
الخميس 13 مايو 2010 37اقتصاد

إعادة الهيكلة
حول تطورات خطة إعادة الهيكلة، قال السبيعي إن 
الشركة عملت على إعادة الهيكلة عبر استقطاب كوادر 
مهنية متخصصة في مجال االستثمار وإدارة املخاطر، 
مضيفا أن الشركة لم تتأثر عالقاتها بعمالئها رغم األزمة 

املالية.

المحفظة الوطنية حل »وقتي«
أوضح السبيعي أن ضمان الودائع وقانون االستقرار 
واحملفظة الوطنية حلول وقتية وإن لم يتم تتبعها 
بخطة طويلة املدى وإطالق املشاريع اجلديدة، فإن 
تداعيات األزمة ستس���تمر بالضغط على االقتصاد 

احمللي.
مبينا أن الوضع االقتصادي سيكون جيدا بشرط 
تنفيذ خط���ة التنمية االقتصادية وإق���رار قانوني 

التخصيص وهيئة سوق املال.

128 محفظة بقيمة 1.2 مليار دينار
أوضح السبيعي أن الشركة تدير 128 محفظة بقيمة 
1.2 مليار دينار، مس���تدركا أنه عل���ى الرغم من أن عام 
2009 كان حاف���ال بالصعوبات واملتغيرات التي خلفتها 

آثار األزمة.
إال أن ع���ام 2009 كان مح���كا حقيقيا جل���ودة وأداء 
صناديق االستثمار التي أثبتت أداءها في ظل تقلب���ات 

األس��واق.

بدر السبيعي

  أداء المحفظة الوطنية »استثماري« وليس »مضاربياً« وأرباحها متوازنة وعمليات البيع تتم وفق أسس استثمارية

أكبر: الشركة حققت إنتاجًا يوميًا قياسيًا بلغ 15.9 ألف برميل من النفط يوميًا بنهاية 2009

  االقتصاد في أمس الحاجة لتنفيذ عمليات التخصيص وتنظيم البورصة والشروع في تنفيذ الخطة التنموية

الشركة أخذت مخصصات قدرها 21 مليون دينار وأصولها تفوق التزاماتها

51.2 مليون برميل االحتياطي المؤكد والمحتمل للشركة وعموميتها رفعت رأس المال إلى 107 ماليين دينار

السبيعي: »الكويتية لالستثمار« تطبق إستراتيجية جديدة 
أوائل العام المقبل وجميع أصولها متاحة »للبيع«

أبوخمسين: إدراج »كويت إنرجي« في سوقي
 الكويت ولندن خالل الربع الرابع من 2010

عمر راشد
مجل����س  رئي����س  كش����ف   
التنفيذي في  اإلدارة والرئي����س 
الكويتية لالستثمار بدر  الشركة 
الس����بيعي عن انتهاء الشركة من 
وضع إس����تراتيجية إعادة هيكلة 
استثماراتها في الربع الثالث من 
العام احلالي على أن يتم تطبيقها 
في أوائل الع����ام املقبل، مبينا أن 
ج ميع أصول الشركة متاحة للبيع 
م����ا دامت حتقق أرباح����ا وعوائد 
جيدة.  ولفت السبيعي في تصريح 
صحافي عق����ب اجتماع اجلمعية 
العمومية للش����ركة امس، بنسبة 
حضور 70.3%، إلى أن عمل احملفظة 
الوطنية منذ اإلعالن عنها اعتمد 
وبشكل رئيس����ي على االستثمار 
طويل األجل وليس املضاربة، مبينا 
أن األرب����اح التي حققتها احملفظة 

»متوازنة«. 
 وح����ول تطور اس����تثمارات 
الشركة في مصر والتي مت اإلعالن 
عنها مع احدى الشركات التابعة 
لشركة منا القابضة، أفاد السبيعي 
بأن الفكرة ق����د ألغيت، الفتا الى 
أن الفكرة كانت عبارة عن دراسة 
مشروع وأدت األزمة املالية إلى قرار 

اإلدارة بعدم استكمال الفكرة. 
 وحول التخارج من بعض أصول 
الشركة في مملكة البحرين، قال إن 
كل أصولنا معروضة للبيع واألمر 
الشراء ومدى  يتوقف على سعر 
حتقيقه لعوائد جيدة للشركة، وان 

كل أصولنا متاحة للبيع. 

 وقال إن التزامات الشركة عبارة 
عن ودائع في بنوك محلية وأجنبية 
قصيرة األجل وعندما حتل فترة 
االستحقاقات تتم إعادة جدولتها من 
قبل البنوك لقناعة تلك املؤسسات 
بجدوى وأهمية الشركة.وبني أن 
الشركة أخذت مخصصات مبقدار 
21 مليون دينار وأنها جاءت بسبب 
انخفاض قيمة بعض األصول وكذلك 
قروض للشركة، مستدركا أنه لو 
لم يتم أخ����ذ مخصصات حلققت 
أرباحا تشغيلية مبقدار  الشركة 

8 ماليني دينار عن 2009.
 وفيما يتعلق بإستراتيجية عمل 
الش����ركة املستقبلية ومدى تأثير 
الهيئة العامة لالستثمار باعتبارها 
املالك األكبر في رأسمال الشركة، 
أوضح أن الش����ركة خالل فترة ما 
قبل األزمة والتي امتدت من 8 إلى 
9 سنوات حققت أرباحا جيدة، إال 
أن األزمة أخذت الكثير من األرباح 
املرحلة للش����ركة، لكنها لم تؤثر 

على ميزانية الشركة.
 وأضاف ان معظم استثماراتنا 
تتركز في الكويت ومنطقة اخلليج 
ولدينا استثمارات في الصني والهند 
وس����نغافورة وكذلك في منطقة 
شمال أفريقيا، الفتا الى أنها رغم 
تداعي����ات األزمة املالية إال أنها لم 

تؤثر على أصول الشركة.
 واستدرك بأن خسائر الشركة 
نتجت عن االس����تثمار في أسواق 
املال في أميركا والكويت وبعض 
دول املنطقة وهي التي أثرت على 

التي متت على احملفظة الوطنية 
موضحا أن كافة عملياتها جاءت 
»متوازنة« و»جيدة«، مبينا أن عمل 
الش����ركة يعتمد على الفصل بني 
االختصاصات وهناك فريق عمل 

يدير احملفظة.
م����ن  االنته����اء  أن  وب����ني   
الربع  اإلستراتيجية سيكون في 
الثالث إال أنه ميكن أن متتد إلى الربع 
الرابع، مستدركا بأن اإلستراتيجية 
املالك  التعامل مع  ستحدد كيفية 
الرئيس����ي للش����ركة وهي الهيئة 
العامة لالستثمار التي دعمت أداء 

الشركة خالل الفترة املاضية.
 وأوض����ح أن اإلس����تراتيجية 
التي نقوم بإعدادها حاليا تتضمن 
التفكير في إصدار سندات وصكوك 
وه����ي أحد األس����س الرئيس����ية 

لإلستراتيجية.
 وفيم����ا يتعلق بأداء صندوق 
الشركة النقدي، قال إن الشركة ال 
تفكر في تصفية الصندوق وانها 

مستمرة خالل املرحلة املقبلة.
 وأوض����ح أن إق����رار قان����ون 
التنمية  التخصي����ص س����يدعم 
االقتصادي����ة ف����ي الكويت خالل 
املرحلة املقبلة، مستدركا أن دوال 
مجاورة قام����ت بتخصيص كافة 
قطاعاتها مبا فيها دفن املوتى، مبينا 
أنه من أفضل اخلطوات التي قامت 
بها احلكومة ويعد أمرا جيدا وهو 
سيساعد على تنفيذ خطة التنمية 

االقتصادية واالجتماعية.
 وبني أن الش����ركة سيكون لها 

دور في البرامج التي ستقر من إقرار 
التخصيص وكذلك تنفيذ  قانون 
مشاريع خطة التنمية االقتصادية 

واالجتماعية.
وذكر الس����بيعي أن الش����ركة 
متكنت من حتقيق 5.9 ماليني دينار 
عن الربع األول من العام احلالي 

بواقع 10 فلوس للسهم.
 وفي استعراضه للنتائج املالية 
لعام 2009، قال إن أصول الشركة 
هبطت إلى 275 مليون دينار كما 
في نهاية 2009/12/31 مقابل 300 
مليون خالل الفترة نفسها من العام 

املاضي.
 وزاد أن هب����وط تلك األصول 
انعكس على الوضع املالي للشركة 
والتي تنوعت الى 19 مليون دينار 
لألوراق املالية ومليونني للقروض 

ملواجهة تداعيات األزمة املالية.
 وقال إن التزامات الشركة املالية 
بلغت 161 مليون دينار في نهاية 
2009 مقاب����ل التزامات قدرها 169 
مليونا خالل الفترة نفس����ها من 
العام املاضي، مستدركا أن إجمالي 
حقوق امللكي����ة 114 مليون دينار 
األمر الذي يؤك����د صالبة القاعدة 

املالية للشركة.
 وقد بلغت اخلسائر 13 مليون 
دينار حيث بلغت خسارة السهم 
24.6 فلس����ا للس����هم لعام 2009، 
كما حققت الشركة أرباحا قدرها 
5.9 ماليني دينار في الربع األول 
من العام احلالي بواقع 10 فلوس 

للسهم الواحد.

أداء الشركة املالي بسبب ما عانته 
أسواق املال عامليا وإقليميا، مبينا 
أن الشركة حاليا تتجه إلى إعداد 
إستراتيجية جديدة تخدم توجهاتها 
في الفترة املقبلة، كاشفا النقاب عن 
االنتهاء من تلك اإلستراتيجية في 
الربع الثالث من العام احلالي على 
أن يتم تطبيقه����ا في أوائل العام 
املقبل.  ولفت إلى أن الشركة في 
وضعها تلك اإلستراتيجية تسعى 
إلى زي����ادة ع����دد عمالئها خالل 
املرحل����ة املقبلة بش����كل متحفظ 
يضمن حتقي����ق أعلى عائد ممكن 
وبأقل مخاطر ممكنة.  وردا على 
سؤال »األنباء« حول قيمة احملفظة 
االستثمارية التي من املتوقع ضخها 
في الس����وقني الهندي والصيني، 
لفت الى أنه ال توجد نية للتوسع 

اخلارجي في املرحلة احلالية وهناك 
توقف عن التوسع إال أن ننتهي من 
إعادة هيكلة استثماراتنا وننتهي 
إعداد اإلستراتيجية اخلاصة  من 

بالشركة.
 وفي تعليق على أداء احملفظة 
احلكومية وقدرته����ا على تفعيل 
أداء السوق من خالل استثمارات 
إستراتيجية وليست مضاربية، أكد 
السبيعي أن سياسة وعمل احملفظة 
استراتيجي وليس مضاربيا حسب 
اإلجراءات املعتمدة من الهيئة العامة 
لالستثمار ووفق تعليمات مجلس 
الوزراء، مبين����ا أن كل العمليات 
التي متت وفق أسس استثمارية 
أرباحها منطقية  بحتة ومعظ����م 
وعقالنية.  ورفض السبيعي الرد 
البيع  على تساؤل حول عمليات 

أحمد مغربي
قال رئيس مجلس اإلدارة 
والعضو املنتدب في ش���ركة 
إنرج���ي، د.منصور  كوي���ت 
أبوخمسني ان الشركة تخطط 
ل���إلدراج ف���ي س���وقي لندن 
والكويت خالل الربع األخير من 
العام احلالي او الربع األول من 
العام املقبل بناء على حتسن 

األسواق املالية خالل 2010.
حديث أبوخمسني جاء خالل 
العمومية  اجتماعي اجلمعية 
العادية وغي���ر العادية التي 
عقدت أمس بنس���بة حضور 
82.27%، وأوض���ح ان أعمال 
»كوي���ت انرجي« تعتمد على 
النفط بنسبة 80%، وعلى الغاز 
بنسبة 20%، الفتا إلى أنه مع 
التي تقوم بها  االكتش���افات 
الشركة في منطقة برج العرب 
مبصر سترتفع نسبة مساهمة 
الغاز في ميزانية الشركة بشكل 

كبير لتصل الى %40.
وأش���ار الى أن اس���تهالك 
النفط في العالم ال يعتمد على 
املتح���دة األميركية  الواليات 
بشكل رئيس���ي، السيما مع 
الدول  تنام���ي اس���تخدمات 
النامية مثل الص���ني والهند 
للنفط، مشيرا إلى أن »كويت 
إنرجي« تضع ميزانياتها على 
أساس سعر 60 دوالرا للبرميل 
وأي زيادة في السعر تضعه 

في بند األرباح.
وب���ني ان »كويت إنرجي« 
حقق���ت بنهاية الع���ام 2009 
إنتاجا يوميا قياسيا بلغ 15.927 
برميل من النفط، بزيادة بنسبة 
68% ع���ن العام 2008، ليصل 
االحتياط���ي املؤكد واحملتمل 
للشركة إلى 51.2 مليون برميل 
من النفط، بزيادة قدرها %18 
مقارنة باحتياطي نهاية العام 
2008، مبينا أنها سجلت إيرادات 
بلغت 88.3 مليون دوالر فيما 
حقق���ت أرباحا صافية بلغت 

5.6 ماليني دوالر.
وقال »حققت كويت إنرجي 
الرابعة على  أرباحا للس���نة 
التوالي منذ تأسيس���ها عام 
2005. وكان ع���ام 2009 عام 
النجاحات والتحديات حيث 

ازداد اإلنتاج اليومي واحتياطي 
الشركة بشكل ملحوظ بفضل 
عمليات اإلنتاج لألصول املطورة 
وزيادة حصتنا التشغيلية في 
عدة أصول واكتشافات نفطية 
عززت نتائجنا التشغيلية، فيما 
أثر انخفاض أسعار النفط التي 
شهدها العام 2009 سلبا على 

نتائجنا املالية«.
وأض���اف: »لق���د ارتكزت 
عملياتن���ا على التوس���ع في 
الش���رق األوس���ط  منطق���ة 
وشمال أفريقيا حيث قمنا ب� 
4 اكتشافات نفطية في مصر 
كما اس���تحوذنا على حصة 
تشغيلية إضافية في منطقة 
برج العرب ف���ي مصر. وفي 
أصولنا األخ���رى، قمنا أيضا 
بزيادة حصتنا التشغيلية في 
حقلي لوزسكوي وتشيكشينا 
في روسيا وفي حقل املنطقة 

الشمالية في التفيا«.
املصروف���ات  أن  وزاد 
الرأس���مالية بلغ���ت 174.7 
مليون دوالر مت استثمارها في 
عمليات االستكشاف والتطوير 
في أصول الش���ركة ولتمويل 
عمليات اس���تحواذ حصص 

تشغيلية إضافية.

وأضاف قائ���ال »ان كويت 
انرجي أول ش���ركة كويتية 
حتصل على متويل باملرابحة 
بقيمة 50 ملي���ون دوالر من 
الدولية للتمويل  املؤسس���ة 
)IFC(، ذراع البن���ك الدول���ي 
القط���اع اخلاص،  لتموي���ل 
لدع���م استكش���اف وتطوير 
حق���ول النف���ط والغ���از في 
مصر واليمن ودعم سياسات 
احملافظة على البيئة والتطوير 
للك���وادر احمللية  االجتماعي 
الش���رق األوسط  في منطقة 
باإلضافة إلى توفير عوائ����د 

للحكوم���ات.
الش���ركة  وبني أن اهتمام 
في املرحلة املقبلة س���يتركز 
على انتهاز الفرص في منطقة 
الشرق األوسط وشمال أفريقيا 
وباألخ���ص بن���اء ش���راكات 
م���ع حكوم���ات دول اخلليج 

والشركات اخلاصة«.

عام حافل

م���ن جانبه���ا، قالت نائب 
رئيس مجلس اإلدارة والرئيس 
التنفيذي لشركة كويت انرجي، 
سارة أكبر: »نتطلع الى أن يكون 
ع���ام 2010 حافال بالعديد من 

النجاحات التشغيلية واملالية 
حي���ث نتوق���ع حتقيق منو 
ملحوظ ملساهمي الشركة من 
خالل مشاريع كبيرة محتملة 
اليمن والعراق والكويت  في 
كما سنمضي قدما بتوسعنا 
إلجناز رؤية كويت انرجي التي 
تتبناها منذ تأسيس���ها وهي 
حتقيق إنت���اج يومي مبعدل 
50 أل���ف برميل م���ن النفط 
واحتياطي يبلغ 300 مليون 
برميل من النفط بحلول نهاية 

العام 2010«.
وأشارت إلى أن ارباح الشركة 
في الربع االول من 2009، تفوق 
عام 2008 كامال، نظرا للتذبذب 
النفط  الش���ديد في اس���عار 
وانخفاضه ألدنى مستوياته 
في تلك الفت���رة، متوقعة أن 
العام احلالي سيش���هد طفرة 
كبيرة مع استقرار أسعار النفط 
على مستوى العالم. وتخطط 
شركة كويت انرجي لإلدراج 
في أسواق األوراق املالية في 
لندن والكويت خالل الس���نة 

املقبلة.

الجمعية العمومية

ووافقت اجلمعية العمومية 

غير العادية، لش���ركة كويت 
انرجي على زيادة رأس���مال 
الشركة من 103.56 ماليني دينار 
إلى 107.167 ماليني دينار من 
خالل إص���دار 36.051 مليون 
س���هم جديد بقيمة 100 فلس 
للسهم وعالوة بقيمة 101 فلس 
للس���هم، وتنازل املساهمون 
احلاليون عن حقهم للشفعة 
خالل مرحلة إصدار األس���هم 
االضافية، كم���ا متت املوافقة 
عل���ى إص���دار هذه األس���هم 
عل���ى أن تكوي���ن مدفوع����ة 

بالكام���ل.
يذكر أن شركة كويت انرجي 
تأسس���ت عام 2005 كشركة 
خاصة الستكش���اف وإنتاج 
الش���رق  النف���ط والغاز في 
األوسط وشمال أفريقيا. وتعد 
إحدى الشركات األكثر منوا في 
املنطقة. ومتتلك شركة كويت 
انرجي 42 قطاعا في سبع دول، 
وهي مصر واليم���ن وعمان 
وأوكرانيا والتڤيا وروس���يا 
وباكستان، ومتتلك احلقوق 
التش���غيلية في 14 قطاعا من 
هذه القطاعات تقع في مصر 
واليمن وأوكرانيا وروس���يا 

والتڤيا.
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)أسامة البطراوي(جانب من عمومية »التخصيص القابضة«

»التجاري« يفتتح معرضه السنوي
»هواة التجاري« السابع اليوم

تعتزم التوسع محلياً وعالمياً وعموميتها أقّرت عدم توزيع أرباح لـ 2009

اإلدريسي: »التخصيص« تنتهج سياسة 
متحفظة في انتقاء الفرص االستثمارية 

عاطف رمضان
أكد رئيس مجلس ادارة شركة 
القابض����ة رياض  التخصي����ص 
اإلدريسي ان الشركة زادت حصصها 
في بعض اس����تثماراتها احلالية، 
الس����يما في شركة »أونا للطاقة« 
الكندية التي تعنى بتطوير وانشاء 
محطات توليد الكهرباء في الصني 
بعد ان رفع����ت حصتها فيها من 

11.8% الى %15.6.
وأضاف اإلدريسي خالل عمومية 
التي عقدت امس بنسبة  الشركة 
حضور جتاوزت 66%، ان الشركة 
زادت ايضا رأس����مالها في شركة 
»ناوند« لالتصاالت التي تتخذ من 
البحرين مقرا لها، مشيرا الى انه 

تبلغ حصة الشركة فيها %25.
ولفت الى التزام الش����ركة املبدئي باملشاركة في 
صن����دوق Clean Tech Fundii االس����تثماري اخلاص 
بتطوير مشاريع الطاقة اخلضراء واملتجددة ومشاريع 
التكنولوجي����ا واحلفاظ على الطاقة في دول االحتاد 
األوروبي، كذلك قيام الشركة باالستحواذ على كامل 
 »Gofsco« رأسمال شركة خدمات الغاز وحقول النفط
الكويتية الذي تزامن مع عقد اخلدمات الذي حصلت 
عليه الشركة من شركة نفط الكويت في العام 2009 

وملدة 5 سنوات بقيمة 35 مليون دينار.
وقال ان الشركة كلفت شركة استشارية خارجية 
 »Gofsco« �لعمل دراس����ة للتحقق من تقييم شركة ال

متهيدا لزيادة رأسمالها بعد االستحواذ عليها.
وأشار الى ان سياسة الشركة متحفظة في انتقاء 
الفرص االستثمارية والدخول في التزامات جديدة، 
متوقعا ان تشارك في العديد من العطاءات والتأهيالت 
خالل العام احلالي واألعوام األخرى املقبلة مع بداية 
تنفيذ مش����اريع اخلطة التنموية اخلمسية للكويت 
مبا يس����اعد في حتقيق عوائد ونتائج مالية أفضل، 
موضحا ان حقوق املساهمني ارتفعت من 111 مليون 
دين����ار للعام 2008 الى 113 مليون دينار للعام 2009 

بزيادة قدرها 2 مليون دينار، فضال عن ارتفاع اجمالي 
أصولها من 229 مليون دينار الى 234 مليون دينار 

عن ذات الفترة وبزيادة قدرها 5 ماليني دينار.
هذا وقد أعرب اإلدريسي عن رضاه بالنتائج املالية 
التي حققتها الش����ركة عن العام 2009، حيث ش����هد 
حتققها أرباحا صافية فاقت ال� 3 ماليني دينار، مقارنة 
بخسائر بلغت 14 مليون دينار للعام 2008 وذلك جراء 

تداعيات األزمة املالية العاملية.
وصادقت عمومية الشركة على بنود جدول أعمالها 
التي تضمنت عدم توزيع أرباح عن العام 2009 مبا 
في ذلك اطفاء خسائر الشركة املتراكمة والبالغة 11.5 
ملي����ون دينار وذلك عبر 3 مراح����ل بدءا بأخذ مبلغ 
868.090 دينارا من االحتياطي العام للشركة، مرورا 
بأخذ مبلغ 1.7 مليون دينار من االحتياطي القانوني 
وانتهاء بأخذ مبالغ عالوة اصدار أسهم والبالغة نحو 

8.9 ماليني دينار.
ووعد اإلدريسي املساهمني ببذل أقصى اجلهود التي 
من شأنها تعزيز مكانة الشركة في السوقني احمللي 
والعاملي وتنمي����ة عوائدها من خالل توزيع متوازن 
لألصول وتقييم مستمر الجتاهات السوق مبا في ذلك 

تطوير األدوات واخلدمات االستثمارية.

يفتتح البنك التجاري الكويتي معرضه السنوي 
الس���ابع »هواة التجاري«، مس���اء اليوم في متام 
الس���اعة 6 مساء، بدار س���مو الشيخ سالم العلي 
بقرطبة، ويستمر املعرض على مدار 3 أيام، حيث 
يستقبل املعرض رواده وضيوفه خالل الفترة من 

13 حتى 15 اجلاري.
وبهذه املناس���بة، قالت املدير التنفيذي إلدارة 
اإلعالن والعالقات العامة في البنك أماني الورع، ان 
الدعوة عامة للجمهور حلضور حفل االفتتاح الذي 
سيقام حتت رعاية رئيس إدارة اإلعالن والعالقات 

العامة بالبنك الشيخة نوف سالم العلي.
وأضافت ان املعرض يشتمل على تشكيلة واسعة 
من األش���غال اليدوية التي قام بتصميمها موظفو 

البنك التجاري خالل أوقات فراغهم، ويضم أيضا 
مجموعة كبيرة من األزياء والتصاميم الش���عبية 
واإلكسسوارات املختلفة، وغيرها من األعمال اليدوية 
التي ترضي كل األذواق، وتلبي احتياجات مرتادي 

املعرض.
وأوضحت ان البنك دأب على تنظيم هذا املعرض 
السنوي والذي يعتبر مناس���بة متميزة يجتمع 
فيها موظفو البنك بعيدا عن أجواء العمل، كما أن 
املعرض يأتي ليؤكد املس���ؤولية االجتماعية التي 
طامل���ا يضطلع التجاري جت���اه كل فئات املجتمع 
وكذلك جت���اه موظفيه عن طريق تعزيز الروابط 
االجتماعية بني البن���ك واملوظفني بتنظيمه لهذه 

املناسبات.
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