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إطالق جهاز سامسونغ  Galaxy Note9مع باقات الدفع اآلجل

تأثرت بالطفرات التكنولوجية المتسارعة لعالمنا المعاصر

العيسى »VIVA« :تقدم مجموعة

هل تصمد تجارة التجزئة التقليدية

من الخدمات إلثراء تجربة عمالئها

• عبد الرزاق العيسى

�أطلقت �رشكة االت�صاالت الكويتية
 ،VIVAم�شغل االت�صاالت ،جهاز
�سام�سونغ  ،Galaxy Note9مع
ب��اق��ات ج��دي��دة ومتنوعة لعمالء
الدفع الآجل ،يف كافة فروع VIVA
إبتداء من 40
املنت�رشة يف الكويت �
ً
دينار ًا.
وق����ال ع��ب��د ال�����رزاق العي�سى،
م��دي��ر �إدارة ات�����ص��االت ال�رشكات
يف  :»»VIVAيف  ،VIVAتدعم
بنيتنا التحتية املميزة جمموعة
من خدمات االت�صاالت .ومتكن هذه
اخلدمات �صانعي الهواتف الذكية
مثل �سام�سونغ لإط�لاق الإمكانات
الكاملة من الأجهزة العاملية .من

خالل �رشاكات ح�رصية ،نحن جنمع
بني �أف�ضل ما هو متوفر من تقنيات
لإثراء جتربة عمالئنا».
يحتوي  Galaxy Note9اجلديد على
بطارية  ،4000mAhوهي الأكرب
�إطالق ًا على هواتف  Galaxyللطاقة
طويلة الأم��د وخيارين للتخزين
الداخلي  128 -جيجابايت �أو 512
جيجابايت مع �إمكانية �إدخال بطاقة
 .microSDكامريا Galaxy Note9
هي الأذكى من �سام�سونغ حتى الآن،
مع تقنية متقدمة لتقليل ال�ضو�ضاء،
وعد�سة ،Dual Apertureالتي
متاما مثل العني
تتكيف مع ال�ضوء
ً
الب�رشية ،اللتقاط �صور مذهلة

وناب�ضة باحلياة .وم��ع خا�صية
البلوتوث منخف�ض الطاقة «،»BLE
يقدم قلم  S Penاجل��دي��د طريقة
متاما لكتابة املالحظات،
جديدة
ً
وذلك عرب نقرة واحدة فقط ،حيث
ي�صبح من املمكن الآن التقاط �صور
ذاتية و�صور جماعية و�رشائح فيديو
وت�شغيل املو�سيقى ومقاطع الفيديو
و�أكرث.
وملعرفة امل��زي��د ع��ن �سام�سونغ
 ،Galaxy Note9ميكن للعمالء
زي��ارة �أح��د ف��روع ال�رشكة البالغ
عددها  89فرع ًا �أو زي��ارة موقع
ال�رشكة الإل��ك�تروين �أو االت�صال
مبركز خدمة العمالء.

دعوى مستعجلة بفرض الحراسة

القضائية على «المصالح العقارية»
رفعت ال�رشكة الكويتية لبناء املعامل واملقاوالت
دعوى ق�ضائية م�ستعجلة بفر�ض احلرا�سة الق�ضائية
�ضد �رشكة امل�صالح العقارية خماطب ًا املمثل القانوين
للبنك التجاري.
وبح�سب بيان للم�صالح العقارية على بور�صة الكويت
�أم�س ف�إن الدعوى تتعلق بطلب املعامل فر�ض حرا�سة
ق�ضائية على امل�صالح.

ونوهت ال�رشكة يف البيان �إلى �أنه ال يوجد �أثر مايل على
ال�رشكة يف ذلك التوقيت لعدم �صدور حكم ،فيما مل ت�رش
امل�صالح يف البيان �إلى �أ�صل الدعوى.
وكانت خ�سائر امل�صالح العقارية قد ارتفعت يف ال�ستة
�أ�شهر الأولى من العام احلايل بن�سبة � %83.7إلى 1.41
مليون دينار ،وبلغت �أرباح املعامل يف الن�صف الأول من
 2018بن�سبة � %433إلى  2.7مليون دينار.

في مواجهة التجارة اإللكترونية؟
ال ي��ك��اد �أي جم���ال م��ن املجاالت
االقت�صادية �إال ويت�أثر بالطفرات
التكنولوجية املت�سارعة لعاملنا
املعا�رص ،ومن بني �أكرث املجاالت
التي �شهدت ت�أثرات وا�ضحة جتارة
التجزئة ،التي �أ�صبحت ب�صورتها
التقليدية املبا�رشة مهددة تهدي ًدا
جديا من التجارة الإلكرتونية التي
ً
اً
بديل �أك�ثر حداثة و�إن كان
ت�شكل
ريا للجدل يف الكثري من الأحيان.
مث ً
ف��ال��ت��ج��ارة الإل��ك�ترون��ي��ة ت�سجل
�أربعة �أ�ضعاف معدالت النمو التي
ت�سجلها جتارة التجزئة التقليدية،
ففي الوقت الذي تنمو فيه جتارة
التجزئة التقليدية مبعدالت تقرتب
من  %4خالل عامي  2016و2017
حتقق التجارة الإلكرتونية معدالت
منو تناهز  %16خالل نف�س الفرتة،
لذا ف�إن كانت الريادة يف التجارة
حال ًيا ال ت��زال للتجارة املبا�رشة
�إال �أن تلك الإلكرتونية �ستتفوق يف
غ�ضون � 10أعوام على الأكرث.
وتت�سبب الأ�سواق النامية يف تراجع
ن�سبة التجارة املبا�رشة با�ستمرار،
وال �سيما الأ�سواق ذات معدالت النمو
االقت�صادي العالية ،مثل الهند،
�إذ �إن معدل منو جت��ارة التجزئة
الإلكرتونية يف البلد الآ�سيوي اً
مثل
هو �ضعف معدله العاملي ،ب�سبب
مرور ال�سوق هناك مبرحلة النمو
ولي�س اال�ستقرار الن�سبي كما هو
احلال يف الدول املتقدمة.
بل وت�سجل تلك التجارة املعتمدة
على تطبيقات اجلوال �ضعف معدالت
النمو التي ت�سجلها تلك الإلكرتونية
ب�شكل عام ،وت�شري التوقعات الى
و�صول التجارة با�ستخدام اجلوال
�إلى ن�صف قيمة التجارة الإلكرتونية
بحلول عام � 2020إذا ما ا�ستمرت يف
معدالت منوها احلالية.
وال�����س��ب��ب ال��رئ��ي�����س وراء زي���ادة
اعتماد امل�ستهلكني على التطبيقات
الإلكرتونية ،وال �سيما تلك اخلا�صة
باجلوال ،ومنه ما ك�شفته درا�سة
حول ق�ضاء ال�شخ�ص ثالث �ساعات يف
م�ستخدما لأجهزته
املتو�سط يوم ًيا
ً
الإلكرتونية املت�صلة بالإنرتنت،
���س��واء اجل���وال �أو «ال��ت��اب��ل��ت» �أو
احلا�سب الآيل «ال�شخ�صي ولي�س
اخلا�ص بالعمل» ،مبا يجعل %64
من امل�ستهلكني ي�ؤكدون �شعورهم
ب���أن ��شراء الأ���ش��ي��اء ع�بر الهاتف

سجلت نمواً

بمعدالت تقترب
من  %4خالل

عامي

 2016و2017

�سعرا
النقال «�أ�سهل» بل و«�أرخ�ص»
ً
من �رشائها مبا�رشة كما هو معتاد،
ويعتقد ثلثا امل�ستخدمني �أنها توفر
ً
عرو�ضا وتخفي�ضات �أكرب و�أكرث.
وبطبيعة الأم��ر يف التعامل مع ما
ي�سمى بـ «�سلع اال�ستقراب»� ،أي تلك
ال�سلع املت�شابهة يف �أي مكان مثل
الأغذية املحفوظة �أو امللح وغالبية
منتجات البقالة وبع�ض املالب�س
وبع�ض الأجهزة الإلكرتونية � ً
أي�ضا،
ف���إن العميل يتجه لل�سعر الأق��ل
وللمنفذ الأق����رب للح�صول على
املنتج ،وال �شك �أن الإنرتنت �أ�صبح
«الأكرث �ألفة» للكثري من امل�ستهلكني،
اً
ف�ضل عن ا�ستفادة البائعني عرب
الإنرتنت من وف��ورات «احل�سومات
والتنزيالت» مبا يدعم قدرتهم للبيع
ب�أ�سعار تف�ضيلية وعلى �سبيل املثال
ف�إن تطبيق ال�رشاء الإلكرتوين الذي
�أعدته «وول مارت» لتجارة التجزئة
ي�ستغرق  4.1ث��وان فح�سب للبحث
عن املنتج املطلوب ،ونف�س الزمن
لإق��رار عملية ال�رشاء ،وهذا �أ�رسع
ريا من �أي من �أ�شكال التجارة
كث ً
التقليدية دون �شك.
وب�سبب تلك املزايا املتعددة من
عرو�ض و�أ�سعار فيها وفرة و�سهولة
ال��و���ص��ول والتو�صيل املجاين،
تعاين جتارة التجزئة التقليدية يف
العديد من الدول من تراجع كبري،
وتذكر �صحيفة «تلغراف» يف هذا
ال�صدد ا�ضطرار  1100متجر جتزئة

خسائر عمالت األسواق الناشئة تهيمن على األسواق العالمية
وا�صلت عمالت الأ�سواق النا�شئة
خ�سائرها بقيادة اللرية الرتكية
والبيزو الأرجنتيني لتهيمن على
الأ�سواق العاملية.
وخيمت اخل�سائر على عمالت
الأ�سواق النا�شئة حيث تراجعت
العملة الأرجنتينية ب�أكرث من %4
مقابل الدوالر االمريكي على الرغم
من الإج��راءات اجلديدة ملواجهة
الأزمة االقت�صادية.
ويف خطاب متلفز �أعلن الرئي�س
الأرجنتيني فر�ض �رضائب جديدة
على ال�صادرات وكذلك �إلغاء عدد
من ال��وزارات من �أجل خف�ض عجز
املوازنة.
كما ت��راج��ع��ت ال��ل�يرة الرتكية
خ�لال التعامالت بنحو %1.6
�أمام العملة االمريكية ،يف الوقت
الذي تعهد فيه البنك املركزي يف
البالد بتعديل �سيا�سته النقدية
ملواجهة املخاطر ودعم ا�ستقرار
ا لأ�سعار.
و�أظهرت بيانات اقت�صادية ت�سارع
الت�ضخم يف تركيا على �أ�سا�س
�سنوي ب�أكرث من التوقعات خالل
ال�شهر املا�ضي ،لي�صل �إلى .%18

• العملة األرجنتينية تراجعت بأكثر من 4%

كما هبط كل من الريال الربازيلي
وال��ران��د اجل��ن��وب �أفريقي بنحو
� %1.5أما ال��دوالر االمريكي خالل
التعامالت.
فيما وا�صلت عملة �إندوني�سيا

خ�سائر الأ�سبوع املا�ضي لت�سجل
�أدن��ى م�ستوى يف  20عام ًا مقابل
نظريتها االمريكية.
وتراجعت عملة �إيران �إلى م�ستوى
قيا�سي �أم��ام ال���دوالر مع تدهور

«الدولي» :تأجيل قضايا ضد «عمالء»

بشأن بيع العقارات لجلسة  19نوفمبر

�أعلن بنك الكويت ال��دويل ت�أجيل حمكمة البيوع النظر يف الدعاوى الق�ضائية
املرفوعة من البنك �ضد عمالء لديه ب�ش�أن ق�ضايا بيع العقارات� ،إلى جل�سة 19
نوفمرب املقبل؛ حلني ورود تقرير اخلبري .وبح�سب بيان البنك لبور�صة الكويت
�أم�س ف�إن الدعاوي تتعلق ببيع العقارات املحجوز عليها باملزاد العني ل�سداد
املديونية .وحتمل الق�ضايا امل�شار �إليها �أرقام «،»2012/106و»،»2010/216
و ،»2010/248و�أخري ًا  .»2011/81وتابع البنك وفق البيان �أنه ال يوجد �أثر مايل
يف الوقت احلايل لتلك الدعاوى على املركز املايل .وكان البنك قد حقق �أرباح ًا
ن�صف �سنوية بقيمة  11.97مليون دينار ،مقابل �أرباح بنحو  10.92ماليني
دينار يف الن�صف الأول من العام املا�ضي ،بارتفاع ن�سبته .%9.6

الأو�ضاع االقت�صادية و�إعادة فر�ض
العقوبات االمريكية.
وغ��ل��ب االرت���ف���اع ع��ل��ى الأ�سهم
الأوروب��ي��ة بنهاية التعامالت مع
ترقب التطورات التجارية بني

الواليات املتحدة وحلفائها.
ويف ب��ي��ان��ات اق��ت�����ص��ادي��ة ،هبط
الن�شاط ال�صناعي يف اململكة
املتحدة لأدنى م�ستوى يف � 25شهر ًا
خالل �أغ�سط�س املا�ضي.
كما تراجع الن�شاط ال�صناعي يف
منطقة اليورو بالقراءة النهائية
خالل ال�شهر املا�ضي ،مع زيادة
الطلبيات اجلديدة ب�أبط�أ معدل يف
نحو عامني.
كما هبط الن�شاط ال�صناعي يف
ال�صني �أدنى م�ستوى يف � 14شهر ًا
خالل �أغ�سط�س املا�ضي ،ب�أكرث من
التوقعات.
ويف �أ�سرتاليا تراجعت �أ�سعار
املنازل لل�شهر احلادي ع�رش على
التوايل يف �أغ�سط�س املا�ضي.
وم��ع ت ��أرج��ح ال���دوالر االمريكي
ب�ين االرت��ف��اع وال��ه��ب��وط خالل
التعامالت� ،شهد الذهب �أي�ض�أً
ا���س��ت��ق��رار ًا ولأول م��رة يف عقد
من الزمان قام بنك االحتياطي
الهندي ب�رشاء الذهب ،يف �إ�شارة
�إل��ى �أن املعدن قد ي�شهد طلب ًا
كمخزن للقيمة عندما تنخف�ض
عوائد �سندات الدخل الثابت.

الذهب يهبط بضغط احتدام التوترات

التجارية العالمية والمخاوف االقتصادية

انخف�ض امل ��ؤ��شر نيكي القيا�سي يف
ت��ع��ام�لات متقلبة ببور�صة طوكيو
للأوراق املالية �أم�س� ،إذ �أدت املخاوف
امل�ستمرة ب�ش�أن التجارة العاملية
�إلى عزوف امل�ستثمرين .و�أغلق نيكي
منخف�ضا � %0.1إلى  22696.90نقطة
بعد �أن حترك �صعودا وهبوطا خالل
اجلل�سة .وج���دد الرئي�س االمريكي
دونالد ترامب املخاوف التجارية يف
مطلع الأ�سبوع بقوله �إنه ال حاجة لبقاء
كندا يف اتفاقية التجارة احلرة المريكا
ال�شمالية «نافتا» حمذرا الكونغر�س من

التدخل يف املحادثات التجارية.
وق��ال حمللون �إن امل�ستثمرين �آث��روا
االبتعاد مع �إغالق الأ�سواق االمريكية
وقال يوتاكا ميورا املحلل الفني يف
ميزوهو �سيكيورتيز «تركيز النا�س
على ما �إذا كانت وول �سرتيت �ستفتح
على ارتفاع و�سط املخاوف التجارية.
عمالت الأ�سواق النا�شئة غري م�ستقرة.
مثل هذه العوامل اخلارجية تُ �ضعف
املعنويات».
وهبط امل�ؤ�رش توبك�س الأو�سع نطاقا
� %0.1إلى  1718.24نقطة.

حدد سعر الطرح عند  260فلس ًا للسهم

«برقان» يحدد تاريخ االكتتاب
في أسهم زيادة رأس المال
بداية ً من  20الحالي

حدد بنك برقان ،املدرج ببور�صة الكويت ،تاريخ االكتتاب يف
�أ�سهم زيادة ر�أ�س املال بالفرتة من � 20سبتمرب احلايل ،وحتى
� 10أكتوبر املقبل ،كما حدد �سعر الطرح عند  260فل�س ًا لل�سهم.
وبح�سب بيان البنك لبور�صة الكويت �أم�س ف�إن �سعر طرح ال�سهم
يف االكتتاب ميثل  100فل�س كقيمة ا�سمية لليهم� ،إلى جانب 160
فل�س ًا عالوة �إ�صدار لل�سهم الواحد.
ووفق البيان فمن املقرر زيادة ر�أ�س مال البنك من  225.9مليون
دينار� ،إلى  250مليون دينار بعد االكتتاب ،حيث �ستتم زيادة
ر�أ���س املال من خالل �إ�صدار نحو  240.58مليون �سهم جديد،
والتي تمُ ثل  %10.6من ر�أ�سمال البنك ُ
امل�صدر واملدفوع احلايل.
و�ستُطرح �أ�سهم الزيادة لالكتتاب على امل�ساهمني ُ
امل�سجلني يف
�سجالت «برقان» كما يف تاريخ اال�ستحقاق ،حيث حدد يوم 16
�سبتمرب كتاريخ حليازة ال�سهم ،واليوم الذي يليه كبداية التداول
دون ا�ستحقاق .وحدد البنك يف الن�رشة يوم � 19سبتمرب احلايل
كتاريخ لال�ستحقاق ،على �أن يبد�أ االكتتاب بالفرتة من � 20سبتمرب
وحتى � 10أكتوبر املقبل .وكان بنك برقان قد �أعلن نهاية �أغ�سط�س
ال�سابق ،ح�صوله على موافقة هيئة �أ�سواق املال الكويتية بتاريخ
� 28أغ�سط�س  ،2018على ن�رشة االكتتاب اخلا�صة بزيادة ر�أ�س
املال ُ
امل�صدر .ومتثل ح�صيلة زيادة ر�أ�س املال متوي ًال �إ�ضافي ًا لـ
«برقان» ،كما �أن عملية طرح �أ�سهم زيادة ر�أ�س املال �سوف تُ عزز
معدل ر�أ�س املال الرقابي للبنك.

بكلفة استثمارية تبلغ ملياري جنيه

«القابضة» تدشن مصنع ًا
إلنتاج األخشاب في مصر

المؤشر نيكي الياباني يغلق
منخفض ًا بنسبة %0.1

يف اململكة املتحدة لإغالق �أبوابه
ب�سبب ع��دم ق��درت��ه على مناف�سة
التجارة الإلكرتونية التي تتو�سع
با�ستمرار.
ويف الواليات املتحدة ي�شري تقرير
لغرفة التجارة االمريكية �إل��ى �أن
متاجر التجزئة يف حالة «ثبات» منذ
عام  ،2015حيث مل ت�شهد �أعدادها
الكلية زي���ادة �أو تراجعا ب�سبب
ت�ساوي ع��دد املتاجر املفتتحة
مع تلك التي تغلق �أبوابها ،على
الرغم من ا�ستمرار �أعدادها يف النمو
لقرابة  4عقود قبل ذلك ،مبا ي�ؤ�رش
اً
م�ستقبل.
الحتمالية تراجع �أعدادها
وعلى الرغم من التو�سع امل�ستمر يف
التجارة الإلكرتونية يبقى للت�سوق
املبا�رش «رون��ق» خمتلف حيث �إن
ثلثي امل�ستهلكني امل�ستخدمني
للت�سوق الإل��ك�تروين ي�ؤكدون عدم
قدرتهم على اال�ستغناء «نهائ ًيا»
عن �رشاء ال�سلع ب�شكل مبا�رش من �آن
لآخر ،وذلك لرغبتهم يف «التوا�صل
الب�رشي» و� ً
أي�ضا لرف�ض بع�ضهم �رشاء
املالب�س �أو الأجهزة الكهربائية �أو
حتى بع�ض �أن��واع امل��أك��والت دون
جتربتها ور�ؤيتها ر�ؤية العني.
ب��ل تك�شف درا���س��ة ل��ـ «بيزني�س
�إن�سايدر» ارتفاع ن�سبة «املرجتع»
«�أو ال�سلع التي تُ عاد �إلى البائع»
يف التجارة الإلكرتونية ،وال �سيما
تلك التي تتم با�ستخدام تطبيقات
اجلوال ،مبا جعل ن�سبة الذين توقفوا

عن ال�رشاء با�ستخدام تلك التطبيقات
ت�صل �إل��ى  %60من امل�ستخدمني،
مبا ي�ؤ�رش لأن منو ال�سوق الكبري
يف املبيعات با�ستخدام تطبيقات
اجلوال قد يكون غري م�ستقر �أو دائما
�أو وا�ضح املعامل ب�شكل كامل حلني
ا�ستقرار اخلدمة ب�صورة �أكرب.
ويثار الت�سا�ؤل با�ستمرار حول ما
�إذا كان من املمكن �أن يفتتح �أحدهم
ريا لبيع الأغ��ذي��ة �أو
متجرا �صغ ً
ً
املالب�س �أو غريها من �سلع بطرق
التجزئة التقليدية ،يف ظل كل تلك
التغريات التي ي�شهدها القطاع،
جناحا يذكر؟
ليحقق
ً
ووفقا لدرا�سة لكلية «ه��ارف��ارد»
لإدارة الأع��م��ال فهذا ممكن بعدة
�رشوط� ،أهمها اال�ستفادة من امليزة
الن�سبية للمتجر ال�صغري وهي
املرونة الكبرية الناجتة عن قلة
امل�رصوفات ،مبا ميكنه من عمل
عرو�ض كثرية ل�سلع يبيعها ب�أ�سعار
تقرتب من �سعر التكلفة دون قلق من
ح�سابات التكلفة الثابتة واملتغرية
ريا كما هو احلال للمتاجر الكربى
كث ً
والتجارة الإلكرتونية.
وي�ستلزم هذا بطبيعة الأمر االنتباه
�إل��ى نقطة ال�ضعف الأه��م للمتاجر
ال�صغرى وهي حمدودية التمويل مبا
يحتم �رضورة االنتباه �إلى �رضورة
«جتنب اخلط�أ» يف نوعية ال�سلع التي
ي�ستثمر فيها املتجر ،لأنه «ال ميكن
تعوي�ضه» ملحدودية املوارد.

• انخفاض العقود األميركية اآلجلة %0.4

انخف�ضت �أ�سعار الذهب ام�س بعدما �سجل الدوالر �أعلى
م�ستوى يف �أكرث من �أ�سبوع بفعل احتدام التوترات
التجارية العاملية وامل��خ��اوف االقت�صادية يف
الأ�سواق النا�شئة .وخ�رس املعدن الأ�صفر نحو %8
منذ بداية العام يف ظل رفع �أ�سعار الفائدة االمريكية
واخلالفات التجارية و�أزم��ة العملة الرتكية ،حيث
يحتفظ امل�ستثمرون ب�أموالهم بالدوالر الذي ُيعترب
من املالذات الآمنة .ونزل الذهب  %0.3يف املعامالت
الفورية �إل��ى  1196.90دوالر ًا للأوقية «الأون�صة»
بينما انخف�ض يف العقود االمريكية الآجلة � %0.4إلى
 1202.10دوالر للأوقية.

و�سجل م�ؤ�رش الدوالر الذي يقي�س �أداء العملة االمريكية
مقابل �سلة عمالت �أعلى م�ستوى له منذ � 24أغ�سط�س
عند .95.410
ومن بني املعادن النفي�سة الأخرى ،انخف�ضت الف�ضة
 %0.4يف التعامالت الفورية �إل��ى  14.40دوالر ًا
للأوقية ،بعدما كانت قد هبطت �إلى �أدنى م�ستوى يف
�أكرث من �أ�سبوعني عند  14.35دوالر ًا للأوقية.
وارتفع البالتني � %0.3إلى  785.70دوالر ًا للأوقية،
بينما نزل البالديوم � %0.5إلى  973.90دوالر ًا للأوقية
بعدما �سجل �أعلى م�ستوى يف � 11أ�سبوعا عند 985.50
دوالر ًا للأوقية يوم االثنني.

�أع��ل��ن��ت ال����شرك��ة القاب�ضة
امل�رصية الكويتية ،املدرجة
ببور�صتي الكويت وم�رص،
قيام �إحدى �رشكاتها التابعة
بتد�شني م�صنع لإنتاج اخل�شب
امل�ضغوط على مرحلتني بتكلفة
ا�ستثمارية تبلغ ملياري جنيه
م�رصي « 111.6مليون دوالر».
وبح�سب بيان ال�رشكة لبور�صة
الكويت �أم�س ف�إنه من املتوقع �أن
ت�صل قيمة التكلفة اال�ستثمارية
للمرحلة الأولى نحو  1.1مليار
جنيه م����صري « 61.4مليون
دوالر» ،على �أن تبلغ التكلفة
اال�ستثمارية للمرحلة الثانية
 900مليون جنيه م�رصي «50.2
مليون دوالر».
وتابعت �أن��ه مت التعاقد على
��شراء كافة معدات امل�صنع،
وت�سلم الأر����ض التي �سيقام
عليها التي تقع مبدينة بني

�سويف ،مع توقعات باالنتهاء
من كافة الأع��م��ال الإن�شائية
للم�صنع وال��ب��دء يف جتارب
الت�شغيل للمرحلة الأول���ى
بطاقة �إنتاجية ت�صل لـ150
�ألف مرت مكعب خالل الن�صف
الأول من .2020
ومل ت�رش القاب�ضة امل�رصية
الكويتية يف البيان �إل��ى ا�سم
ال�رشكة التابعة التي �ستقيم
امل�صنع.
وك���ان���ت ال��ق��وائ��م املالية
املجمعة لل�رشكة قد �أظهرت
ارتفاع �أرباحها خالل الن�صف
الأول من العام احلايل بن�سبة
 %29.4لت�صل �إل����ى 63.3
مليون دوالر خالل ال�ستة �أ�شهر
املنتهية يف يونيو ،2018
مقابل �أرباح بلغت  48.9مليون
دوالر يف الفرتة املقارنة من
.2017

