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العلم أن هذه االمتيازات تطبق 
حســـب الضوابط االئتمانية لـ 
»بيتك«. وأضاف أن عملية متويل 
املواد اإلنشائية وكل املستلزمات 
تتم من خالل العديد من املنافذ 
البيعيـــة مبا فيها معظم فروع 

»بيتك« املصرفية. 
وأشـــار إلى أن هذه احلملة 
تأتي في إطـــار تعزيز خدمات 
»بيتك« التمويلية وتعميق الصلة 
مع العميل حتت ســـقف واحد 
يتيح كل اخلدمات التمويلية لكل 
الشـــرائح، كما أنها تأتي ضمن 
جهوده لتنشيط السوق وزيادة 
حركة التجار واملوردين الذين 
تربطهم «ببيتك عالقات تعاون 
مشتركة، إضافة إلى ذلك فإنها 
تعزز مفهوم التعامل باألقساط 
الذي يكسب العميل إمكانيات 
مادية أكبر عند رغبته بشـــراء 

أي من املواد املطروحة.
وذكر أن أهداف احلملة تتمثل 
بإبراز وتسويق خدمات »بيتك« 
املميزة التي يقدمها، والســـعي 
لتعريف العمـــالء باالمتيازات 
التمويلية التي ميكنهم احلصول 

»بيتك«: يطرح 4 مزايا لتمويل
 املواد واألعمال اإلنشائية

عليها، كما أن احلملة تسهم في 
تنمية حركة االقتصاد الوطني 
وسوق املواد واألعمال اإلنشائية 
كون هذا السوق مطلبا أساسيا 
ألنه يالمـــس احتياجـــات كل 

فرد.

أطلق بيت التمويل الكويتي 
»بيتك« حملة متويلية ابرز من 
خاللها خدماته في متويل املواد 
واألعمـــال اإلنشـــائية وجميع 
احتياجات املنزل بدءا من البناء 
واملقاوالت واملواد اإلنشـــائية 
والهيـــكل األســـود، ومـــرورا 
بشـــركات التشـــطيب وأعمال 
الديكور واملنجور اخلشـــبي، 
وذلك تلبية الحتياجات العمالء 
من جهة ومساهمة في حتريك 
عجلة السوق وتنمية مبيعات 
التجار من جهة أخرى.وقال املدير 
التنفيذي للتمويل الشـــخصي 
في »بيتك« طالل الهنيدي » إن 
»بيتك« يقـــدم ميزات متويلية 
فريدة تساعد العميل على بناء 
منزل أحالمه وفق أقساط مريحة 
ومتويالت كافية، حيث ان قيمة 
التمويل تصل لغاية 70 ألف دينار 
مع فترة سداد األقساط تصل ملدة 
15 سنة وفترة سماح استحقاق 
القسط األول تصل إلى 12 شهرا، 
كما انه بإمكان العميل دمج أكثر 
من عرض ســـعر ومن أكثر من 
طالل الهنيديشـــركة في معاملة واحدة مع 

»غرفة التجارة« بحثت تعزيز التعاون 
االقتصادي مع طاجيكستان

استقبل نائب مدير عام غرفة جتارة وصناعة 
الكويت حمد العمر صبــــاح امس رئيس غرفة 
جتارة وصناعة طاجيكستان شريف سيد  وقد 
حضر اللقاء د.زبيداهلل زبيدوف سفير جمهورية 
طاجيكســــتان لــــدى الكويت، وكذلك الســــفير 

الطاجيكي لدى القاهرة نزاروف نذراهلل .
وقد جاء هذا اللقاء اســــتكماال للتحضيرات 
اخلاصــــة بإقامــــة منتدى حــــول طبيعة املناخ 
االستثماري الذي سيقام في مبنى الغرفة بحضور 
فخامــــة إمام علــــي رحمانـ  رئيــــس جمهورية 
طاجيسكتان مع عدد من أصحاب الوزراء والقيادات 

السياسية واالقتصادية الطاجيكية.
وقد أفاد شريف سيد بأن الرئيس الطاجيكي 
يولــــي اهتماما كبيرا لهذا املنتدى بكونه فرصة 
سانحة لفتح آفاقا جديدة في العالقات االقتصادية 
املشتركة، وأضاف انه سيتم تقدمي عروض عن 

املناخ االســــتثماري في طاجيكستان والفرص 
املتاحــــة في مجاالت صناعــــة األملنيوم، الطاقة 
املائية، واملنتجات الزراعية والثروة احليوانية، 
باإلضافة الى مشاريع استثمارية في مجال البنى 

التحتية والسياحة.
من جانبه، أفاد العمر بأن الغرفة ترحب بزيارة 
فخامة الرئيس الطاجيكي، مؤكدا أنها سوف تقدم 
جميع االمكانيات وذلك بدعوة أصحاب األعمال 
وتوفير التســــهيالت التي من شأنها أن حتقق 

األهداف املرجوة من اللقاء.
وفي هذه املناسبة فإن الغرفة تدعو السادة 
منتســــبيها من األعضاء الى املشــــاركة الفاعلة 
واحلضور في هذا املنتدى لكي يتم التعرف على 
السوق الطاجيكي الواعد، وااللتقاء مع نظرائهم 
من أصحاب األعمــــال الطاجيكيني والدخول في 

مشاريع استثمارية مشتركة.

حمد العمر في لقطة جماعية مع الوفد الزائر

قيمة مبيعات الشركة بلغت 46.1 مليون دينار في 2012

عموميتها انتخبت مجلس إدارة جديداً

بهبهاني: »صناعة األنابيب« عينت مستشارًا 
إلعادة هيكلة الديون .. وجارٍ التفاوض مع البنوك الدائنة

»الضيافة العقارية« تبيع أرضًا في السعودية
 تتراوح قيمتها بني 1.8 و2.7 مليار ريال

ملختلف املواد والسماكات ومت 
التنسيق مع مقاول الفحص 
غير اإلتالفي لعمل RT لعدد 55 
وعاء ضغط ومت االنتهاء من 
عملية احملاكاة بنجاح الختبار 
AUT لعدد 14 وعاء ضغط ذا 
سماكات عالية ملشروع تابع 
لشركة نفط الكويت. وحول 
التوقعات املستقبلية لعام 2013 
أشار بهبهاني إلى أن الشركة 
بصدد العمل على دخول أسواق 
العراق والسعودية.ومن جهة 
أخرى، تطـــرق بهبهاني في 
حديثه عن العمل الفني للشركة 
حيث قال انه مت اعتماد وقبول 
كمية 84.4 ألف طن من األنابيب 
امللحومة حلزونيا بأقطار من 16 
ـ 27 بوصة واعتماد وقبول ما 
طوله 347.3 ألف متر طولي من 
األنابيب املغلفة مبادة البولي 
ايثلني للطبقـــات بأقطار من 
6 ـ 64 بوصـــة ومت اعتماد ما 
طوله 68.9 ألف متر طولي من 
األنابيب املغلفة مبادة البولي 
بروبلني ثالثي الطبقات بقطر 
56 و64 بوصة. وأشار بهبهاني 
إلى أن الشركة حصلت خالل 
العام املاضي على عدة عقود 
لتوريد أنابيب كاربون ستيل 
ملحومـــة حلزونيـــا ومنها 
مشروع مع شـــركة الكونكو 
لتوريد أنابيب مغلفة بالبولي 
ايثلني مقاس 24 بوصة بطول 
إجمالي 48 كيلو مترا، مبينا 
أن الشـــركة قامت باستكمال 
إنتاج أنابيب كاربون ستيل 
إضافية ملشروع تابع لشركة 
نفـــط الكويت مـــع املقاولني 
هيونداي وبتروفاك مبشروع 

في هذا الشأن ونأمل ان يكون 
عام 2013 عام النتائج«.

وأكد اجلعفــــر ان الوضع 
االقتصادي في الســــعودية 
مطمئن وخاصــــة بعد طرح 
العديد من املشاريع العمرانية، 
مشيرا الى ان التقارير توقعت 
انفاق 250 مليار ريال سعودي 
كصفقات عقارية متوقعة في 
عام 2013، اضافة الى تصدر 
اململكة ودول مجلس التعاون 
اخلليجي وشمال افريقيا حلجم 
مشروعات البناء خالل العام 
املاضي مبــــا يقارب 20 مليار 

دوالر.
وأضــــاف ان اقرار قانون 
الرهن العقــــاري في اململكة 
من شأنه التخفيف من تزمت 
البنوك وشــــركات التمويل 

أنابيب نقل الوقود منخفض 
الكبريـــت إلى محطة الدوحة 

والشعيبة الصناعية.
وحول املشاريع املستقبلية 
بني بهبهاني انه مت احلصول 
على عقد توريد أنابيب كاربون 
ستيل ملشروع جامعة صباح 
السالم لصالح شركة اخلرافي 
ناشـــيونال مقاســـات 22 ـ 
52 بوصة بطـــول إجمالي 14 
كيلومترا وجاٍر التفاوض حاليا 
مع عدد من املقاولني احملليني 
للحصول على طلبات شراء 
ملشاريع توريد أنابيب لصالح 
نفط الكويت ووزارة األشغال 
العامة بطـــول إجمالي يقدر 

بحوالي 113 كيلو مترا.
وفي استفســـار من احد 
املساهمني حول ارتفاع املصاريف 
اإلدارية في الشركة خالل العام 
املاضي قال إن الشركة قامت 
بتخفيض العمالة خالل أشهر 
الســـنة حيـــث انخفض عدد 
العمالة بنهاية العام املاضي إلى 
702 عامل مقارنة بـ 820 عامال 
خالل العام 2011، مبينا أن عدد 
العمالة الوطنية بالشركة بلغ 
مع نهاية السنة 32 فردا بنسبة 
4.5%. وذكر بهبهاني أن مبيعات 
الشركة بلغت 46.1 مليون دينار 
مقارنة مببيعات بلغت 90.5 
مليونا  خالل 2011، وانخفضت 
حقوق امللكية 29.2%، وبلغت 
املوجـــودات املتداولـــة 0.76 
مرة مـــن املطلوبات املتداولة 
وانخفضت قيمة االستثمارات 
إلى 31.7 مليون دينار وحققت 
الشركة أرباحا صناعية بلغت 
334.6 ألف دينار مقارنة بنحو 
7.4 ماليـــني دينار خالل 2011 
وبلغت خسائر العام املاضي 
6.9 ماليني دينار مقابل خسارة 
بلغـــت 10.5 مليون دينار في 
2011. هذا وقد وافقت اجلمعية 
العمومية العادية للشركة على 
جميع بنود جـــدول األعمال، 
حيـــث صادقت علـــى تقرير 
مجلـــس اإلدارة عن الســـنة 
املالية املنتهية في 31 ديسمبر 
2012 وعلـــى تقريـــر مراقبي 
احلسابات عن السنة املالية، 
ووافقـــت اجلمعية على عدم 
توزيع أرباح على املساهمني 
وعدم صرف مكافأة ألعضاء 
مجلس اإلدارة عن عام 2012. 
وانتخبت اجلمعية العمومية 
أعضاء مجلس اإلدارة للثالث 
سنوات املقبلة حيث متت تزكية 
نفس أعضـــاء مجلس اإلدارة 
باستثناء سليمان خالد الفليج 
ليحل محله فليج سليمان خالد 
الفليج ويظل أعضاء مجلس 
اإلدارة كما هـــم: عادل محمد 
رضا بهبهاني، لؤي جاســـم 
محمد اخلرافي، عادل مساعد 
اجلاراهلل اخلرافـــي، رياض 
إبراهيـــم عبـــداهلل الصالح، 
محمد علي إبراهيم اجلزاف، 
احمد سعدون جاسم اليعقوب 
وعبدالكرمي عبداهلل إبراهيم 

املطوع.

بحيث يكون ضمانا حلقه في 
استيفاء الديون.

على الصعيــــد املالي قال 
اجلعفر ان املصاريف انخفضت 
الى 98 الف دينار مقارنة بالعام 
السابق التي كانت تقدر بنحو 
123 الف دينار اي مبا نسبته 
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وأضاف ان اجمالي األصول 
انخفض بنسبة 0.19% إذ بلغ 
93.8 مليون دينــــار تقريبا، 
مقارنة بـ 39.8 مليون دينار 

في عام 2011.
وتفاءل اجلعفــــر بالعام 
احلالــــي حني قــــال: »ان عام 
2013 هــــو عــــام املفاوضات 
وآمل ان تنتهي بشكل ايجابي 
ومبا يحقــــق العائد املرضي 

للمساهمني«.
اجلدير بالذكر ان اجلمعية 
العموميــــة لـــــ »الضيافــــة« 
العقاريــــة وافقت على جميع 
بنود جدول اعمال اجتماعها 
العادي مبا فيها انتخاب مجلس 
ادارة جديد مشكل من كل من: 
شــــركة جبلة القابضة، بيت 
التمويل الكويتي، بنك الكويت 
الصناعي، شــــركة صناعات 
بوبيــــان الدوليــــة القابضة، 
شركة بوبيان للبتروكيماويات، 
محمود عاشور اجلعفر بصفته 
الشخصية، وشــــركة افكار 

القابضة.
عبدالرحمن خالد  ٭

األول لتغليف األنابيب بالبولي 
ايثلني ثالثي الطبقات ومصنع 

أوعية الضغط واجلراج.
وتطرق بهبهاني إلى إدارة 
جون بيكل الشـــرق األوسط 
حيث قـــال إن مصنع أوعية 
الضغط قام بإنتاج 117 وعاء 
ضغط للســـوق احمللي لعدة 
عمالء حسب األنواع املختلفة، 
حيث مت إنتاج 27 وعاء ضغط 
و39 وحـــدة تنظيف خطوط 
األنابيب و43 عربة وحامالت 
خاصة بوحدات تنظيف خطوط 
األنابيب وتعديل في 8 مبادالت 
حرارية.وحول األعمال التي قام 
بها فريق العمل باإلدارة قال 
بهبهاني في التقرير السنوي 
ملجلس اإلدارة انه مت تصنيع 
وحـــدة ضخ الهـــواء لعملية 
sandblasting ومت عمل الصيانة 
الوقائية واختبارات احلمولة 
للرافعات العلوية ومت استبدال 
 CNC القاعدة اخلاصة مباكينة
ومت جتهيز األرضية املخصصة 
للورشـــة السادســـة لتسلم 
وتخزين املواد. وفي ملخص 
حول إدارة ضبط اجلودة، قال 
بهبهاني انه مت تسجيل عدد 61 
تقريـــر تصنيع لدى املجلس 
الوطني األميركي ومت االنتهاء 
من عمليـــة التدقيق اخلاص 
بشهادات اجلودة ومت جتديدها 
ملدة 3 سنوات ومت االنتهاء من 
عملية التدقيق اخلاص بجمعية 
املهندسني امليكانيكية األميركية 
بنجاح ومت جتديـــد األختام 
لثالث سنوات مقبلة.وأضاف 
بهبهاني ان الشركة جنحت في 
حتسني 12 عملية حلام جديدة 

نهائيا، مشيرا الى ان تخفيض 
رأس املال بهــــذا املقدار فقط 
من اجل توزيع األموال على 
أصحابها بعد امتام الصفقة مع 
األرباح، ألن اجراءات التصفية 
طويلة نوعا ما. وقال اجلعفر 
ان األرض لــــم يتم تطويرها 
ألسباب عدة، ذاكرا من بينها 
استمرار األزمة االقتصادية في 
اخلليج وعدم اتضاح الرؤية 

اال في نهاية عام 2011.
وأضاف ان مــــن بني تلك 
األســــباب استمرار املشكالت 
االدارية واخلاصة بنقل ملكية 
األرض، اضافة الى استشفاف 
ادارة الشــــركة الرغبــــة لدى 
املساهمني في تسييل االستثمار 
في الســــعودية ولذلك »قمنا 
بالتفاوض مع اكثر من طرف 

قال رئيس مجلس اإلدارة 
في الشركة الكويتية لصناعة 
األنابيـــب عـــادل بهبهاني ان 
الشركة قامت في نهاية العام 
املاضي بتعيني مستشار إلعادة 
هيكلة ديون الشـــركة وجار 
حاليا التفـــاوض مع البنوك 
الدائنة على حتقيق مصالح 
الطرفني ولم تلمس الشـــركة 
أي رد سلبي على املقترحات 

التي متت مناقشتها.
وأوضـــح بهبهاني خالل 
انعقاد اجلمعيـــة العمومية 
العاديـــة للشـــركة والتـــي 
انعقدت أمس بنسبة حضور 
بلغـــت 50.3%، أنه نظرا لقلة 
املطروح من مشاريع البنية 
التحتية فقد انخفضت كميات 
األنابيب املنتجة خالل العام 
املاضي لتصبح 84.2 ألف طن 
مقارنة بــــ 170.1 ألف طن في 
2011، كما مت تغليف 416.4 ألف 
متر طولي مقارنة بـ 501.6 ألف 

متر طولي في 2011.
وأشـــار بهبهانـــي إلى أن 
الشركة ال تزال بانتظار البدء 
في املشاريع النفطية الكبرى 
والتي يتوقع أن تزيد النشاط 
الصناعـــي خالل الســـنوات 
اخلمس املقبلة وعلى رأسها 
مشـــروع اســـتبدال خطوط 
األنابيب التابع لشـــركة نفط 
الكويت ومشـــروعي املصفاة 
اجلديـــدة والوقـــود البيئي 
لشـــركة البتـــرول الوطنية 
الكويتيـــة، متوقعا أن تكون 
للشركة حصة كبيرة في تلك 
املشـــاريع، مبينا أن الشركة 
ستقوم بإنشاء مصنع اللحام 
الطولي اجلديد.وذكر بهبهاني 
أن الشركة قامت بتقدمي عطاءات 
مالية وفنية ملشـــاريع كبرى 
في السوق احمللي خالل الفترة 
املاضية وتنتظر الشركة رد 
اجلهات املســـؤولة حول تلك 
املناقصات، وقال ان الشركة 
حافظت على محفظتها املالية 
بزيـــادة مقدارهـــا 0.3% رغم 
استمرار الوضع االقتصادي 
العام. وحول األعمال التي مت 
اجنازها خـــالل العام املاضي 
قال بهبهاني إن الشركة قامت 
بتجهيز 5 راكات بالســـاحات 
اخلارجية لتخزين األنابيب 
املغلفـــة، مبينا أن الشـــركة 
ســـتقوم خالل العام احلالي 
بتجهيز مصنع اللحام الطولي 

لقياس يصل إلى 60 إنشا.
وعن أداء قســـم الصيانة 
ذكر بهبهاني أن قســـم أعمال 
الصيانـــة الدورية والوقائية 
قام خالل العام املاضي بتنفيذ 
أعمال الصيانة الوقائية على 
جميـــع معـــدات وماكينات 
املصانـــع وذلك للحفاظ على 
مـــا مت اجنازه مـــن تعديالت 
متت على املعدات واملاكينات 
في السنوات السابقة، مشيرا 
إلـــى أن املصانع التي أجريت 
لها صيانة هي مصنع إنتاج 
األنابيب احللزونية واملصنع 

أكد رئيــــس مجلس ادارة 
شــــركة الضيافــــة العقارية 
محمود عاشــــور اجلعفر ان 
مساهمي الشركة سيحققون 
أرباحا مضاعفة في اعقاب امتام 
صفقة بيع ارض الشركة والتي 
من املتوقع ان تتم خالل عام 
2013 احلالي. ولفت اجلعفر 
على هامش اجتماع اجلمعية 
العمومية للشــــركة بنسبة 
حضور بلغت 85.26% أمس 
ان مساحة األرض التي يجري 
مجلس ادارة الشركة مفاوضات 
مع جهات عــــدة لبيعها تبلغ 
نحو 30 مليــــون متر مربع، 
مشيرا الى ان تلك اجلهات ال 
تزال تستكمل أوراقها البرام 
صفقة البيع. وبنينّ اجلعفر ان 
الصفقة التي من املتوقع ان تتم 
خالل العام احلالي تتراوح بني 
1.8 مليار ريال سعودي، و2.7 
مليــــار ريال. وقال ان األرض 
مت شــــراؤها في عــــام 2007، 
مشــــيرا الى ان منو األسعار 
بلغ اكثر من الضعف. وأضاف 
ان الشركة بعد تنفيذ صفقة 
البيع يكون الغرض انتفى من 
وجودها الذي كان تأسيسها 
على أساس األرض نفسها، ما 
يجعل اخلطوة الالحقة خفض 
رأسمال الشركة من 40 مليون 
دينار الى 50 الف دينار، وهو 
اجراء يتم اتباعه في العادة، 
على طريق تصفية الشــــركة 

عادل بهبهاني ورياض الصالح خالل اجلمعية العمومية لـ »صناعة األنابيب«   )أسامة أبوعطية(

)أسامة أبوعطية( جانب من عمومية الضيافة العقارية  

لؤي اخلرافي: تأجيل املشاريع النفطية الكبرى انعكس سلبيًا على الشركة
قال نائب رئيس مجلس اإلدارة في الشركة 

الكويتية لصناعة األنابيب واخلدمات النفطية 
لؤي جاسم اخلرافي ان تأجيل طرح املشاريع 

النفطية الكبرى وفي مقدمتها مشروعا املصفاة 
اجلديدة والوقود البيئي انعكس سلبيا على 

الشركة خالل العام املاضي.
وفي استفسار من احد املساهمني حول 

مساهمة الشركة في شركة تابعة في مصر، 
قال اخلرافي ان »األنابيب« لديها حصة تقدر 

بنحو 60% من شركة املواسير في مصر 

وهذه الشركة تأثرت نتائجها املالية خالل العام 
املاضي بسبب انعكاس األحداث السياسية التي 
متر بها مصر على أعمال الشركة ومشاريعها. 

وفي مداخلة من مساهم آخر خالل اجلمعية 
العمومية طلب التخارج من الشركة املصرية، 

قال اخلرافي ان شركة املواسير املصرية أدرت 
الكثير من األرباح على مدار الثماني سنوات 

املاضية للمساهمني ولكن حالة عدم االستقرار 
التي متر بها مصر اثرت على أعمالها وهو ما 

انعكس سلبيا على الشركة.

قلة مشاريع البنية 
التحتية املطروحة 

خفضت كميات 
األنابيب املنتجة 

خالل العام املاضي 
لتصبح 84.2 ألف 

طن

اجلعفر: مساهمو 
الشركة سيحققون 
أرباحًا مضاعفة بعد 

إمتام الصفقة


