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قال تقرير الشال األسبوعي 
ان نحو 188 شركة مدرجة 
اعلنت نتائج اعمالها للربع 
او  الثالث من عام 2010، 
لالرباع الثالثة االولى من العام احلالي، ومت 
ايقاف 8 ش���ركات جديدة باالضافة الى 13 
شركة موقوفة قدميا، ليبلغ عدد الشركات 
املوقوفة 21 شركة او نحو 9.9% من الشركات 
املدرجة، واستبعدت 4 شركات حتى ال تؤثر 
على املقارنة الختالف سنواتها املالية، ورغم 
منو مستوى ارباح الشركات املشتركة بني 
االرباع الثالثة االولى من عامي 2009 و2010، 
اال ان نسبة منو ربحية الشركات تنخفض 
بشكل كبير في حال احتساب ارباح شركة 
»زين«، غير املكررة البالغة نحو 650 مليون 

دينار في حال استبعادها.
وبلغ اجمالي ارباح الش���ركات املذكورة � 
187 شركة مشتركة توافرت بياناتها للربع 
الثال���ث من عام 2010 وع���ام 2009 � نحو 
1732.5 مليون دينار حال احتساب ارباح 
»زين« غير املكررة، وبنسبة منو بحدود 

106.6% عن مستوى ارباح االرباع الثالثة 
االولى م���ن عام 2009، تنخفض الى نحو 
1082.5 مليون دينار بعد استبعاد ارباح 
»زين« غير املكررة ولكنها تظل اعلى بنحو 
29.1% عن ارباح الفترة املماثلة من العام 
الفائت البالغ���ة 838.7 مليون دينار ومع 
حتسن مستوى االرباح ارتفع عدد الشركات 
الرابحة من 120 في االرباع الثالثة االولى 
م���ن العام الفائت الى 130 ش���ركة للفترة 
املماثلة من العام احلال���ي، وتقلص عدد 
الشركات اخلاسرة من 67 الى 57 للفترة 
عينها وهو خبر طيب آخر، امر ثالث جاء 
من نتائج القطاع املالي او قطاع املصارف 
وقطاع شركات االس���تثمار، وهما مكمن 
االصابة، اذ ارتفعت ارباح قطاع املصارف 
بنحو 29.7% وانخفضت خسائر شركات 
االستثمار بنحو 61.4% في الفترة عينها، امر 
رابع طيب كان منو ارباح قطاع اخلدمات 
وهو ثاني اهم القطاعات في السوق الكويتية 
بنحو 12.9%، بعد اس���تبعاد ارباح »زين« 
غي���ر املكررة، ويبقى االم���ر الذي يحتاج 

الى املراقبة وهو قطاع العقار فهو القطاع 
الوحيد من اصل ثماني���ة قطاعات، الذي 
انخفض مس���توى ربحيته بنحو %65.5، 
ومن عادة املشتغلني بقطاع العقار انكار 
تعرضهم ملشكلة، في البداية، نتيجة بطء 
دورة العقار وطوله���ا حتى ال يتعرضوا 
لضغوط حقيقية بعد امتام املشروعات، 
حتت االجناز واستمرار دخول معروض 
جديد الى الس���وق مع انحس���ار الطلب، 
لذلك من املفترض ان تس���تمر الضغوط 
على القط���اع، وأهم ملكياته عقار جتاري 
حت���ى النصف الثاني من ع���ام 2011 على 

اقل تقدير.
وبافتراض استمرار منو االرباح باملعدل 
نفسه مع بقاء الشركات املوقوفة على حالها، 
يفترض ان تبلغ االرباح الس���نوية ل� 187 
شركة، في الربع الرابع نحو 360.8 مليون 
دينار، ليبلغ مجمل االرباح الس���نوية لها 
نحو 1443.3 مليون دينار والوضع مختلف 
كليا عن اوضاع ربع السنة الرابع من عام 
2010، مبا ال يترك مجاال للمقارنة، فقد كان 

الربع الرابع من 2009 االسوأ بعد ان حققت 
فيه الشركات املشتركة بني الربعني خسائر 
قاربت ال� 601.3 مليون دينار ليتحول السوق 
من صافي ارباح بحدود 838.7 مليون دينار 
ف���ي االرباع الثالثة االول���ى من العام الى 
صافي ارباح بنحو 237.4 مليون دينار فقط 
للعام كله، وكان اهم حدثني تسببا في االداء 
السلبي احلاد، في الربع الرابع من 2009 
هما فشل صفقة »زين«، »فافاسي« وأزمة 
دبي السيادية، وكانت النتيجة في نهاية 
العام حتقيق 203 شركات اعلنت نتائجها 
عن عام 2009 خسائر صافية بنحو 139.4 

مليون دينار للشركات املدرجة كلها.
وأشار »الشال« الى ان الشركة الكويتية 
للمقاصة اصدرت تقريرها بعنوان »حجم 
التداول في السوق الرسمي طبقا جلنسية 
اكتوبر 2010، والذي  املتداولني«، لش���هر 
يؤكد ان االفراد اليزالون اكبر املتعاملني، 
اذ استحوذوا على 47.1% من اجمالي قيمة 
االس���هم املبيعة، و43% من اجمالي قيمة 

االسهم املشتراة.

تقرير

حظوظ عدم إتمام صفقة بيع 46% من »زين« إلى »اتصاالت« فاقت احتماالت تحققها
ذكر التقرير ان صفقة ش��راء 46% م��ن »زين« عادت الى 
التعثر م��ن جديد بعد خالف آخر بني كبار املس��اهمني، هذه 
املرة بني ش��ركة الفوارس القابضة وش��ركة االس��تثمارات 
الوطنية وكل منهما متثل قائمة من كبار املساهمني. واخلالف 
األخير فت��ح خالفا مت جتميده بتدخل م��ن مصادر عليا بني 
شركة مجموعة األوراق املالية وشركة االستثمارات الوطنية، 

وبعض مبررات اخلالفني القدمي واجلديد، مشتركة.
وترك��زت مبررات اخل��الف الظاهر في ثالث��ة، أولها هو 
شرط ش��ركة اتصاالت بيع حصة مجموعة »زين« في »زين 
الس��عودية« البالغة 25% مع حق التش��غيل، قبل إمتام صفقة 
بي��ع 46% م��ن »زين« األم، أي قب��ل 15 يناي��ر 2011، وثانيها 
فت��ح الدفاتر إلجراء عمليات الفح��ص النافي للجهالة، والذي 
يفت��رض ان ينته��ي، أيضا، قبل 15 يناي��ر 2011، بوقت كاف 
لدراس��ة نتائجه واتخاذ قرار على أساس��ها. أما املبرر الثالث 
وهو صل��ب اعتراض مجموعة األوراق املالية، فقد تركز على 
تطبيق مبدأ املساواة املطلقة بني املساهمني، مبعنى ان جتري 
عملية البيع نس��بة وتناس��با من حصص املساهمني، كلهم، 
من دون اس��تثناء. وحجة املب��رر األول هي ذلك التعارض ما 
بني بيع حصة »زين« الس��عودية وحق التشغيل، خالل فترة 
قصيرة، وفي وقت لم ينضج فيه االس��تثمار بعد، ومصلحة 
»زين« األم، وحتديدا مس��اهميها ممن لم يش��ملهم البيع، قد 
تتضرر من بي��ع مبكر وحتت ظروف غي��ر مواتية، وهو ما 

مت ذك��ره في تقرير س��ابق، وحجة املبرر الثاني من ش��قني، 
الش��ق األول هو جدوى فتح دفاتر الش��ركة، والشرط األول 
اخلاص ببيع حصة »زين« الس��عودية لم يتحقق، أما الش��ق 
الثاني فهو حول مشروعية فتح الدفاتر في ظل عدم استفادة 
بعض املساهمني من الصفقة، وفي غياب عرض رسمي مقدم 
ملساهمي الشركة، كلهم. وحجة املبرر الثالث هي ان املبررين، 
األول والثاني، س��ينتفيان لو مت البيع نسبة وتناسبا وبنسبة 
73% م��ن كل مالك، لو مت اس��تبعاد حصص هيئة االس��تثمار 
والتأمين��ات، اللتني أبدتا عدم رغبة بالبيع، اضافة الى أس��هم 
اخلزينة، حينها س��يبيع الكل وسيبقى الكل مالكا في »زين« 
والكل سيستفيد أو يتضرر من بيع »زين« السعودية، والكل 
سيستفيد أو يتضرر من فتح دفاتر »زين« األم، وباملستوى 
نفس��ه، وكان م��ن املمكن، ل��و مت اعتماد مبدأ البيع نس��بة 
وتناس��با، ان يحافظ على متاس��ك جبهة مس��اهمي »زين«. 
وأوضح التقري��ر انه لم يقتصر األمر عل��ى اخلالف املعلن، 
بني كبار املس��اهمني، وامنا بلغ مرحلة التهدي��د باللجوء الى 
القضاء، وعليه أصبحت الصفقة تواجه 4 عقبات رئيسية، مبا 
يجعل احتماالت نفاذها أقل. أولى العقبات هي صعوبة النجاح 
في بيع حصة »زين« السعودية، خالل شهر ونصف الشهر، 
وبسعر عادل مع معرفة املنافسني الراغبني في الشراء، كلهم، 
باملوق��ف التفاوض��ي الضعيف ل� »زي��ن« األم، حتت تهديد 
عنصر الزمن احملدود. والعقبة الثانية هي انه بعد انس��حاب 

الفوارس ومجموع��ة األوراق املالية اضافة الى كل من الهيئة 
العامة لالس��تثمار والتأمينات االجتماعية وأس��هم اخلزينة، 
هناك عل��ى األقل نحو 46% أصبحت خ��ارج نطاق التجميع، 
مبا يعني ان املتاح، في أفضل احلاالت، س��يكون جتميع %46 
من أصل 54% أو نحو 85% من كل ما تبقى، ويظل من الناحية 
النظرية ممكنا، ولكنه بات شديد الصعوبة حتى بافتراض ان 
ش��ركة االستثمارات الوطنية ألغت ش��رطي سقف 300 ألف 
س��هم والتقيد بتاريخ التملك 2010/9/29، والعقبة الثالثة هي 
في إمتام أوال وثانيا، أي بيع »زين« الس��عودية وجتميع %85 
بشكل متداخل، مع املراهنة على ان الالئحة التنفيذية لقانون 
هيئة أسواق املال لن تصدر قبل موعدها األقصى، في مارس 
2011، وتبقى العقبة األخيرة هي احتمال عدم اس��تمرار رغبة 
اتصاالت في إمتام الصفقة، بعد كل تلك اخلالفات، واحتماالت 
رف��ع قضايا ضدها، ل��و نفذت الصفقة، وال يب��دو ان هناك 
جزاءات حال تخليها عنها، وإن وجدت تلك اجلزاءات فنحن ال 
نعرفها ألن بنود االتفاق غير منشورة، لذلك نعتقد ان حظوظ 
ع��دم إمتام الصفقة فاقت احتماالت حتققه��ا، والعزاء هو ما 
ذكرناه في أول تقاريرنا من ان س��عر س��هم »زين« يفترض 
ان يفوق س��عر العرض، من قبل »اتصاالت«، بعد التحس��ن 
الكبي��ر الذي طرأ على هيكلتها املالية بعد بيع أصول أفريقيا، 
وان بقاء ش��ركة، بهذا احلجم، كويتية، واعد بتنمية القدرات 

البشرية احمللية في حقل االتصاالت، ورمبا تصديرها.

»الشال«: 360.8 مليون دينار األرباح المتوقعة
لـ 187 شركة مدرجة في الربع األخير

طرح »جنرال موتورز« بـ 23 مليار دوالر ليصبح األكبر  عالمياً

مشروع الغاز العربي طفرة 
اقتصادية للدول المرتبطة به

»دير شبيغل«: تمديد عقد رئيس
»فولكس واجن« حتى عام 2016 المتسوقون األميركيون يتسابقون للحصول

على سلع مخفضة في يوم الجمعة األسود

منتج ثوري تايواني يتحدى ipad األميركي

نيوي���ورك � رويت���رز: أصبح الطرح 
العام األولي لش���ركة جنرال موتورز هو 
األكبر في العالم حيث بلغت قيمته 23.1 
مليار دوالر بعدما سارع متعهدو التغطية 
بشراء أسهم إضافية إثر اكتتاب عام جرى 

األسبوع املاضي.
وبهذا تتجاوز قيمة طرح جنرال موتورز 
طرح البنك الزراعي الصيني الذي بلغت 
قيمته 22.1 مليار دوالر في يوليو األمر الذي 
يبرز الطلب القوي على سهم شركة صناعة 

السيارات التي أنقذها دافعو الضرائب.
كانت جنرال موتورز قالت أمس اجلمعة 

إن متعهدي تغطية بقيادة مورجان ستانلي 
وجيه.بي مورجان تش���يس وبنك أوف 
أميركا ميريل لينش وس���يتي جروب قد 
مارسوا بالكامل حقا خياريا لشراء 71.7 
مليون س���هم عادي إضافي بقيمة 2.37 

مليار دوالر.
كما مارسوا خيارا لش���راء 13 مليون 
سهم ممتاز بقيمة 650 مليون دوالر، وكان 
أمام متعهدي التغطية 30 يوما بعد الطرح 

العام ملمارسة اخليارات.
وفي األس���بوع املاضي جمعت جنرال 
موت���ورز 20.1 مليار دوالر في طرح عام 

أولي ألسهم عادية وممتازة هو األكبر على 
االطالق في تاريخ الواليات املتحدة، وبدون 
األسهم املمتازة تصبح قيمة طرح جنرال 
موتورز أقل من طرح الزراعي الصيني. 

وفي 18 نوفمبر ارتفعت األسهم 3.6% في 
أول أيام تداولها. وأغلقت األسهم مرتفعة 
33 س���نتا عند 33.81 دوالرا يوم اجلمعة 
أي بزيادة 2.5% عن سعر الطرح الذي بلغ 
33 دوالرا. وكانت احلكومة األميركية قد 
تدخلت إلنقاذ جنرال موتورز في عملية 
بلغت قيمتها 50 مليون دوالر إثر إشهار 

إفالس الشركة عام 2009.

دمشق � كونا: يجتمع وزراء النفط والطاقة من سورية واالردن 
ولبنان والعراق وتركيا غدا االحد لبحث ربط شبكات نقل الغاز 

بني الدول املعنية.
وسيبدأ »خط الغاز العربي« الذي يصل طوله الى 1200 كيلومتر 
وموله بش���كل فاعل »الصندوق الكويت���ي للتنمية االقتصادية 
واالجتماعية« من مصر مرورا باالردن ثم سورية ولبنان وتركيا 

لنقل نحو 10 مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعي سنويا.
ومن املقرر ان يحقق مشروع »الغاز العربي« طفرة اقتصادية 
في الدول املرتبطة به السيما حتقيق تكامل اقتصادي بني مصر 
وس���ورية من خالل تأمني االحتياجات الس���ورية املتنامية من 
الغاز املصري اذ يتم ضخ نحو 900 مليون متر مكعب من الغاز 
املصري الى س���ورية خالل السنة االولى مع زيادة هذه الكمية 

تدريجيا.

هامبورغ � د.ب.أ: ذكرت تقارير 
صحافية في أملانيا أنه من املنتظر 
استمرار مارتني فينتركورن على 
رأس شركة فولكس واجن األملانية 

للسيارات ل� 6 أعوام مقبلة.
وذكر املوقع االلكتروني ملجلة 
»دير ش����بيغل« األملانية أنه من 
املنتظر جتديد عقد فينتركورن 
ملدة خمسة أعوام أخرى في يناير 
املقبل ليستمر رئيسا للشركة حتى 
2016. يذكر أن عقد فينتركورن مع 
فولكس واجن، أكبر شركة سيارات 
في أوروبا، ينتهي في آخر العام 

املقبل 2011.
املوق����ع االلكتروني  وأش����ار 
للمجلة إلى أن هذه اخلطوة جاءت 
بعد اتفاق جرى بني أعضاء مجلس 
اإلشراف واملراقبة على فولكس 

واجن ثالث أكبر شركة سيارات 
العالم. يس����عى  على مس����توى 
فينتركورن إلى أن تتمكن فولكس 
واجن من إزاحة ش����ركة تويوتا 
اليابانية للسيارات من عرش أكبر 
شركة سيارات على مستوى العالم 
في غضون السنوات ال� 5 املقبلة 
وذلك من خالل االندماج مع شركة 
بورش األملانية للسيارات الرياضية 
وش����ركة س����وزوكي الياباني����ة 
للسيارات وكذلك من خالل بناء 
مصانع جديدة لفولكس واجن في 
الصني والواليات املتحدة والهند. 
م����ن املنتظر أن تص����ل مبيعات 
فولكس واج����ن األملاني����ة وفقا 
لتقديرات خبراء قطاع السيارات 
بأملانيا إلى أكثر من 7 ماليني سيارة 

خالل العام احلالي.

واشنطن � د.ب.أ: هرع عش���رات املاليني من املتسوقني 
األميركيني من منازلهم يوم اجلمعة األسود للمشاركة في 
عطلة الشراء الس���نوية األميركية التي تساعد في تعزيز 

االقتصاد.
ويسعى املتسوقون إلى االستفادة من اخلصومات التي 
تصل إل���ى 200 دوالر على تلفزي���ون »غوغل« 46 بوصة 
واخلصومات التي تصل إل���ى 100 دوالر على 3 أزواج من 

األحذية من نوع »روكبورت«.
وغادر العديد من هؤالء املشترين منازلهم قبل منتصف 
ليل اخلميس املاضي بينما التزال بطونهم ممتلئة بالديوك 
الرومية التي تناولوها خالل عيد الشكر من أجل االصطفاف 
أمام متاجر مثل سيرز، والتي تفتح أبوابها في هذه العطلة 
التقليدية األميركية للمرة األولى في تاريخها الذي يرجع 

إلى 124 عاما.
ويتوقع جتار التجزئة األميركيون أن يشعر 138 مليون 
أميركي � 31% من املستهلكني � برياح االنتعاش االقتصادي 

ويخرجوا إلى األسواق للتسوق.

دبي � العربية: كشفت شركة acer التايوانية، عمالق صناعة 
اإللكترونيات عن من���وذج جديد جلهاز كمبيوتر محمول مزود 
بشاشتني تعمالن باللمس بشكل كامل، ومن املقرر وصول اجلهاز 
الى منافذ البيع حول العالم مع مطلع العام اجلديد ليفرض حتديا 
جديدا في س���وق تتبارى فيه عدة ش���ركات أميركية وأوروبية 
وآسيوية لنيل رضا املستخدمني املتطلبني. وظهر Iconia كمنافس 
جديد من الش���ركة التي حتتل أولى املراكز على مستوى العالم 
في تطوير األجهزة اإللكترونية وحتقيق أعلى معدالت املبيعات، 
ليقدم خيارا مختلفا يعتمد على نظام تش���غيل ويندوز 7، في 
مقابل جهاز اآلي باد الذي اكتسح األسواق في 2010، في منافسة 
مثيرة لالهتمام، إذ تقدم Acer ميزات أفضل على مستوى الفاعلية 
واألداء في جهاز ثنائي الشاشة. ويأتي Iconia مزودا مبعالج من 
طراز ICORE 5 املعروف بكفاءته العالية من شركة إنتل باالضافة 
الثنتني من شاش���ات اللمس مبقاس 14 بوصة ومبعدل وضوح 
x 768 1366 بكسل، توفران للمستخدم جتربة فريدة ومثيرة في 

االستخدام جلهة سهولة تصفح مواقع االنترنت.

مال حسين : »الكيماويات البترولية«
تدرس حاليًا إنشاء مصنع األوليفينات الثالث

مزيد من الصناديق العقارية اإلسالمية
في آسيا ستجذب مستثمري الخليج

دبي � رويت���رز: قال الرئيس التنفيذي اجلديد 
لبنك اتش.اس.بي.س���ي أمانة املاليزي إن السوق 
اآلسيوية ستش���هد مزيدا من صناديق االستثمار 
العقاري املتوافقة مع الشريعة اإلسالمية في أوائل 
عام 2011 مع زيادة إقبال املس���تثمرين اإلسالميني 

على هذه األداة املالية.
وقال الرئيس التنفيذي رافع حنيف ل�»رويترز« 
امس إن صندوق س���ابانا أول صندوق إس���المي 
س���نغافوري لالس���تثمار العق���اري وال���ذي مت 
إدراجه في البورص���ة اجلمعة اجتذب مزيجا من 

التقليديني واإلس���الميني ربعهم من  املستثمرين 
الشرق األوسط.

وقال حنيف وهو أيضا العضو املنتدب لألسواق 
العاملية في اتش.اس.بي.س���ي أمانة »اس���تيعاب 
املستثمرين اخلليجيني للصناديق العقارية اإلسالمية 

في املستقبل سيكون أكبر كثيرا من هذا«.
وأضاف »في الوقت الراهن ليس ثمة إطار زمني 
يحدد متى س���يطلق مقترضون آخرون صناديق 
عقارية إسالمية لكنني أتوقع املزيد في الربع األول 

أو الثاني من العام القادم«.

في االسواق العاملية والتي تتأثر 
مبعدالت العرض والطلب.

الى أن الصناعة  واش����ارت 
البتروكيماوية في الكويت نشأت 
في ظل ما توافر من الغاز اللقيم 
)االيثان سي 2( ومادة )النافثا( 
الفتة الى تزايد الطلب على انتاج 
الطاقة الكهربائية والتي حتتاج 

للغاز الالزم لهذه الصناعة. 
ورأت ان اهم التحديات االخرى 
التي تواجه الصناعة في الكويت 
يتمثل في عدم توافر االراضي 
الصناعية املناسبة والسياسات 
لنمو هذه الصناعة. واشارت الى 
ان ما يتوافر حاليا من منتجات 
بتروكيماوية اساسية تنتجها 
شركة )صناعة البتروكيماويات 
البترولي����ة( وش����ركات اخرى 
مشاركة ميكن اس����تخدامه في 
صناع����ات الحق����ة اال ان ذل����ك 
يحت����اج لوجود اس����تراتيجية 
صناعي����ة متكامل����ة لتحقيق 
التنمية الصناعية املنش����ودة 
في الكوي����ت. وعن خصخصة 
القط����اع النفط����ي حتدثت مال 
حس����ني عن ان اخلصخصة من 
بني املوضوعات املهمة التي تبنتها 
احلكومة وصاغتها ضمن مشروع 
قان����ون اعتمد من مجلس االمة 
وحدد االجراءات الالزمة للمضي 
في خصخصة أي من األنشطة 

اململوكة بالكامل للحكومة.

متت زيادة الطاقة االنتاجية ملصنع 
البولي بروبيلني تدريجيا منذ بدء 
التشغيل من 100 الف طن سنويا 
حلوالي 140 الف طن في ضوء ما 
توافر من مادة اللقيم من مصانع 

البتروكيماويات.
انتاج  وعما يتردد عن توقف 
بعض املنتجات بينت انه ال توقف 
دائما ألي من مصانع الشركة وان 
توقف االنتاج ال يتم اال بشكل مؤقت 
ضمن خطط الصيانة الدورية أو 
توقفات مفاجئة تت����م معاجلتها 
بسرعة وتعود املصانع للتشغيل 

مرة اخرى.
وفيما يتعلق مبستقبل صناعة 
البتروكيماويات في الكويت أكدت 
مال حسني ان هذا القطاع يعتبر من 
الصناعات ذات التنافسية العالية 

 كونا: كشفت رئيسة مجلس 
االدارة والعضو املنتدب في شركة 
البترولية  الكيماوي����ات  صناعة 
مها مال حس����ني عن دراسة تقوم 
بها الشركة حاليا إلنشاء مصنع 
الثال����ث املزمع أن  االوليفين����ات 
يكون أحد اهم مش����اريع صناعة 
الكيماويات البترولية. وقالت مال 
حسني في لقاء مع »كونا« ان العمل 
جار حاليا على دراسات اجلدوى 
االقتصادية للمشروع والتنسيق 
مع مؤسسة البترول الكويتية حول 
مواد اللقيم املمكنة له. واضافت ان 
لدى الشركة العديد من املشاريع 
اخلارجية بينها مشروع بناء مصفاة 
التكرير بالصني بالتعاون مع شركة 
العاملي����ة وبالتكامل مع  البترول 
مصانع للبتروكيماويات في هذا 
البلد ايضا في وقت تدرس صناعة 
الكيماويات البترولية بعض الفرص 

االستثمارية األخرى. 
وذك����رت ان الطاقة االنتاجية 
ملصانع الشركة من اليوريا وصلت 
الى 1040 ألف طن سنويا كما بلغت 
الطاقة االنتاجية من االمونيا 620 
الف طن سنويا بينما بلغت الطاقة 
االنتاجية من البولي بروبيلني 145 

الف طن سنويا.
وأوضحت ان����ه ال خطط لدى 
الشركة لزيادة االنتاج في الوقت 
الراهن بالنسبة ملصانع االسمدة 
وفقا الستراتيجية الشركة بينما 

مها مال حسني


