العدد ( )3693االثنين  1أبريل 2019

7

www.alshahedkw.com

اقتصاد

تتركز بشكل خاص في قطاعات البنوك والتأمين والبتروكيماويات

اقتصاديون :صفقات مليارية جديدة في طريقها للخليج
توقع اقت�صاديون وم�ؤ�س�سات
عاملية �أن ت�شهد دول اخلليج
�صفقات ا�ستحواذ واندماج جديدة
تتجاوز قيمتها مليارات الدوالرات
وخ�����ص��و���ص � ًا ب��ق��ط��اع البنوك
وال��ت��أم�ين والبرتوكيماويات
خالل العام  ،2019وذلك بعد
�أن ر�سم الأ�سبوع املا�ضي �صفحة
تاريخية مل ت�شهدها تلك دول من
هذه النوعية من ال�صفقات.
وم��ع نهاية الأ�سبوع املا�ضي
وب�لا توقعات ..وب�صفقة هي
الأكرب من نوعها مبنطقة ال�رشق
الأو�سط ،جرى ا�ستحواذ عمالق
النفط ال�سعودي �رشكة �أرامكو
على ح�صة �أغلبية  %70من
�رشكة «�سابك» بقيمة  69.1مليار
دوالر .وخالل الأ�سبوع املا�ضي
ا�ستحوذت �رشكة �أوبر الأمريكية
للنقل الت�شاركي على �رشكة
كرمي التي كانت تعد مناف�سا لها
بال�رشق الأو���س��ط وذل��ك مقابل
 3.1م��ل��ي��ارات دوالر ،على �أن
تكون قيمة اال�ستحواذ  1.7مليار
دوالر من �سندات القر�ض القابلة
للتحويل و 1.4مليار دوالر نقد ًا.
وخ�لال الربع الأول من العام
اجل��دي��د باملنطقة ،ارتفعت
�أعداد ال�صفقات �إلى � 202صفقة
بقيمة بلغت  45.62مليار دوالر،
مقارنة مع � 183صفقة مت �إجنازها
خ�لال ال��رب��ع الأول م��ن العام
 ،2018بقيمة �إجمالية بلغت
 7.36مليارات دوالر ،بح�سب
تقرير حديث مل�ؤ�س�سة فيت�ش
العاملية .وقال و�ضاح الطه،
اخل��ب�ير االق��ت�����ص��ادي ،وع�ضو
املجل�س اال�ست�شاري الوطني
مبعهد ت�شارترد للأوراق املالية
واال�ستثمار �إن �صفقات اال�ستحواذ
واالن���دم���اج ه��ام��ة بالن�سبة
لل�رشكات الكربى يف ظل عدم
اليقني حيال االقت�صاد العاملي،
م�ضيف ًا �أن �صفقة �أرامكو �« -سابك»
التي �أعلن عنها الأ�سبوع املا�ضي

توقعات بتسارع وتيرة االندماجات
واالستحواذ في المنطقة

• و�ضاح الطه

�ستعزز مكانة اململكة ب�صناعة
ال��ب�تروك��ي��م��اوي��ات عاملي ًا،
وخ�صو�ص ًا بال�صني والواليات
املتحدة الأمريكية.
و�أ�شار �إلى �أن ال�صفقة ت�أتي كجزء
من خطة ال�سعودية  2020لتنويع
اقت�صادها وزيادة هوام�ش الربح
من �إنتاج النفط ،والنهو�ض بـ
«�أرامكو» لت�صبح �رشكة الطاقة
املتكاملة والكيماويات الرائدة
يف العامل.
وت�أتي تلك ال�صفقة لتعزز مكانة
قطاع البرتوكيماويات باململكة

«المركزي» حدد عطلة اإلسراء
والمعراج

ك�شف بنك الكويت املركزي تعطيل �أعماله اخلمي�س املقبل
املوافق � 4أبريل؛ احتفا ًال بذكرى الإ�رساء واملعراج.
وح�سب بيان للمركزي ؛ ف�إنه �سيبا�رش �أعماله يف �أوقات
العمل الر�سمية ب��دء ًا من اليوم الأح��د املوافق � 7أبريل
املقبل.
ُي�شار �إلى �أن ديوان اخلدمة املدنية �أعلن الأ�سبوع املا�ضي،
حتديد يوم � 4أبريل عطلة ر�سمية بالبالد ،وذلك مبنا�سبة
ذكرى الإ�رساء واملعراج .و�أو�ضح الديوان �أن الإجازة ت�شمل
جميع الوزارات واجلهات احلكومية والهيئات وامل�ؤ�س�سات
العامة ،فيما حتدد الأجهزة ذات طبيعة العمل اخلا�صة
عطلتها مع مراعاة امل�صلحة العامة.

خسائر «الصلبوخ» ترتفع %19
في الربع الرابع
�أظ��ه��رت البيانات املالية
ل�رشكة ال�صلبوخ التجارية
ارتفاع خ�سائر الربع الرابع
من العام املا�ضي بن�سبة
 %19على �أ�سا�س �سنوي.
وبح�سب ن��ت��ائ��ج ال�رشكة
ل��ل��ب��ور���ص��ة �أم�������س ،بلغت
خ�سائر الفرتة � 189.14ألف
دينار «� 623.04ألف دوالر»،
مقابل خ�سائر الربع الرابع
من عام  2017بنحو 157.23
�أل��ف دينار «� 517.93ألف
دوالر» .وحققت ال�رشكة
خ�����س��ائ��ر ���س��ن��وي��ة للعام

امل��ا���ض��ي بقيمة 811.35
�ألف دينار ،مقابل خ�سائر
بنحو � 408.2آالف دينار يف
عام  ،2017بارتفاع ن�سبته
.%98.8
وق��ال��ت ال����شرك��ة يف بيان
للبور�صة�« :إن ارتفاع خ�سائر
ال��ف�ترة ي��ع��ود �إل���ى ح��دوث
انخفا�ض قيمة املبيعات
نظر ًا ال�ستمرار ت�أثر الطلب
يف الأ�سواق اخلارجية وزيادة
حدة املناف�سة مع االرتفاع
يف قيمة التكاليف ما �أثر
على ربحية العمليات».

تراجع أرباح «مراكز»

الفصلية بنسبة %11

�أظهرت البيانات املالية ل�رشكة مراكز التجارة العقارية
انخفا�ض ًا يف الأرباح ال�سنوية بن�سبة  %11.3حيث بلغت
الأرباح � 15.52ألف دينار؛ مقابل �أرباح بنحو � 17.5ألف
دينار يف عام  2017كما بينت النتائج املالية ارتفاع ًا
طفيف ًا يف �أرباح الربع الرابع من العام املا�ضي بن�سبة
 %0.15على �أ�سا�س �سنوي .وبح�سب نتائج ال�رشكة
للبور�صة �أم�س ،بلغت �أرباح الربع الرابع � 100.88ألف
دينار «� 332.3ألف دوالر» ،مقابل �أرباح الربع الرابع من
عام  2017بنحو � 100.73ألف دينار «� 331.81ألف دوالر».
و�أو�صى جمل�س �إدارة ال�رشكة يف اجتماعه الذي انعقد �أول
�أم�س بعدم توزيع �أرباح للعام املا�ضي.

خسائر «صكوك» ترتفع %55
خالل الربع األخير
�أظهرت البيانات املالية
��شرك��ة ���ص��ك��وك القاب�ضة
ارتفاع خ�سائر الربع الرابع
من العام املا�ضي بن�سبة
 %55.1على �أ�سا�س �سنوي.
وبح�سب نتائج ال�رشكة
للبور�صة بلغت خ�سائر
الفرتة  8.61ماليني دينار
« 28.4مليون دوالر» ،مقابل
خ�سائر الربع ال��راب��ع من
ع���ام  2017بنحو 5.55
ماليني دينار « 18.3مليون
دوالر» .وحققت ال�رشكة
خ�����س��ائ��ر ���س��ن��وي��ة للعام

امل��ا���ض��ي بقيمة 14.52
مليون دينار؛ مقابل خ�سائر
بنحو  5.11ماليني دينار يف
عام  ،2017بارتفاع ن�سبته
.%184.2وقالت ال�رشكة
يف بيان للبور�صة �إن ارتفاع
اخل�سائر ال�سنوية يعود �إلى
ت�سوية املطالبة ال�رضيبية
مع هيئة ال��زك��اة والدخل
باململكة العربية ال�سعودية
حتى ت��اري��خ  31دي�سمرب
 ،2017ب��الإ���ض��اف��ة �إل��ى
ارتفاع يف ن�سبة اخل�سائر
من ال�رشكات الزميلة.

ب��ق��ائ��م��ة ���ص��ف��ق��ات االن���دم���اج
واال�ستحواذ باخلليج وذلك بعد
الإع�لان عن �صفقة قيمتها 2.3
مليار دوالر ،التي �شملت اندماج
�رشكة ال�صحراء للبرتوكيماويات
وال�رشكة ال�سعودية العاملية
«�سبكيم»،
للبرتوكيماويات
بح�سب تقرير �أ���ص��دره �رشكة
املركز املايل الكويتي.
وع��ن �صفقة �أوب��ر وك��رمي ،قال
الطه �إنها �ستحدث حتو ًال كبري ًا
ب�صناعة النقل باملنطقة ككل،
وهو ما �سينعك�س على اخلدمات

املقدمة للجمهور ،م��ؤك��د ًا �أن
تلك ال�صفقات من �ش�أنها ت�أ�سي�س
ك��ي��ان��ات ك�ب�رى ق�����ادرة على
املناف�سة ،وتقليل التكاليف
الكلية.
و�أك��د على دور «دب��ي» كمدينة
يف ا�ستقبال ال�صفقات الكربى،
وذل��ك بعد �أن جذبت �رشكات
تكنولوجيا �أمريكية لال�ستثمار
بها وكان �أ�شهرها ما حدث من
ا�ستحواذ «�أمازون» على �سوق دوت
كوم بقيمة  580مليون دوالر،
وكان قبل تلك ال�صفقة ا�ستحواذ

«ياهو» على موقع مكتوب دوت
ك��وم الأك�ب�ر عربي ًا بقيمة 85
مليون دوالر .ولفت الطه �إلى
�أن ال�رشكات ب��دول اخلليج وال
�سيما ال�سعودية م�ؤهلة لعقد
تلك ال�صفقات الكربى مثل التي
مت عقدها الأ���س��ب��وع املا�ضي
وخالل الربع الأول ككل ،وبني
تلك القطاعات امل�ؤهلة البنوك
والت�أمني
والبرتوكيماويات
وال�رشكات املتخ�ص�صة بالت�سوق
الإلكرتوين والتكنولوجيا ب�شكل
عام.

الدوالر ارتفع أمام الدينار إلى  304فلوس
أسعار العمالت أمام الدينار الكويتي
العمالت

�سعر ال�رصف مقابل الدينار
الكويتي (فل�س /وحدة)

ن�سبة التغيري%
(العملة مقابل الدينار)

دوالر �أمريكي
يورو
جنيه ا�سرتليني
ين ياباين
فرنك �سوي�رسي
ريال �سعودي
درهم اماراتي
ريال قطري
دينار بحريني
ريال عماين

304.20
341.510
396.844
2.7441
305.621
81.228
82.832
83.571
809.043
791.157

0.12
0.120.990.490.14
0.12
0.12
0.12
0.12
0.12

�أ�سعار العمالت �أمام الدينار الكويتي وفق الن�رشة اليومية لبنك الكويت
املركزي بتاريخ  31مار�س 2019

ارت��ف��ع �سعر �رصف
الدوالر مقابل الدينار
�أم�����س �إل���ى م�ستوى
 0.304دينار يف حني
ا�ستقر ال��ي��ورو عند
 0.341دينار مقارنة
ب����أ����س���ع���ار ��ص�رف
اخلمي�س املا�ضي.
وق���ال بنك الكويت
املركزي يف ن�رشته
اليومية على موقعه
الإل������ك���ت��روين �إن
�سعر ��صرف اجلنيه
الإ�سرتليني تراجع
�إل��ى م�ستوى 0.396
دينار يف حني ا�ستقر
الفرنك ال�سوي�رسي
عند م�ستوى 0.305
دي��ن��ار وب��ق��ي ال�ين
الياباين عند م�ستوى
 0.002دي��ن��ار دون
تغيري.

«الخليج» نفى التعرض لعملية اختالس
نفى بنك اخلليج تعر�ضه لعملية
اختال�س كما هو متداول يف و�سائل
التوا�صل ،مو�ضح ًا �أن البنك واجه
خل ً
ال فني ًا يف نظام التحويالت
الدولية لديه دون امل�سا�س ب�أي
من ح�سابات العمالء .وقال البنك
يف بيان للبور�صة �أم�س �إن عملية
املراجعة احلالية �أظ��ه��رت �أن
هذا اخللل التقني قد ينتج عنه
خ�سارة حمتملة للبنك ال تزيد
على  2.8مليون دينار.
و�أك��د البنك يف البيان ُمطمئن ًا
جميع �أ�صحاب امل�صالح� ،أن
مبلغ اخل�����س��ارة ُ
امل�����ش��ار �إليه

ال ي��ت��ع��دى  %0.4م��ن حقوق
امل�ساهمني.و�أو�ضح �أن البنك
بادر على �إثر ذلك �إلى اتخاذ كافة
الإج��راءات الالزمة لتخفيف هذه
اخل�سارة ُ
املحتملة بالتن�سيق مع
اجلهات املعنية داخ��ل وخارج
الكويت.كما �أكد البنك التزامه
بتقدمي الإف�صاحات الالزمة حال
وجود �أية تطورات جوهرية بهذا
اخل�صو�ص.
وق���ال البنك يف ب��ي��ان ُم�ستقل
للبور�صة �إنه مت �إنهاء خدمات
وليد احل�ساوي ،مدير عام �إدارة
تكنولوجيا املعلومات يف البنك

اعتبار ًا من تاريخه.
كانت �أنباء ت��رددت على مواقع
ال��ت��وا���ص��ل االج��ت��م��اع��ي ي��وم
اخلمي�س املا�ضي ،عن حدوث
عملية اخرتاق للنظام الإلكرتوين
للبنك واختال�س مبالغ ت�صل �إلى
 20مليون دينار تُ عادل نحو 65
مليون دوالر .وكانت �أرباح بنك
اخلليج ارتفعت  %18.2يف العام
امل��ا���ض��ي ،لت�صل �إل���ى 56.74
مليون دينار؛ مقابل �أرباح بقيمة
 48.02مليون دينار للعام .2017
و�أقرت عمومية البنك يف منت�صف
الأ�سبوع املا�ضي.

نتائج سلبية لـ «كفيك» على أساس فصلي

ارت��ف��ع��ت خ�سائر ال����شرك��ة الكويتية للتمويل
واال�ستثمار «كفيك» خالل الربع الرابع من العام
املا�ضي بن�سبة %62على �أ�سا�س �سنوي ،ح�سب
بيان ال�رشكة لبور�صة الكويت �أم�س وبلغت خ�سائر
ال�رشكة يف الثالثة الأ�شهر املنتهية يف  31دي�سمرب
ال�سابق نحو � 118.03أل��ف دينار «� 389.47ألف
دوالر» ،مقابل � 72.79أل��ف دينار «� 240.19ألف
دوالر» خ�سائر الربع الرابع من .2017
و�سجلت ال�رشكة يف العام املا�ضي �أرباح ًا بقيمة
� 142.34أل��ف دينار ،مقابل � 226.69أل��ف دينار
�أربا ح عام  ،2017برتاجع  .%37وعزا بيان كفيك
تراجع الأرباح ال�سنوية؛ النخفا�ض ح�صتها يف نتائج

�أعمال �رشكات زميلة مقارنة بال�سنة املا�ضية،
�إلى جانب الرتاجع يف �إي��رادات الت�أجري .و�أو�صى
جمل�س �إدارة ال�رشكة بعدم توزيع �أرباح �سنوية على
امل�ساهمني عن العام املايل  .2018وكانت كفيك
قد حققت �أرباح ًا بقيمة � 260.37ألف دينار بالت�سعة
�أ�شهر الأولى من العام املا�ضي ،مقابل �أرباح 299.5
�ألف دينار يف الفرتة املماثلة من  ،2017بانخفا�ض
ن�سبته  %.13و�أع��ل��ن��ت ال�رشكة يف  12مار�س
احلايل ،ت�سجيلها  2.09مليون دوالر �أرباح ًا �صافية؛
لتخارجها من �أحد ا�ستثماراتها يف اليمن ،منوهة
ب�أنه �سيتم ت�سجيل �صايف الربح املحقق من ال�صفقة
يف بيانات الربع الأول من .2019

«المعدات» ُتقلص خسائرها بنسبة %65
�أظهرت البيانات املالية ل�رشكة
املعدات القاب�ضة تراجع خ�سائر
الربع الرابع من العام املا�ضي
بن�سبة  %65.2على �أ�سا�س �سنوي.
وبح�سب نتائج ال�رشكة للبور�صة
بلغت خ�سائر الفرتة � 463ألف
دي��ن��ار « 1.53مليون دوالر»،
مقابل خ�سائر الربع الرابع من
ع��ام  2017بنحو  1.33مليون

دينار « 4.83ماليني دوالر».
وحققت ال�رشكة خ�سائر �سنوية
للعام امل��ا���ض��ي بقيمة 2.49
مليون دي��ن��ار؛ مقابل خ�سائر
بنحو  4.77م�لاي�ين دي��ن��ار يف
ع��ام  ،2017ب�تراج��ع ن�سبته
 .%47.8وقالت ال�رشكة يف بيان
للبور�صة �إن اخل�سائر ال�سنوية
ت��ع��ود �إل���ى ارت��ف��اع التكاليف

الت�شغيلية للم�شاريع القائمة،
وارتفاع ن�سبة ا�ستهالك املعدات
بامل�شاريع النفطية .وبلغت
خ�سائر ال�رشكة يف الت�سعة �أ�شهر
الأولى من العام املا�ضي 2.03
مليون دي��ن��ار؛ مقابل خ�سائر
بقيمة  3.44ماليني دينار للفرتة
املماثلة من عام  ،2017برتاجع
ن�سبته .%41

توقعت «فيت�ش العاملية» ت�سارع وترية االندماجات واال�ستحواذ
بقطاع البنوك يف املنطقة خالل الفرتة املقبلة ،و�أ�شارت �إلى �أن
�أن�شطة االندماج فاقت يف الربع الأول � 2019إجمايل �صفقات الثالثة
ف�صول الأخرية جمتمعة .ويف دول اخلليج �أكرث من  73م�رصف ًا مدرج ًا
ب�أ�سواقها املالية ،وتخدم نحو  51مليون ن�سمة ،وهي بنوك تعتمد
ب�شكل كبري على الإيداعات احلكومية ،التي �شهدت تراجع ًا بالتزامن
مع انخفا�ض البرتول.
وت�شهد دول اخلليج �إ�صالحات هيكلية متعددة؛ بهدف تنويع الأن�شطة
االقت�صادية و�إيجاد فر�ص عمل يف القطاع اخلا�ص ،ويعد القطاع
امل�رصيف التي ترتبط ب�أ�سعار النفط التي دفعت احلكومات لإعادة
�ضبط امليزانيات �أحد القطاعات املعنية الرئي�سية ،عرب رعاية
امل�رشوعات والأن�شطة.
وترتقب الأ�سواق �إمتام االندماج بني البنك ال�سعودي الربيطاين «�ساب»
ومناف�سه الأ�صغر البنك الأول بقيمة  5مليارات دوالر لي�شكال ثالث �أكرب
م�رصف باملنطقة ،و�أول عملية كبرية بالقطاع امل�رصيف باململكة
الذي يبلغ عدده  12بنك ًا وطني ًا ،وفروع ًا لـ 15بنك ًا �أجنبي ًا.
وهناك بع�ض االندماجات حمتملة بال�سعودية ،حيث �أعلن البنك الأهلي
التجاري� ،أكرب بنوك ال�سعودية من حيث الأ�صول ،وبنك الريا�ض يف
دي�سمرب املا�ضي بدء حمادثات �أولية قد تتمخ�ض عن ت�أ�سي�س كيان
مدمج ت�صل قيمة �أ�صوله �إلى  183مليار دوالر .ويف قطر� ،أعلن بنكا
بروة وبنك قطر الدويل عن توقيع اتفاقية اندماج نهائية ب�شكل ر�سمي،
لتكوين كيان بنكي متوافق مع �أحكام ال�رشيعة الإ�سالمية ،مبجموع
�أ�صول تبلغ  80مليار ريال ما يعادل  22مليار دوالر.
ويف الإمارات ،من املرجح �أن يتم االندماج بني �أبوظبي التجاري مع
االحتاد الوطني ومن ثم اال�ستحواذ على بنك الهالل لإن�شاء ثالث �أكرب
بنك يف الإم��ارات لتتمكن البنوك ال�صغرية مواجهة التحديات التي
يواجهها القطاع ،وااللتزام بالقواعد الدولية لل�سيولة و�أقربها بازل
 .3ووفق ًا لإح�صائيات ر�سمية و�صل عدد البنوك العاملة بالإمارات �إلى
نحو  50بنك ًا حملي ًا ودولي ًا و�إقليمي ًا بقيمة �أ�صول ت�صل �إلى �أكرث من
 2.7تريليون درهم « 735مليون دوالر تقريب ًا».
وتوقع تقرير �سابق ل�رشكة بيكر ماكنزي� ،أن تكون الإم��ارات �أكرث
الدول ن�شاط ًا بال�رشق الأو�سط و�أفريقيا يف عمليات الدمج واال�ستحواذ
خالل العام احل��ايل ،م�شري ًا �إلى �أن الإم��ارات �ست�ستحوذ على ثلث
قيمة اال�ستحواذ والدمج باملنطقة .فيما رجح تقرير حديث �صادر
عن بي دبليو �سي االقت�صادية لل�رشق الأو�سط� ،أن ت�ستمر جهود جذب
اال�ستثمارات ،مبا يف ذلك �إعالن دولة الإمارات مبوجب قانون جديد
عن القطاعات امل�سموح فيها بامللكية الأجنبية الكاملة لل�رشكات،
وعمان والكويت.
و�أن تتزايد اخل�صخ�صة بال�سعودية ُ
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ظ���ه���رت ال��ب��ي��ان��ات
املالية ل�رشكة طفل
امل�ستقبل الرتفيهية
ال��ع��ق��اري��ة «فيوت�رش
كيد» ت��راج��ع خ�سائر
الربع الرابع من العام
املا�ضي بن�سبة %10.2
على �أ�سا�س �سنوي.
وبح�سب نتائج ال�رشكة
للبور�صة �أم�س بلغت
خ�سائر ال��ف�ترة 291
�أل��ف دي��ن��ار «958.58
�أل���ف دوالر» ،مقابل
خ�سائر الربع الرابع
م��ن ع��ام  2017بنحو
� 324ألف دينار «1.07
مليون دوالر» .وحققت
ال�رشكة �أرباح ًا �سنوية
للعام املا�ضي بقيمة
• بيان «فيوت�رش كيد»
 1.07م��ل��ي��ون دي��ن��ار؛
مقابل �أرباح بنحو 1.18
مليون دينار يف عام  ،2017بانخفا�ض ن�سبته .%9.3وقالت ال�رشكة
يف بيان للبور�صة �إن تراجع الأرباح ال�سنوية يعود �إلى االنخفا�ض يف
�صايف الربح الت�شغيلي لل�رشكات التابعة ،والزيادة يف م�رصوفات
البيع والت�سويق.
و�أو�صى جمل�س �إدارة ال�رشكة بتوزيع �أرباح نقدية للعام املا�ضي
بن�سبة  %12من القيمة اال�سمية لل�سهم ،بواقع  12فل�س ًا لل�سهم
الواحد .كانت �أرباح ال�رشكة تراجعت  %9.5يف الت�سعة �أ�شهر الأولى
من العام املا�ضي ،لت�صل �إلى  1.36مليون دينار؛ مقابل �أرباح بنحو
 1.5مليون دينار للفرتة املماثلة من عام .2017

 9.3ماليين دينار خسائر «إيفا
فنادق» الفصلية بارتفاع %86
�أظهرت البيانات
املالية ل�رشكة
�إي��ف��ا للفنادق
و ا ملنتجعا ت
ارتفاع خ�سائر
الربع الرابع من
العام املا�ضي
بن�سبة %85.8
ع��ل��ى �أ���س��ا���س
�سنوي.وبح�سب
نتائج ال�رشكة
للبور�صة بلغت
خ�سائر الفرتة
 9.31ماليني
دي��ن��ار «30.7
مليون دوالر»،
مقابل خ�سائر
ال��رب��ع الرابع
م��ن ع��ام 2017
ب��ن��ح��و 5.01
م�لاي�ين دينار
« 16.5مليون
• النتائج املالية لـ «�إيفا»
دوالر».
وحققت ال�رشكة
خ�سائر �سنوية للعام املا�ضي بقيمة  19.25مليون دينار؛ مقابل خ�سائر
بنحو  5.53ماليني دينار يف عام  ،2017بارتفاع ن�سبته .%248.1
وقالت ال�رشكة يف بيان للبور�صة �إن ارتفاع اخل�سائر ال�سنوية
يعود �إلى توقف انخفا�ض الأرباح يف �صايف الدخل من بيع عقارات
وعمليات الفندقة مببلغ  11مليون دينار ،وكذلك ارتفاع الهبوط يف
قيمة الأ�صول مببلغ � 684.8ألف دينار.كانت خ�سائر ال�رشكة ارتفعت
 %1828يف الت�سعة �أ�شهر الأولى من العام املا�ضي ،لت�صل �إلى 9.94
ماليني دينار؛ مقابل خ�سائر بقيمة � 515.6ألف دينار للفرتة املماثلة
من عام .2017

