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السفير اإلسباني: الحكومة والشركات اإلسبانية تدعم مشروع المترو في الكويت
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السفير اإلسباني متجوال في املعرض

)سعود سالم( لقطة جماعية تضم السفير اإلسباني وم. خالد العوضي وسعيد دشتي وضيوف األسبوع اإلسباني 

مجسم يوضح مشروع املترو اجلديد بالكويت

العوضي: الخطة الرئيسية للمشروع سّلمت للحكومة وحصلنا على موافقة 16 جهة حكومية

مترو االنفاق، مشيرا الى أن اخلطة 
ستسمح للكويت بالربط مع مشروع 
الس���كك احلديدية اخلليجي املزمع 

تنفيذه في املستقبل.
وق���ال انغوتي���ا ان املش���روع 
الكويت محورا  سيساهم في جعل 
إقليميا للنقل البري فيما اذا مت وصله 

مع الشبكة الدولية.
وبدأت الس���فارة االسبانية في 
الكويت أمس االول نشاطات األسبوع 
االسباني في مجمع األڤنيوز والذي 
ستستمر اعماله حتى يوم السبت 

املقبل.

الشركات االسبانية في مجال شبكات 
مترو االنفاق.

 وحول االسبوع االسباني قال 
بالنتويال ان السفارة تسعى خالل 
هذا االسبوع الى أن تعكس اجلوانب 
الثقافية والتاريخية والس���ياحية 
اخلاصة باسبانيا، السيما انها تشهد 
في الفترة احلالية مرحلة من التطور 
التكنولوجي واملسماة )التكنولوجيا 

للحياة(.
 من جهته، شرح املدير الدولي 
في شركة انيكو جو انغويتا تفاصيل 
اخلطة الرئيسية للمشروع التي تهدف 
الى ربط املدن الكويتية بشبكة من 

احلكومة والشركات االسبانية ملا 
ميثله هذا املشروع من نقلة نوعية 

للكويت على مستوى املنطقة.
 وأضاف بالنتويال ان مشروع 
ال���ذي مت تطوير  الكويت  مت���رو 
خطته الرئيس���ية من قبل شركة 
انيكو الهندسية االسبانية اململوكة 
للدولة ميثل اح���د أوجه التعاون 

بني البلدين.
ان املشروع سيساهم  وأوضح 
في حتس���ني النقل وتخطيط املدن 
وتسهيل التنقل في احلياة اليومية 
للمواطنني داخل الكويت، مش���يرا 
الى اخلبرة الكبيرة التي تتمتع بها 

عمليات لتقدمي كل الدراسات املالية 
الالزم���ة بحد اقصى حتى 25 مايو 
املقبل على أن يتم طرح املش���روع 

فيما بعد.
وأشار الى أن اختيار شركة انيكو 
لتقدمي اخلطة الرئيس���ية ملشروع 
مترو االنفاق بالكويت جاء بسبب 
اخلبرة الطويلة التي متتلكها هذه 
الشركة في بناء السكك احلديدية 

ومترو االنفاق حول العالم.
من جهته قال سفير اسبانيا في 
الكويت مانويل جوميز دو بالنتويال 
ان تطوير مش���روع مترو االنفاق 
في الكويت س���يلقى كل الدعم من 

فواز كرامي 
قال مدير عام ش���ركة »كويت 
مترو« للنقل السريع م.خالد العوضي 
ان اخلطة الرئيسية ملشروع املترو 
والسكك احلديدية مت إرسالها الى 
وزارة املواصالت بعد ان انتهت شركة 

انيكو من وضعها.
وأوضح العوض���ي في الكلمة 
التي ألقاها أمس االول مبناس���بة 
افتتاح االسبوع االسباني في مجمع 
»األڤنيوز« أن مترو االنفاق الكويت 
هو احلل ملشكلة زحمة السير التي 
تعاني منها معظ���م دول املنطقة، 
السيما بعد أن اختبرت جميع احللول 
األخرى مب���ا فيها بناء اجلس���ور 

والطرق السريعة.
ولفت ال���ى أن االحتاد الكويتي 
للنق���ل البري قام باعداد دراس���ة 
حول املترو من خالل إحضار أفضل 
الشركات العاملية لتقدمي الدراسات 
حول املشروع والذي فازت به شركة 

انيكو االسبانية.
وكش���ف العوضي عن حصول 
االحتاد على موافقة 16 جهة حكومية 
مختلفة على اخلطوط الرئيس���ية 
املترو، حيث سيتم في  ملش���روع 
وقت الحق تقدمي مبادرة للمشروع 
بحسب القانون 2008/7 للجهاز الفني 
للمشاريع التنموية لتقوم بدورها 
بطرح مناقصة الختيار مستشار 

الشايع: »إنجازات« جّنبت 24.8 مليون دينار مخصصات 
لتحقق خسارة دفترية بلغت 20.5 مليونًا

عموميتها انتخبت مجلس إدارة جديداً

الشركة قامت في فبراير بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بمبلغ 8.6 ماليين دينار

أيا من احتياطياتها امنا جاءت 
خصما من ارباحها املرحلة«.

أصول الشركة

وعلى صعيد اصول الشركة، 
قال الش���ايع إنها بلغت 170.7 
مليون دين���ار منخفضة من 
203 ماليني دين���ار في 2008 
اي بنس���بة انخف���اض بلغت 
15.9%، فيما انخفضت حقوق 
املس���اهمني من 90.4 مليون 
دينار في 2008 الى 60.3 مليون 
دينار في نهاية 2009 وبنسبة 
انخفاض بلغت 33.3%، علما ان 
الشركة قامت في فبراير بتوزيع 
ارباح نقدية على املس���اهمني 
 مببلغ 8.6 مالي���ني دينار اي

بواق���ع 250 فلس���ا للس���هم 
الواحد.

واكد الشايع انه »اجنازات« 
التحدي���ات االئتمانية  رغ���م 
التي  والسياسات املتش���ددة 
البنوك في عمليات  تنتهجها 
االق���راض تعت���زم مواصلة 
التشغيلية وتنفيذ  انشطتها 
خططها املدرجة على اجندتها، 
الى جانب مواصلتها تطوير 
اس���تثماراتها محليا واقليميا 
ودوليا، وانه���ا لن تألو جهدا 
في البحث ع���ن فرص واعدة 
ودخول اسواق جديدة ضمن 
حتالفات اس���تراتيجية تعزز 
 اهدافه���ا وتدفعه���ا قدما على

طري���ق الريادة في الس���وق 
العقاري.

الجمعية العمومية

يذكر ان اجلمعية العمومية 
للشركة قد وافقت على جميع 
البن���ود ال���واردة على جدول 
االعمال كم���ا انتخبت مجلس 
ادارة جديدا مشكال من: شركة 
الش���ايع املتحدة التي ميثلها 
الش���ايع،  حم���د عبدالعزيز 
وخال���د عبداحملس���ن الصقر 
وفيصل فهد الش���ايع ومحمد 
امل���رزوق ومحمد  عبداحلميد 

ابراهيم الفرحان.

دينار بنسبة انخفاض 23.6% إذ 
حققت الشركة أرباحا تشغيلية 
بلغت 4.3 ماليني دينار، اال انه 
وتطبيقا للسياسات التحفظية 
االلتزام بجانب  واملبنية على 
احليطة واحلذر قامت الشركة 
بتجنيب مخصصات انخفاض 
على اس���تثماراتها واصولها 
العقارية، واملتاحة للبيع بقيمة 
24.8 مليون دينار وبذلك حققت 
الشركة خسارة دفترية بلغت 

20.5 مليون دينار«.
واض���اف الش���ايع » بذلك 
نطمئن املساهمني بأن اخلسائر 
لم متس رأس���مال الشركة او 

ولم تكن الشركة بطبيعة احلال 
وبالرغم من السياسة املتحفظة 
الت���ي تنتهجها ف���ي توظيف 
اموالها وادارتها ،مبنأى عن هذه 
التحديات والتداعيات الناجمة 
عن ظروف االزمة والتي طالت 
العديد من الش���ركات العاملة 
العقار والتمويل  في قطاعات 
واالستثمار املالي فانعكس ذلك 
على قيم اصولها وعلى املركز 
املالي للش���ركة لسنة 2009، 
حيث بلغت ايرادات الش���ركة 
11.1 مليون دينار  التشغيلية 
في نهاي���ة 2009 وانخفضت 
املصاريف لتصل الى 6.8 ماليني 

فواز كرامي
ادارة  أكد رئيس مجل���س 
شركة اجنازات للتنمية العقارية 
ان الشركة قد  الش���ايع  حمد 
أخ���ذت مخصصات عن 2009 
بقيمة 24.8 مليون دينار وهو 
اكثر من املطلوب في إجراء اكثر 
حتفظا من الشركة، مشيرا الى 
ان تقييم الشركة ألصولها اقل 
من تقييمات الس���وق بكثير، 
ومؤكدا أن جميع املخصصات 
التي اخذتها الشركة جاءت من 

االرباح.
وتوقع الشايع أن تنعكس 
امل���ردودات االيجابية خلطة 
التنمية على االقتصاد الكويتي 
بداي���ة العام املقبل، مش���يدا 
بدور الش���يخ احمد الفهد في 
هذه اخلطة. ومش���يرا الى ان 
القطاع العق���اري في الكويت 
سيكون أفضل في حال سارت 
اخلطة التنموية حسب األصول 

وحسب ما يراد لها.
وفي كلمت���ه امام اجلمعية 
العمومية للشركة، قال الشايع 
انه قد مت اكتمال مشروع البرشاء 
بوتي���ك اوفيس ف���ي منطقة 
البرشاء االولى في دبي والذي 
متتلك الشركة فيه 35%، وهو 
مشروع مبنى مكاتب مكون من 
6 طوابق مكتبية باالضافة الى 
طابق ارضي جتاري مبساحة 
بناء اجمالي���ة تبلغ 300 الف 

قدم مربعة.

برج انجازات

ولف���ت الى انه قد مت خالل 
العام 2009 اكمال برج اجنازات 
وهو برج جتاري يتكون من 28 
طابقا ومبساحة بناء إجمالية 
تبل���غ 15.750 الف متر مربع 
ويقع في قل���ب العاصمة في 
منطقة شرق بالقرب من برج 
الداو ليعكس بتصميمه الراقي 
وجها حضاريا ومعماريا متميزا، 
باإلضافة الى اس���تكمال بناء 
مشروع مستودعات لوجستية 
في مش���روع مرسى البحرين 
على قطعتي ارض مبس���احة 
48 الف متر مربع ومبس���احة 
بناء اجمالي���ة حوالي 16 الف 

متر مربع.

قطعة أرض

وقال الشايع ان »اجنازات« 
قامت في يوليو من 2009 ببيع 
قطعة ارض في منطقة الساملية 
تبلغ مساحتها حوالي 871 مترا 
مربعا، وفي شهر سبتمبر من 
نفس العام قامت الشركة ببيع 
حصته���ا في ش���ركة عقارية 
قطرية وحققت عوائد مجزية 

من هذا التخارج.
وأضاف »لعل���ه ال يخفى 
املالية  عليكم استمرار االزمة 
العاملية التي من���ر بها والتي 
الت���زال تلقي بظالله���ا على 
القطاعات االقتصادية املختلفة 
رغم مؤشرات انفراجها البطيء، 

بهبهاني: »صناعة األنابيب« استعادت
األرباح من النشاط االستثماري رغم قلتها

ارتفاع إنتاج األنابيب بنسبة 25% العام الماضي

لؤي الخرافي: البورصة غير مخولة بتحويل 
الشركات المخالفة للنيابة العامة

أك��د نائ��ب الرئيس ف��ي الش��ركة الكويتية 
لصناعات األنابيب واخلدمات النفطية لؤي جاسم 
اخلراف��ي على ع��دم أحقي��ة ادارة البورصة في 
حتويل الش��ركات الى النياب��ة العامة كونها غير 
مخول��ة بذلك ف��ي الوقت الراه��ن ولعدم تطبيق 
الالئحة التنفيذي��ة، مؤكدا ان ذلك األمر ليس من 

صالحيات ادارة السوق.
وأف��اد في تصريحات صحافي��ة عقب انتهاء 
اجلمعي��ة العمومية بأن لدى الش��ركة 10 ماليني 
س��هم من شركة زين، مبينا ان ذلك سيعود على 
نتائج الش��ركة املالية ف��ي العام احلالي بعد امتام 

الصفقة.

10 ماليين سهم ملكية »األنابيب« في »زين«

محمود فاروق
أك����د رئي����س مجل����س إدارة 
الشركة الكويتية لصناعة األنابيب 
واخلدمات النفطية عادل بهبهاني ان 
الشركة استطاعت استعادة األرباح 
من النشاط االستثماري رغم قلتها 
لتسجل 1.56 مليون دينار مقابل 
خسائر مقدارها 40.54 مليون دينار 

في 2008.
وب����ني بهبهاني عل����ى هامش 
التي  العادية  العمومية  اجلمعية 
عقدت أمس بنسبة حضور بلغت 
56.13% ان الكمي����ة املنتج����ة من 
األنابيب ف����ي العام املنتهي زادت 
بنس����بة 25% لتصبح 55.3 ألف 
طن، موضح����ا أنه مت تغليف 310 
كم طولي من األنابيب بقياس����ات 

مختلفة.
وفيما يتعلق باألعمال التي مت 
إجنازها خالل 2009 أوضح بهبهاني 
ان����ه مت تعديل ماكينة »ويلس����ن 
بيارد« وتعديل قدرة ماكينة اإلنتاج 
لتصل سماكة األنبوبة إلى 17 مم، 
ق����درة ماكينة  باإلضافة لتعديل 
خراطة األنابيب لتصل إلى قطر 72 
بوصة. وكشف عن تشغيل مصنع 
التغليف اجلديد رقم 2 مبادة البولي 
إيثلني والبولي بروبيلني، الفتا الى 
انه س����يتم إنش����اء مباني اللحام 
الطولي خالل العام احلالي كما مت 
تركيب اجهزة جديدة وحديثة فضال 
عن تطوير األجهزة املس����تخدمة 

وحتديث البرامج اخلدمية.
وأش���ار الى ان���ه وبالرغم 
املالية  من تداعي���ات األزم���ة 
العاملية التي أضرت باملصالح 
االقتصادية ف���ي جميع أنحاء 
العال���م منذ أواخر 2008 إال أن 
الشركة األم بدأت في استعادة 
أن  بعض من عافيتها، مشيرا 
الشركات التابعة لم تتمكن من 
التعافي نظرا حلداثتها مؤكدا 
ان ذلك كان له تأثير سلبي على 

نتائج الشركة املالية.
وأوضح بهبهاني ان املبيعات 

بلغت 36.6 مليون دينار مقارنة 
ب� 51.7 ملي����ون دينار لعام 2008 
وانخفضت حقوق امللكية بنسبة 
13.3% كما بلغت املوجودات املتدوالة 
0.96 مرة املطلوبات املتداولة 1.11 
مرة في 2008، مشيرا إلى أن قيمة 
إلى 53.6  االستثمارات انخفضت 
مليون دينار مقارنة ب� 60 مليون 

دينار في 2008.
وأكد ان الش����ركة اس����تطاعت 
أن حتق����ق أرباحا صناعية بقيمة 
1.73 مليون دينار مقارنة ب� 6.48 

ماليني دينار في 2008 مشيرا إلى 
أن الشركة سجلت خسائر ل� 2009 
بلغت 5.19 مالي����ني دينار مقابل 
خسائر ب� 44.72 مليون دينار في 

.2008

انتخاب مجلس إدارة

هذا وقد أقرت اجلمعية العمومية 
جميع بنود جدول أعمالها والذي 
تضم����ن عدم توزي����ع أرباح على 
املساهمني للعام املاضي، كما وافقت 
العمومية على إطفاء اخلس����ائر 

املتراكم����ة بكام����ل االحتياط����ات 
القانونية واالختيارية والبالغة 
21.1 مليون دين����ار في عام 2008 
باإلضاف����ة النتخاب مجلس إدارة 
جديد للسنوات ال� 3 املقبلة يتكون 
من عادل محمد رضا بهبهاني ولؤي 
جاس����م اخلرافي وعادل مس����اعد 
اجلار اهلل ومحمد اجلزاف ورياض 
الفليج وأحمد  الصالح وسليمان 
اليعقوب وعبدالكرمي املطوع ومحمد 
عبداهلل عبداجلادر وعضو احتياط 

منير فيروز عنان.

أحجام وكميات وأطوال وأنواع اإلنتاج للسنوات الخمس الماضية
قطر األنبوب الوحدة اإلنتاجية

بالبوصة
إنتاج عام 
2009 بالطن

إنتاج عام 
2008 بالطن

إنتاج عام 
2007 بالطن

إنتاج عام 
2006 بالطن

إنتاج عام 
2005 بالطن

6 � 180 � مصنع األنابيب احللزونية

 55262
طنا بطول 

166204 امتار 
طولية

 44054
طنا بطول 
 294560
مترا طوليا

8895 طنا46442 طنا59308 أطنان

�����1/2 � 22 � مصنع األنابيب السوداء واملجلفنة

قطر األنبوب وحدة التغليف
متر طوليمتر طوليمتر طوليمتر طوليمتر طوليبالبوصة

629550317759450366695799182219 � 164 � تغليف مبادة البولي إيثيلني ثالثي الطبقات

���22015443218676 � تغليف مبادة البولي بروبلني

31094639627050366695799182219االجمالي

قطر األنبوب التبطين والطالء
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الفرحان: نملك 45 أصاًل منتشرة جغرافيًا 
و34% من مجموع أصولها في الكويت

قال العضو املنتدب في الش��ركة محم��د ابراهيم الفرحان ان 
»اجنازات« لم متتلك منذ أن تأسس��ت اي س��هم ألنها تعمل في 

العقار.
ولفت الفرحان الى ان الوضع العقاري في العالم كله مر ومير 
بأزمة خاصة في الوحدات الس��كنية واملكاتب، فيما ترك البعض 
م��ا كان قد اس��تأجره بينما البعض اآلخر طال��ب بخفض القيمة 

االيجارية للعقار الذي يستأجره.
وحول عالقة »اجنازات« بشركة عقار لالستثمار قال الفرحان 
ان بع��ض املالك في األخيرة رغبوا في اس��تحواذ اجنازات على 
حص��ة كبيرة منها، مش��ير الى ان هناك توجها في األس��بوعني 
املقبلني الختيار استش��اري بالتقييم لتقييم س��همي »اجنازات« 
و»عق��ار«. وما تتصف به »عقار« هو ع��دم وجود قروض لديها 
وانها تعمل ضمن النش��اط الذي تعم��ل فيه »اجنازات« مؤكدا ان 
هذا سينعكس على »اجنازات« بأن يكون وضعها املالي افضل من 
قبل، فضال عن ان من املغريات التي تتصف بها »اجنازات« والتي 
اغرت بعض املالك في »عقار« التنوع احلاصل في اس��تثماراتها 

وهو ما ال جنده في »عقار«.
واشار الى ان »اجنازات« متلك 45 اصال متنوعة االنتشار في 
اوروبا واخلليج وأميركا الشمالية وانها متلك مالءة مالية جيدة.

وبني الفرحان ان توزيع اصول الشركة هو: في الكويت %34، 
وفي البحرين نحو 13.8%، والسيولة النقدية 13% وفي قطر %6.5، 

وفي اوروبا 3.2%، وفي أميركا 3%، وفي السعودية %3.
وأكد ان النظرة للعام 2010 ليس��ت تشاؤمية ولكنها في ذات 
الوقت واقعية إذ ان العالم يحتضر من أميركا الى الشرق االوسط 

والكويت ليست استثناء.


