار
دوالر �إلى  302.73مليار دوالر مبا
يعادل  17.7مليار دوالر .ويعد
كل من بنك الكويت الوطني وبيتك
�أكرب البنوك الكويتية من ناحية
امل��وج��ودات ،وارتفعت �أ�صول
«وطني» بنحو  3مليارات دوالر
لت�صل �إلى  91.36مليار دوالر،
فيما زادت �أ�صول بيتك بنحو 3.7
مليارات دوالر.
وت����أت���ي ال��ب��ن��وك العمانية
امل��درج��ة ،وع��دده��ا  8بنوك،
يف املركز اخلام�س بني بنوك
اخلليج م��ن ناحية الأ���ص��ول،
لرتتفع بنحو  3.2مليارات دوالر
بن�سبة  %4.4الى  76.4مليار
دوالر بعدما بلغت بنهاية الن�صف
الأول من  2018نحو 73.2مليار
دوالر .كما ت�ستحوذ البنوك
البحرينية على  %2.6من اجمايل
موجودات بنوك اخلليج لت�صل
ال��ى  57مليار دوالر ،مقابل
 52.7مليار دوالر ع��ن الفرتة
ذاتها من العام املا�ضي بزيادة
قدرها  4.3مليارات دوالر.

«زي���ن» ،تليها «�أجيليتي».
و�أرج��ع��ت ترقية البور�صة
الكويتية الى التغريات التي
قامت بها البور�صة يف العامني
الأخ�يري��ن و�أب��رزه��ا الت�سوية
 T3 +ون��ظ��ام ال��دف��ع مقابل
الت�سوية .DVP
وق���د �أط��ل��ق م���ؤ��شر فوت�سي
للأ�سواق النا�شئة يف عام 2000
وهو مبني على القيمة ال�سوقية

إعادة التداول
لل�رشكات املدرجة �ضمنه مع
تعديله الحت�ساب ن�سبة اال�سهم
احلرة لهذه ال�رشكات .ويهدف
امل�ؤ�رش لقيا�س �أداء ال�رشكات
ذات القيم ال�سوقية الكبرية
واملتو�سطة وال�صغرية يف دول
الأ�سواق النا�شئة حول العامل
مع الت�أكد ب�أن هذه ال�رشكات
قابلة للتداول وعليها �سيولة
يف �أ�سواقها.

«بوبيان» للبتروكيماويات تشتري
 189.7ألف سهم في «السكب»

�أعلنت �رشكة ال�سكب الكويتية عن قيام ع�ضو جمل�س �إدارة
بال�رشكة ممث ً
ال عن �رشكة بوبيان للبرتوكيماويات ب�رشاء
نحو � 189.7ألف �سهم من �أ�سهم «ال�سكب» ،وقالت ال�رشكة يف
بيان للبور�صة الكويتية �أم�س� ،إن ال�رشاء مت يوم اخلمي�س
� 22أغ�سط�س احلايل .وبينت �أن ال�رشاء مت على �أ�سا�س �سعر
 259.9فل�س ًا لل�سهم الواحد ،لتبلغ القيمة الإجمالية لل�رشاء
نحو � 49.3ألف دينار.
اجلدير بالذكر �أن �أحمد القمر هو ممثل «بوبيان» يف جمل�س
�إدارة «ال�سكب» ،وي�شغل من�صب رئي�س جمل�س �إدارة الأخرية.
ومتتلك «بوبيان» احل�صة الأكرب يف ر�أ�سمال «ال�سكب» بنحو
 ،%22.2تليها ح�صة جمموعة �رشكة اخلري الوطنية للأ�سهم
والعقارات بواقع  ،%20.4ثم �رشكة الثويني القاب�ضة بن�سبة
 ،%8.5تليها �رشكة الت�ضامن الكويتية بنحو .%7.6
وكانت �أرب��اح «ال�سكب» تراجعت  %84.2يف الربع الثاين
من العام احل��ايل ،لت�صل �إل��ى � 79.25أل��ف دينار ،مقابل
�أرباح بقيمة � 500.17ألف دينار للفرتة املماثلة من العام
املا�ضي.

على أسهم «إيفا»
بالبورصة

�أعلنت بور�صة الكويت عن
�إعادة التداول على �أ�سهم �رشكة
اال�ست�شارات املالية الدولية
القاب�ضة «�إيفــا» ،اعتبار ًا من
اليوم .وقالت البور�صة يف
بيان على موقعها الر�سمي
�أم�����س� ،إن �إع����ادة ال��ت��داول
على �أ�سهم «�إيفــا» ت�أتي بعد
االنتهاء من �إجراءات تخفي�ض
ر�أ�س املال
كانت بور�صة الكويت �أعلنت
الأحد املا�ضي ،عن �إيقاف �سهم
ال�رشكة اعتبار ًا من تاريخ 19
�أغ�سط�س احلايل وحتى ام�س.
وكانت «�إيفــا» �أعلنت نهاية
الأ�سبوع قبل املا�ضي� ،أنه مت
الت�أ�شري يف ال�سجل التجاري
لل�رشكة بر�أ�س املال اجلديد
بعد التخفي�ض والبالغ 26.67
مليون دي��ن��ار؛ وذل��ك لإطفاء
اخل�سائر املرتاكمة التي متثل
 %82من ر�أ���س امل��ال كما يف
 30يونيو .2019
ُي�شار �إلى �أن «�إيفــا» �أعلنت
عن ت�ضاعف خ�سائرها بواقع
 29مرة خالل الربع الثاين من
العام احلايل �إلى  2.04مليون
دينار ،كما �سجلت يف الن�صف
الأول من  2019خ�سائر بقيمة
 6.25ماليني دينار ،بارتفاع
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