
املؤشر 
السعري 

 الثالثاء
  ٢٨  ديسمبر ٢٠١٠ 

 37 
٦٩١٨٫٥ االقتصادية  االقتصادية  االقتصادية  االقتصادية  االقتصادية  االقتصادية  االقتصادية  االقتصادية  االقتصادية  االقتصادية  االقتصادية 

بتغير قدره
+١٢٫٥

 اعلن بنك االثمار في بيان نشر على موقع البورصة انه قام 
بتوقيع اتفاق مع البنك االهلي املتحدـ  البحرين للحصول على 
تسهيالت مرابحة بضمان بقيمة ١٦٧ مليون دوالر مبا يعادل 
٦٣ مليون دينار بحريني ملدة ٥ ســـنوات وهي تسهيالت تتم 
وفقا للشريعة االسالمية، ويتولى متويلها وترتيبها بالكامل 

البنك االهلي املتحد ـ البحرين. 

 «اإلثمار» يوقع اتفاقية تمويل مرابحة
  بـ ١٦٧ مليون دوالر مع «األهلي المتحد»

 «الوطني لالستثمار» تستحوذ
  على ٢٠٪ من «كيليج دنيز» التركية

 «شمال أفريقيا القابضة» تستحوذ على حصة 
األغلبية في المركز الطبي المصري الدولي

 ١١٫٢ مليون دينار خسائر
  «المدار للتمويل» لـ ٩ أشهر

 أعلنت شركة املدار للتمويل 
واالستثمار في بيان نشر على 
موقـــع البورصة انها حصلت 
أمس على موافقة بنك الكويت 
املركزي علـــى بياناتها املالية 
املرحليـــة لفترة الـ ٩ اشـــهر 
املنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٠، 
وقد أظهـــرت النتائج حتقيق 
خسائر قدرها ١١٫٢ مليون دينار 
مبا يعادل ٣١٫٥١ فلســـا للسهم 
مقارنة بخسائر قدرها ٨٫٦ ماليني 
دينار مبا يعادل ٢٤٫٣٤ فلســـا 
للسهم وبلغ حجم املوجودات 
املتداولـــة ٧٠٫٩ مليون دينار 
مقارنة بــــ ٨١٫٨ مليون دينار 
للفترة املقارنة من العام ٢٠٠٩ 
وبلغ اجمالي املوجودات ١١٥٫٤ 
بـ ١٢٩٫٧  مليون دينار مقارنة 
مليون دينار للعام ٢٠٠٩ وبلغ 
اجمالي املطلوبات املتداولة ٧٥٫٩ 
مليون دينـــار مقارنة بـ ٧٢٫٤ 
مليون دينار للفترة املقارنة من 
٢٠٠٩ وبلغ اجمالي املطلوبات 
٨١ مليون دينار مقارنة بـ ٧٧٫٨ 
مليون دينـــار للفترة املقارنة 

من ٢٠٠٩ وبلغ اجمالي حقوق 
املســـاهمني ٢٧ مليـــون دينار 
مقارنة بــــ ٤٧٫٨ مليون دينار 

للفترة املقارنة من ٢٠٠٩.
  وعن فترة الـ ٣ أشهر املنتهية 
في ٣٠ ســـبتمبر ٢٠١٠ أظهرت 
النتائج حتقيق خسائر قدرها 
٤٫٢ ماليني دينـــار مبا يعادل 
١١٫٩٨ فلســـا للسهم مقارنة بـ 
١٫٤ مليون دينار مبا يعادل ٣٫٩٥ 
املقارنة  فلوس للسهم للفترة 

من ٢٠٠٩.
  علمـــا ان تقريـــر مراقبي 
احلسابات يحتوي على التأكيد 

على التالي:
  من دون التحفظ في رأينا، 
نسترعي االنتباه لالمر الوارد في 
االيضاح رقم ٣ حول املعلومات 
املالية املرحلية املجمعة املكثفة 
والذي يقدم افصاحا عن التزام 
املجموعة باملادة ١٧١ من قانون 
الشـــركات التجارية وتسوية 

الوكاالت الدائنة املستحقة.
  ايضاح ٣ خسائر متراكمة:

املتراكمة    بلغت اخلســـائر 

للشـــركة األم كما فـــي تاريخ 
املركز املالي ٣٠٫٣٨٧٫٠٨٨ دينارا 
مبا ميثل ٨٢٫٧٪ من رأســـمال 
الشـــركة. وفقا للمادة ١٧١ من 
قانـــون الشـــركات التجارية، 
اذا جتاوزت خســـائر الشركة 
٧٥٪ من رأسمالها، يتعني على 
مجلس ادارتها الدعوة الى عقد 
جمعية عامة غير عادية ملناقشة 

االجراءات الواجب اتخاذها.
اعادة    تـــدرس املجموعـــة 
هيكلة رأســـمال الشركة بناء 
على رصيد حقوق امللكية البالغ 
٢٧٫٠٠٢٫٩٢٣ دينارا كما في ٣٠ 

سبتمبر ٢٠١٠.
  كما تقـــوم املجموعة حاليا 
بالتفاوض لتســـوية وكاالت 
دائنة إلحدى شركات االستثمار 
ومجموعة شركاتها التابعة مع 
املبالغ املستحقة من املجموعة 
وســـينتج عن ذلك تخفيض 
كبير في االلتزامات واملوجودات 
وال تتوقع االدارة أي خســـائر 
أو أرباح ماديـــة نتيجة لهذه 

التسوية. 

والتوســــع في منطقة الشرق 
االوسط وشمال افريقيا ومناطق 
دول اخلليج العربي على وجه 
التحديــــد. ويقــــوم الصندوق 
بتملك حصص استراتيجية في 
القيادية  املواقع  الشركات ذات 
في مجــــاالت عملهــــا. يذكر أن 
البديلة  قســــم االســــتثمارات 
في شــــركة الوطني لالستثمار 
ســــبق واســــتثمر في كل من 
تركيا والســــعودية والكويت 
العربية املتحدة من  واالمارات 
خالل صندوقي امللكية اخلاصة 

وامليزانني.
  وقد تأسست شركة الوطني 
لالستثمار في شهر يوليو من 
عام ٢٠٠٥ كشركة تابعة لبنك 
الكويت الوطني، البنك االعرق 
واالعلــــى تصنيفا في املنطقة. 
ويتمحور نشاط الشركة حول 
أربعة محاور رئيسية من العمل 
املصرفي تشــــمل االستثمارات 
البديلة، ادارة االصول، والوساطة 
الى جانب اخلدمات  والبحوث 
املصرفية االستثمارية. ويضم 
فريق شركة الوطني لالستثمار 
أكثر من ١٥٠ شخصا من نخبة 
احملترفني واملتخصصني املاليني 
يعملــــون انطالقا مــــن مكاتب 
الشــــركة االقليميــــة مبواقعها 
االستراتيجية في كل من الكويت 
ودبي واســــطنبول والقاهرة، 
ويقدمون للعمالء واملستثمرين 
مــــن اخلدمات  باقــــة متكاملة 
واملنتجات املالية واالستثمارية 

مبعايير عاملية. 

في املنطقة».
  من جهته، قال رئيس مجلس 
التنفيــــذي  الرئيــــس  االدارة 
لشــــركة كيليج اورهان كيليج 
ان االستثمار سيتم استخدامه في 
زيادة الطاقة االنتاجية ومتويل 
رأس املال العامل. وأضاف «نحن 
متحمسون جدا لتوسيع شراكتنا 
الوطني لالستثمار،  مع شركة 
احدى الشــــركات االكثر متيزا 
امللكية اخلاصة  بني شــــركات 
الرائدة في املنطقة. وســــيمكن 
هذا التعاون كيليج من مواصلة 
النمو بنجاح وتنفيذ أهدافها في 

املدى الطويل».
الوطنــــي    وتديــــر شــــركة 
لالســــتثمار صنــــدوق امللكية 
اخلاصــــة كجــــزء مــــن قســــم 
البديلة. ويبلغ  االســــتثمارات 
رأسمال الصندوق ٢٥٠ مليون 
الفــــرص  دوالر ويســــتهدف 
النمو  االســــتثمارية وحتقيق 

 مع «الهندسة الميكانيكية» وبقيمة ٥٫٢ ماليين دينار

  «نفط الكويت» توقع عقد إنشاء
  خط أنابيب لنقل النفط الخام 

  
  أحمد مغربي

  علمت «األنباء» من مصادر مطلعة في شركة نفط الكويت أن شركة 
الهندســــة امليكانيكية واملقاوالت فازت مؤخرا بعقد إنشــــاء خط جديد 
لنقل النفط اخلام الواصل بني نقطة مشعب العبدلي الرئيسي الى نقطة 
مشــــعب العبدلي األوسط، مشــــيرة الى أنه مت توقيع العقد مؤخرا في 
مقر الشــــركة. وأوضحت املصادر أن قيمة العقد تبلغ ٥٫٢ ماليني دينار 
وستباشر الشركة الفائزة تنفيذه مع بداية العام املقبل بعد انتهائها من 
بعض األعمال املصاحبة كرفع املقاسات بني النقطتني، مشيرة الى أن مدة 
العقد تقدر بـ ٧٥٠ يوما. وذكرت املصادر أن قطر األنبوب يبلغ ٣٠ انشا 
وستقوم الشركة بتركيب أجهزة متطورة للتحكم والقياس في األنابيب، 
مبينة أن املشروع يأتي ضمن جملة من املشاريع التي طرحتها الشركة 
لدعم الطاقة اإلنتاجية للكويت ضمن اخلطة االستراتيجية املوضوعة 

للقطاع النفطي في ٢٠٣٠.  

الوطنــــي   أعلنــــت شــــركة 
لالســــتثمار أنها أمتت خامس 
استثمار لها في تركيا من خالل 
االستحواذ على حصة ٢٠٪ في 
كيليج دنيز (كيليج)، الشركة 
الرائدة في مجال تربية واستزراع 

االحياء املائية. 
«الوطنــــي  نفــــذت    وقــــد 
لالستثمار» هذا االستحواذ من 
خالل صندوق امللكية اخلاصة 
الذي تديــــره والذي يركز على 
االستثمار وحصد فرص النمو 
والتوســــع في منطقة الشرق 

االوسط وتركيا.
  وتعد شركة كيليج الشركة 
الرائدة في تركيا في مجال تربية 
واســــتزراع االسماك ومختلف 
أنواع االحياء املائية، كما تعتبر 
موردا رئيسيا لها في االسواق 

العاملية.
  وقد حققت الشركة عائدات 
جتــــاوزت ١٤٠ مليــــون دوالر 
في العــــام ٢٠١٠ وتقدم كيليج 
خدمــــات متكاملة فــــي مجالها 
حيث تنفذ بشكل فعال جميع 
مراحل االستزراع حتى التعبئة 

والتغليف والتوزيع.
   وبهذه املناسبة قال الرئيس 
التنفيــــذي لشــــركة الوطنــــي 
ان  الفليج  لالســــتثمار صالح 
«هذا االستثمار في كيليج يعكس 
ثقتنا في منوذج عمل الشركة 
وفــــرص منوها. وســــنواصل 
تنفيذ اســــتراتيجية الشــــركة 
الالزم  الدعم  الناجحة وتوفير 
لتعزيز مكانتها كشركة رائدة 

 أعلنت شركة شمال أفريقيا 
القابضة عن استحواذها على 
حصة األغلبية في املركز الطبي 
الدولي، والشـــركة  املصـــري 
املتحـــدة لألدويـــة التابعة له 
واملتخصصة في املجال الطبي 
في مصر، حيث تقوم بتوزيع 
واستيراد وتســـويق األدوية 
وخاصة أدوية األورام والعناية 

املركزة ومشتقات الدم.
  وتعليقـــا علـــى عمليـــة 
االســـتحواذ هذه، قال الرئيس 
التنفيذي لشركة شمال أفريقيا 
القابضة عماد الصالح «متثل 
عملية االستحواذ هذه خطوة 
مهمة في إطار اخلطط التوسعية 
التي تتبعها شركة شمال أفريقيا 
القابضة، فهي استثمارنا اخلاص 
األول في قطاع الرعاية الصحية 
والثاني في مصـــر، وقد وقع 
اختيارنا على مصر ألنها السوق 
األسرع منوا في مجال الرعاية 
الصحية في الشـــرق األوسط 

وشمال أفريقيا».
  وأضاف الصالح: نحن نؤمن 
بأننا اخترنا أفضل شـــريكني 
إلبرام هذه االتفاقية ملا يحتله 
مركز «EIMC» من مكانة مميزة 

فـــي مجـــال توزيـــع األدوية 
واملستلزمات الطبية في األسواق 
املصرية، كما أنه يتمتع بسجل 
حافل باإلجنـــازات وبعالقاته 
املتينة داخل مصر وخارجها، 
إضافة إلى شبكة توزيع واسعة، 
أما الشركة املتحدة لألدوية فإنها 
تتمتع مبكانة فريدة في قطاع 
األدوية املعاجلة لألورام، لكونها 
أول مصنـــع إلنتاج هذا النوع 
من األدوية في الشرق األوسط 
وإفريقيا، ومعتمـــدة من قبل 

منظمة الصحة العاملية.
  من جانبه، قال رئيس مجلس 
إدارة املركـــز الطـــب املصري 
د.محمد أحمد «يســـر مجلس 
ادارة الشركة واملساهمون إبرام 
هذه الشراكة اإلستراتيجية مع 
شركة شمال أفريقيا القابضة، 
وقد مت اختيار عرض شـــركة 
شمال افريقيا من بني عدد كبير 
من العروض األخرى، ملركزها 
املالي القوي وإســـتراتيجيتها 
الواضحة في التوســـع والتي 
ســـيكون لها الدور الفعال في 
حصـــول شـــركة EIMC على 
النصيب األكبر من سوق توزيع 

األدوية في مصر». 

  بدوره، قال العضو املنتدب 
لدى الشـــركة املتحدة لألدوية 
(EUP) د.عوض خليل بأن دخول 
شركة شمال أفريقيا القابضة في 
اتفاقية الشراكة هذه سيساهم 
بالتأكيد في االســـراع بتنفيذ 
خطط التطوير الطموح، مضيفا 
أن هذه الشراكة مرحب بها بشدة 
حيث أن لدى الشركتني التوجه 
نفسه في االستحواذ على أسواق 

جديدة وعمالء جدد.
  وعن عملية االستحواذ هذه، 
أكد كل من ماجد عز الدين وعمر 
وعبدالعزيـــز من برايس واتر 
هـــاوس كوبرز ـ «املستشـــار 
 EUPو EIMC املالي» للشركتني
إن «قطاع األدوية يشـــهد منوا 
ســـريعا وأن له مستقبل واعد 
وأنناـ  برايس واتر هاوس كوبرز 
ـ ســـعداء بالعمل مع الطرفني 

إلنهاء العملية».
  جدير بالذكر أنه مت اختيار 
إفريقيا  عرض شركة شـــمال 
القابضة من بني ١٢ عرضًا حيث 
إنه ميثل إســـتراتيجية صلبة 
متماشية مع متطلبات عميلنا 
الذي له خبرة واسعة في مجال 

األدوية. 

 من خالل صندوق الملكية الخاصة الذي تديره الشركة

 البورصة تعد دراسة لتقسيم الشركات صالح الفليج
  دون قيمتها االسمية إلى شريحتين

 تركيا تمهد الطريق للسماح لمواطني دول الخليج 
والسوريين واإليرانيين بالتملك غير المحدود داخل أراضيها

 أعــــدت احلكومــــة التركية مؤخرا مشــــروع قانون 
القراره فــــي مجلس النواب يحرم في صياغته االولية 
االسرائيليني من حق التملك في تركيا باملقابل يسمح 
بالتملك للغير احملدود أمام االيرانيني والسوريني ومواطني 

دول اخلليج.
  وكشفت صحيفة «ملييت» التركية عن مشروع قانون 
يجري االعداد القراره في مجلس النواب التركي يحرم 
مبوجبه االسرائيليني واليونانيني من حق التملك في 
تركيا، في مقابل فتح املجال للتملك للغير احملدود أمام 

االيرانيني والسوريني ومواطني دول اخلليج.
  وبحسب مصادر حكومية، يأتي مشروع القرار اجلديد 
الصالح القانون احلالي للتملك، وتغطية العجز الذي 
تعاني منه املوازنة التركية، الذي سيصل في نهاية هذا 

العام الى نحو ٤٥ مليار دوالر.
  فيما يرى بعض احملليني أن الهدف الرئيسي من هذا 
القانون هو حرمان االســــرائيليني من حق التملك في 

تركيا، ومتتني العالقات مع الدول العربية واالسالمية 
عبر مســــاواة الســــوريني وااليرانيني واخلليجيني مع 

املواطنني االتراك.
  وفي هذا السياق، ذكرت «ملييت» أن مشروع القانون 
يستثني مواطني ايران وســــورية والسعودية ودول 
اخلليج من شرط متلك ٩٩ ألف متر مربع كحد أقصى، 
مبعنى آخر، يحق لالجانب (باســــتثناء االسرائيليني 
واليونانيني) أن يتملكوا ٩٩ ألف متر مربع فقط، بينما 
ميكن االيرانيني والسوريني والسعوديني واخلليجيني 

متلك قدر ما يريدون.
  وأشارت الصحيفة التركية الى أن مشروع القانون 
يعطي احلق جلميع االجانب في متلك أراض في تركيا 
مبجرد وجود جواز سفر لديهم، حتى من دون أن يكون 
االتراك يتمتعون مببدأ املعاملة باملثل في الدول االم لهؤالء 
االجانب، وكانت وزارة االسكان واالشغال العامة التركية 
قامت بصياغة مشروع القانون اجلديد، بهدف تنظيم 

بيع االمالك داخل االراضي التركية الى االجانب.
  وستصبح تركيا في صدارة الدول التي تسمح بالتملك 
لالجانب مبجرد التصويت على مشروع القانون املطروح 

في مجلس النواب.
  أما بالنسبة الى مشكلة اجليش مع استمالك االجانب، 
فقد حلظها مشروع القانون اجلديد، حيث سيطلب من 
رئاسة أركان اجليش تزويد احلكومة بخريطة لالراضي 
واالماكن التي ال يجوز بيعها لالجانب السباب تتعلق 

بـ «االمن القومي» وأمن الدولة التركية.
  ووضعت وزارة االسكان واالشغال العامة مشروع 
القانون هذا بناء على طلب من رئاسة احلكومة مباشرة، 
وأرســــل النص الى عدة مؤسسات لالستشارة، وبعد 
اجراء تعديالت محتملة عليه، سيرسل النص الى مكتب 
رجب طيب أردوغان الذي سيحيله بدوره الى البرملان 
ليصوت عليه فــــي نهاية العام املقبل، وفقا للصحيفة 

التركية. 

 محمود فاروق
  علمــــت «األنباء» من مصادر مطلعة ان ادارة الســــوق 
اعدت دراسة بشــــأن االسهم التي يتم تداولها دون القيمة 
االسمية للســــهم وهي ١٠٠ فلس حيث سيتم تقسيم تلك 
الشــــركات الى شريحتني حيث ســــتضم الشريحة األولى 
اســــهم يتم تداولها ما دون الـ ٥٠ فلسا وباتت متثل عبئا 
اضافيا على الســــوق وعلى املؤشر مما يستدعي التعامل 
معها ومع مالكها بحزم وحدة، اما الشــــريحة الثانية فهي 
خاصة بالشــــركات التي يتم تداولها ما بني ٥٠ و١٠٠ فلس 

حيث ترى الدراســــة ان عددا من تلك الشركات قد يتمكن 
خالل املرحلة القادمة من حتســــني اوضاعه املالية مما قد 
يدفع السهم الى ما فوق الـ ١٠٠ فلس. وأفادت املصادر بأن 
ادارة السوق ستجتمع في مطلع ٢٠١١ مع رؤساء مجالس 
ادارات تلك الشــــركات إلطالعهم على الدراسة واالستماع 
الى وجهات نظرهم قبل اتخاذ القرار، في إشارة من املصدر 
الى ان إدارة البورصة جادة متاما وفي معاقبة الشــــركات 
املتعثرة ومالكها وخصوصا تلــــك التي يتم تداولها دون 

القيمة االسمية للسهم ونقلها الى سوق آخر.

  جاء ذلــــك بعدما كلف وزير التجارة والصناعة رئيس 
جلنة ســــوق الكويت لألوراق املالية احمد الهارون ادارة 
السوق بتقدمي خطة سنوية للعام ٢٠١١ متعلقة بتطوير اداء 
البورصة مبختلف القطاعات، ورؤيتها لكل القرارات التي 
من شــــأنها تطوير العمل في البورصة، مشيرا الى اهمية 
القرار الذي ستتخذه ادارة السوق جراء تطوير العمل في 
البورصة علما أنه ســــتتم مناقشــــة تلك الدراسة من قبل 
اللجان املختصة واملعنية ومن ثم رفعها الى جلنة السوق 

إلقرارها واملصادقة عليها مطلع العام املقبل. 

 األولى أسهم يتم تداولها ما دون الـ ٥٠ فلسًا والثانية ما بين ٥٠ و١٠٠ فلس

 «غرفة التجارة» تسمي ممثل «الوساطة»
  خلفًا لأليوب في لجنة السوق خالل أيام

 عمر راشد
  علمت «األنباء» من مصادر 
مطلعـــة أن غرفـــة تجـــارة 
وصناعة الكويت بصدد رفع 
اسم مرشح لجنة السوق بدال 
من طارق األيوب الذي وافته 
المنية الخميس الماضي خالل 

األيام المقبلة.
   وأبدى وسطاء استغرابهم 
من قيام «الغرفة» بترشـــيح 
ممثل شـــركات الوساطة في 

لجنة السوق رغم أن شركات 
الوساطة األولى بترشيح من 
يمثلها في لجنة السوق خلفا 

لطارق األيوب.
   وتســـاءلت المصادر عما 
إذا كانت شركات الوساطة ال 
تمتلك القدرة على ترشيح من 
يمثلها أو خلوها من الكفاءات 
القادرة على تأدية هذا الدور، 
مشيرة إلى أن هناك خلال كبيرا 
في آلية الترشيح. وفي السياق 

نفســـه، توقعت المصادر أن 
الوساطة  يتم حســـم عقود 
المقدمة لتنظيم العالقة بين 
شركات الوساطة وعمالئها من 
الشركات واألفراد بصيغتها 
الجاري  النهائية األســـبوع 
تمهيـــدا لتنفيذها، مبينة أن 
بنود العقد تعزز العمل على 
منع عمليات التدليس والغش 
الذي تكبدته تلك الشـــركات 

فترة طويلة من الزمن. 

 االتفاق على الصيغة النهائية لعقود الوساطة األسبوع الجاري تمهيدًا لتطبيقها

 عمر راشد 
   قال مساعد املدير العام لقطاع التمويل في 
بيت التمويل الكويتي عماد الثاقب ان البنك 
مستمر في تقدمي التسهيالت االئتمانية للشركات 
التي تنطبق عليها الشروط االئتمانية من حيث 
التدفق النقدي واملالءة املالية، الفتا الى أن هذا 
الدور يقوم به البنك إميانا منه بأهمية التمويل 
في دفع األداء االقتصادي خاصة أن التمويل 

يعتبر عصب احلركة واألداء االقتصادي. 
   وبني الثاقب في تصريح خاص لـ «األنباء» 
ان تطبيق غرامة ١٠ دنانير على كل متر مربع أو 
٥٪ من القيمة السوقية لبيوت السكن اخلاص 
والقسائم السكنية للشركات واألفراد سيؤثر 

سلبا على قطاع السكن اخلاص بنسب تتراوح 
بني ١٠ و٢٠٪ من إجمالي عدد املالك، مشيرا إلى 
أن تلك النسبة لن تؤدي إلى التأثير السلبي 
على أداء «بيتك» فيما يتعلق باالستثمار في 

السكن اخلاص. 
   وفي رد منه حول مالءمة تطبيق القانون٩ 
وفي مارس املقبل، أشار الثاقب إلى أن مد املهلة 
القانونية لتطبيق القانون ملدة عام قد يكون 
مالئما لتوفيق أوضاع األفراد والشركات التي 
متتلك بيوت وقسائم ســـكنية، مستدركا أن 
تنفيذ خطة التنمية االقتصادية واالجتماعية 
قد يعزز هذا االجتاه في املرحلة املقبلة، مشيرا 
ان هذا الطلب «ضرورة» للتخفيف من اآلثار 

السلبية على أسعار السكن اخلاص. 
   وفيما يتعلق بالسبل الكفيلة للخروج من 
األوضاع الراهنة أو التقليل من تلك التداعيات 
على األقل بالنســـبة للشركات املتأثرة، طرح 
الثاقـــب عدة حلول من بينهـــا: إعادة هيكلة 
الديون وجدولتها للموازنة بني التدفقات النقدية 
وآجال اســـتحقاقات هذه الديون، مؤكدا في 
هذا الصدد على أن «بيتك» يتفهم هذا الوضع 
جيدا، وسبق أن أبدى، واليزال، تعاونا ومرونة 
في التعامل مع الكثير من الشـــركات اجلادة 
احلريصة على معاجلة أوضاعها متى ما وجدت 
الضمانـــات ووضوح التدفقات النقدية خالل 

 عماد الثاقب املرحلة املقبلة. 
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