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711 ألف دينار 
أرباح »الغذائية«

86 ألف دينار
أرباح »إسكان«

66 ألف دينار 
خسارة »استهالكية«

أفاد السوق بان شركة 
املجموعة املتحدة للصناعات 
الغذائية )الغذائية( قد اعتمد 
البيان���ات املالية املرحلية 
للفت���رة املنتهي���ة في 30 
س���بتمبر، حي���ث حققت 
الش���ركة أرباحا قدرها 711 
ألف دين���ار بواق���ع 21.4 
فلسا للسهم، فيما حققت 
الش���ركة خس���ارة قدرها 
23.3 مليون دينار خسارة 
الثاني املنتهي  الرب���ع  في 
في 30 س���بتمبر اجلاري 
وبواقع 0.7 فلس للس���هم 
وبلغ اجمال���ي املوجودات 
7.2 ماليني دينار فيما بلغ 
اجمالي املوجودات املتداولة 

3.9 ماليني دينار.

أعلن الس���وق أن شركة 
متويل االس���كان )اسكان( 
اعتم���دت بياناتها املرحلية 
للفترة املنتهية في 30 سبتمبر 
اجلاري حيث حققت الشركة 
أرباحا قدرها 86.8 ألف دينار 
بواقع 0.3 فلس للسهم، فيما 
متكنت الشركة من حتقيق 
أرباح قدرها 38.5 ألف دينار 
بواقع 0.13 فلس للسهم وبلغ 
اجمالي املوجودات املتداولة 
54.2 مليون دينار فيما بلغ 
اجمالي املوج���ودات 193.2 

مليون دينار. 

الكويت  يعل���ن س���وق 
لالوراق املالية أن مجلس ادارة 
الوطنية للصناعات  شركة 
االستهالكية )استهالكية( قد 
اعتمد البيانات املالية للفترة 
املنتهية في 30 سبتمبر حيث 
بلغ اجمالي موجودات الشركة 
9.5 ماليني دين���ار وبلغت 
حقوق املساهمني 9.3 ماليني 
دينار. وقد تكبدت الشركة 
خسارة قدرها 66.5 ألف دينار 

عن تلك الفترة. 

المنيفي: »بيوند« تنظم أنشطة
ملتقى ومعرض النجاحات األول

»الجمان«: »التأمينات االجتماعية« ترفع 
ملكيتها في 4 شركات في أكتوبر

اعلنت ش����ركة بيوند لتنظيم 
املؤمترات واملعارض انها ستنظم 
أنشطة ملتقي ومعرض النجاحات 
االول 2010 الذي يقام حتت شعار 
»الدعم املجتمعي التنموي.. جناح 
مجتمع«، وذلك في 5 و6 ديسمبر 
املقبل، وذلك حتت رعاية العضو 
املنت����دب للعالق����ات احلكومي����ة 
العامة  والبرملاني����ة والعالق����ات 
واالع����الم في مؤسس����ة البترول 
الكويتية الشيخ طالل خالد االحمد 
الصباح  وقال الرئيس التنفيذي 
للشركة زيد املنيفي في تصريح 
صحافي ان الشركة بصدد تنظيم 

ملتقى ومعرض النجاحات االول لعرض آليات الدعم 
املجتمعي التنموي الناجح وابراز دور هذا الدعم في 
تنمية املجتمع واظهار قدرة القطاعني احلكومي واخلاص 

على قراءة املسقبل في تنمية املجتمع.
واضاف: »هذا امللتقى واملعرض الذي سيقام على 
مدى يومني حتت رعاية الش����يخ طالل خالد االحمد 
الصباح الذي يعتبر من اكثر الش����خصيات اهتماما 
بتنمية املجتمع، يعد فرصة جيدة البراز دور القطاعني 
احلكومي واخلاص في تنمية املجتمع ومدى انعكاس 
هذا الدور االيجابي على نظرة املجتمع جتاههما وتكوين 
صورة ذهنية ايجابية عن دورهما في تنمية املجتمع«، 

الفتا الى ان القطاعني اس����تطاعا 
استيعاب مسؤولية التنمية امللقاة 
على عاتقهم����ا وتلبية املتطلبات 
الضرورية لبناء مستقبل افضل 
لالجيال املقبلة من خالل ايجاد دعم 
للبرامج االجتماعية واالقتصادية 
والثقافية املستقاة من االحتياجات 
الوطني����ة. واوضح  واالولويات 
ان فكرة امللتق����ى واملعرض تأتي 
التاحة الفرصة امام املؤسس����ات 
احلكومية واخلاصة البراز افضل 
املمارسات والتجارب التي ساهمت 
من خاللها في اثراء القيمة البشرية 
واالجتماعية داخل الكويت، وذلك 
من خالل االنشطة والبرامج التنموية املختلفة، مشيرا 
الى حجم االقبال الكثيف الذي يشهده امللتقى ملا يتمتع 
به من انتشار كبير وتغطية اعالمية وصحافية متميزة 
وواسعة النطاق، داعيا جميع اطياف املجتمع الكويتي 
للمشاركة في أنشطة امللتقى واملعرض. واشار الى ان 
شركة بيوند متتلك فريق عمل متخصصا على أعلى 
مستويات املهنية واالحتراف، حيث يقوم هذا الفريق 
بتنفيذ رغبات عمالئنا مبنهجية ادارية ومهنية راقية 
الدراكنا حجم احتياجات العمالء وتطلعاتهم، لذلك نكون 
حريصني اشد احلرص على تسخير جميع مواردنا 

وقدراتنا لتحقيق رؤيتهم وتلبية توقعاتهم.

يقام تحت رعاية الشيخ طالل الخالد 5 ديسمبر المقبل

في تقرير خاص لـ »األنباء«

زيد املنيفي

جانب من التوقيع 

لقطة جماعية لتوقيع العقد 

البنوك توقع مع »عارف« اتفاقية إلعادة هيكلة ديونها
أصول الشركة تم تقييمها بقيمة تعادل 180% من المديونية البالغة نحو 280 مليون دينار

عل���ى االلت���زام ال���ذي يبديه 
»بيتك« جتاه االقتصاد الوطني 
ووحداته األخرى اجليدة ذات 
املالءة ملساعدتها على جتاوز 
آث���ار األزمة املالية مس���اهمة 
في ع���ودة االقتصاد الكويتي 
لوضعه املستحق على اخلارطة 
اإلقليمية والعاملية، مش���يرا 
إل���ى أن »بيتك« يبدي تعاونا 
مع كاف���ة الش���ركات احمللية 
بعد الدراس���ات املس���تفيضة 
ومس���اندة هذه الشركات في 
الدراس���ات وما  ضوء نتائج 
تقتضيه تعليمات البنك املركزي 

ومبادئ »بيتك«. 
م���ن جهته، ق���ال الرئيس 
التنفي���ذي ملجموع���ة عارف 
االس���تثمارية محم���ود خالد 
اجلسار ان حتويل ديون »عارف« 
من قصيرة إلى طويلة األجل 
تعطي الشركة مساحة كبيرة 
للتركيز على خططها وبرامجها 
التشغيلية وإعادة الهيكلة في 
املرحلة املقبلة، الس���يما أنها 
متتلك أصوال ومشروعات في 
قطاع���ات االقتصاد احلقيقي، 
التقييم  أكده  الذي  وهو األمر 
احملاي���د الذي قام ب���ه مكتب 
ارنست ويونغ الكويت )كطرف 
محايد ف���ي االتفاقية( والذي 
توصل إلى أن أصول مجموعة 
عارف تع���ادل 180% من قيمة 
الديون، مبا يشكل ضمانة قوية 
للبنوك واجلهات املوقعة على 

االتفاقية.
يذكر أن ش���ركة بيت ادارة 
السيولة، اململوكة ل� »بيتك«، 
قامت أيضا بدور فاعل في هذا 
اجلانب، باعتبارها مستشار 
خطة إعادة الهيكلة، من خالل 
التفاوض مع البنوك األجنبية 
الدائنة خالل العام 2009 الى أن 
مت في أكتوبر من العام نفسه 
التوقيع على اتفاقية لتسديد 
كافة الديون املس���تحقة لهذه 
البن���وك، كما كلفت الش���ركة 
بالتفاوض مع البنوك واجلهات 
الدائنة، وهي اجلهود  احمللية 
التي تكللت أيضا بالنجاح بعد 
إعادة  اتفاقية  التوقيع عل���ى 

الهيكلة مؤخرا.

االستثمار خصوصا، يدفعنا 
ألداء هذا الدور.

وأك���د الرئي���س التنفيذي 
ل�»بيت���ك« محمد العمر التزام 
»بيتك« مبس���اندة مجموعة 
عارف االستثمارية سواء على 
صعي���د خطة إع���ادة هيكلة 
املجموعة وش���ركاتها التابعة 
وكذلك استعداده لتوفير أي من 
أشكال الدعم األخرى ووجوده 
كمساهم رئيسي فيها، أحد أهم 
األسباب الرئيسية التي شجعت 
البنوك واجلهات الدائنة احمللية 
واألجنبية للموافقة على خطة 
إعادة هيكلة املديونية، معربا 
في هذا الصدد عن تقدير »بيتك« 

لهذه الثقة.

وأضاف العمر ان املجموعة 
تعتب���ر اليوم واحدة من أكبر 
الش���ركات االس���تثمارية في 
الكويت واملنطقة، حيث متتلك 
منظومة متكاملة من املساهمات 
املنتشرة نوعيا لتغطي قطاعات 
عديدة ذات قيم مضافة ومؤثرة 
في األسواق التي تتواجد فيها، 
وجغرافيا في أبرز األس���واق 
اإلقليمية والعاملية، مش���يرا 
إلى أن ه���ذه املنظومة بحكم 
انتشارها الواسع وتنوعها لم 
تكن مبنأى عن مفاعيل األزمة 
املالية العاملية شأن ما تعرضت 
له كافة املؤسسات املالية حول 

العالم. 
وشدد العمر في هذا الصدد 

عل���ى االتفاقي���ة، أن »بيتك« 
كان واليزال له دور فاعل في 
تعزيز قدرات مجموعة عارف 
االس���تثمارية ومساندتها في 
جتاوز انعكاسات األزمة املالية 
العاملية التي ألقت بتداعياتها 
على كافة وحدات القطاع املالي 
محليا وعامليا، امتدادا لبرنامج 
دعم الشركات اجليدة واملليئة 
الذي يحث بنك الكويت املركزي 
على تنفيذه ويوفر له كل سبل 
املساندة، مؤكدا في هذا الصدد 
على أن متتع مجموعة عارف 
مبالءة مالية وإمكانات كبيرة 
لالنطالق بقوة من جديد ودورها 
الرائد على مستوى االقتصاد 
احمللي عموما وقطاع شركات 

أعلن بيت التمويل الكويتي 
)بيتك( ومجموعة من البنوك 
الكويتي���ة عن توقيع عقد مع 
مجموعة عارف االستثمارية 
هو األول من نوعه بالكويت، 
لالتفاق على خطة إعادة هيكلة 
البالغة نحو  ديون املجموعة 
280 مليون دينار، وتتضمن 
هذه اخلطة حتويل املديونية 
من قصيرة إلى متوسطة األجل 
ملدة تصل إلى خمس سنوات 

من تاريخ توقيع العقد.
واجلدي���ر بالذك���ر في هذا 
الس���ياق ان اجله���ات الدائنة 
هي: بي���ت التمويل الكويتي، 
بنك برقان، املؤسس���ة العامة 
البنك  للتأمينات االجتماعية، 
االهلي الكويتي، بنك الكويت 
الدول، شركة »pk fund« التابعة 

لشركة وفرة االستثمارية. 
وس���بق ل� »بيت���ك«، الذي 
ميلك 52% من رأسمال مجموعة 
عارف االستثمارية، أن توصل 
في عام 2009 التفاقية لتسوية 
كافة الديون املستحقة للبنوك 
وصناديق االستثمار األجنبية 
والبالغ���ة 132 مليون دينار، 
مستحدثا بذلك آلية جديدة في 
دعم الشركات الكويتية ضمن 

البرنامج اخلاص بذلك.
وقال نائب رئيس مجلس 
إدارة »بيتك« سمير النفيسي في 
تصريح صحافي عقب التوقع 

االرتفاع في ملكيات مؤسسة التأمينات

التغير )نقطة مئوية(الملكية كما في 2010/10/31 )%(الملكية كما في 2010/9/30 )%(الشركة

9.389.560.18برقان

5.455.510.06بيتك

5.385.470.09بوبيان ب

18.96190.04أهلي متحد

االنخفاض في ملكيات مؤسسة التأمينات
التغير )نقطة مئوية(الملكية كما في 2010/10/31 )%(الملكية كما في 2010/9/30 )%(الشركة

16.6516.570.08تسهيالت

11.2310.860.37أعيان

7.377.30.07صناعات

20.5820.510.07أجيليتي

قال مركز اجلمان لالستشارات االقتصادية في 
تقرير خاص ل� »األنباء« حول االرتفاع واالنخفاض 
في امللكيات املعلنة للمؤسسة العامة للتأمينات 
االجتماعية في الش���ركات املدرجة، ان املؤسسة 
نشطت في حتريك ملكياتها، ولو بشكل طفيف، 
خالل أكتوبر 2010، حيث رفعتها في 4 شركات، 
وهي: برقان وبيتك وبوبيان ب وأهلي متحد، وذلك 

مبقدار 0.18 و0.06 و0.09 و0.04 نقطة مئوية على 
التوالي، بينما خفضتها في أربع شركات أيضا، 
وهي، تس���هيالت وأعيان وصناعات وأجيليتي، 
وذل���ك مبق���دار 0.08 و0.37 و0.07 و0.07 نقطة 
مئوية على التوالي، بينما لم تسجل أي عمليات 
دخول أو خروج ملؤسس���ة التأمينات في قوائم 

كبار املالك.


