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إستراتيجية جديدة لـ »مؤسسة البترول« إلدارة االنبعاثات الغازية
كونا: أعلنت مؤسس����ة البترول الكويتية امس ان 
مجلس إدارتها اعتمد اس����تراتيجيتها اخلاصة بإدارة 
انبعاثات غاز ثاني اكسيد الكربون والغازات الدفيئة 
األخرى ذات العالقة بظاهرة االحتباس احلراري وتغير 

املناخ.
وقال بيان صحافي ملؤسس����ة البترول الكويتية ان 
مجلس اإلدارة برئاسة وزير النفط ووزير اإلعالم الشيخ 
احمد العبداهلل اتخ����ذ هذه اخلطوة في اجتماعه الذي 
عقده يوم اخلميس املاضي، مؤكدا ان »ظاهرة االحتباس 
احلراري وتغير املناخ اصبحت من أهم القضايا البيئية 

في عصرنا احلاضر«.
واضاف البيان ان االس����تراتيجية اش����تملت على 
حصر كامل جلميع انبعاثات غاز ثاني اكسيد الكربون 
والغازات الدفيئة األخرى في الكويت ومساهمة القطاعات 
االقتصادية املختلفة كالقط����اع النفطي وقطاع توليد 
الطاقة الكهربائية وحتلية املياه وقطاع املواصالت في 
هذه االنبعاثات حيث اظهرت النتائج ان مساهمة القطاع 
النفط����ي ال تتعدى اكثر من 35% من مجمل االنبعاثات 

في الكويت.
وحددت االستراتيجية رؤية املؤسسة في هذا الشأن 
حيث نصت االس����تراتيجية على ان حتقق املؤسسة 
دورا قياديا على املس����توى االقليمي في أنشطة إدارة 
انبعاث����ات الغازات التي تتس����بب بظاهرة االحتباس 

احلراري وتغير املناخ.
اما على املستوى الوطني فقد نصت االستراتيجية 
على ان تقوم املؤسسة بدور قيادي من خالل التعاون 
مع اجلهات املعنية ف����ي الدولة كالهيئة العامة للبيئة 
ووزارة الكهرباء واملاء ومعهد الكويت لالبحاث العملية 
في اعداد حصر تفصيل����ي جلميع االنبعاثات وتنفيذ 
اإلجراءات واالنشطة املختلفة بهدف تخفيض االنبعاثات 
وتوفير الطاقة والتوسع في استخدامات انواع الوقود 

ذات احملتوى الكربوني املنخفض.
واوضح ان ذلك س����يتم من خالل التعاون الدولي 
واالستفادة من الدعم التقني واملالي الذي تقدمه االليات 
املرنة في اطار بروتوكول كيوتو واالليات االخرى مدار 

التفاوض حاليا حتت مظلة اتفاقية تغير املناخ.
واشار البيان الى ان االستراتيجية تضمنت خطة 
عمل طويلة املدى لتخفيض انبعاثات غازات االحتباس 
احلراري وحددت العديد من البرامج واملشاريع واملبادرات 
التي سيتم تنفيذها لتحقيق اهداف االستراتيجية من 
ضمنها اس����تخدام غاز ثاني اكسيد الكربون الناجت من 
عمليات القطاع في انتاج النفط املعزز كمرحلة اولى.

واضاف انه مت عمل مس����وحات موسعة للتأكد من 
مواءمة مكامن النفط لهذا الغرض على ان يتم التوسع 
في استخدام غاز ثاني اكسيد الكربون الناجت من تشغيل 
محطات القوى الكهربائية وغيره����ا في انتاج النفط 

املعزز في مراحل الحقة.
 وذكر ان القطاع النفطي الكويتي ينفذ العديد من 
االنشطة والبرامج واملشاريع الرأسمالية في اطار التزامه 
بحماية البيئة واحلد من تلوث الهواء الناجت عن مختلف 
عملياتها التش����غيلية وخصوصا في منطقة الشعيبة 
الصناعية حيث بلغ مجموع ما مت انفاقه خالل السنوات 
العش����ر املاضية اكثر من مليار دين����ار )3.5 مليارات 
دوالر( على مشاريع رأسمالية وتشغيلية حلماية البيئة 
وااللتزام باملعايير البيئية التي نصت عليها الالئحة 

التنفيذية لقانون انشاء الهيئة العامة للبيئة.
 وقال البيان ان هذه االستراتيجية وتوجهات املؤسسة 
في خفض جميع انبعاثات امللوثات البيئية تش����كالن 
جزءا من جهود املؤسس����ة املتواصل����ة حلماية البيئة 
وحتقيق احد اهم اهداف االس����تراتيجية وهو االرتقاء 
بأدائها البيئي ليضاهي اداء الشركات العاملية الرائدة 
في هذا املجال واملس����اهمة في اجلهد العاملي للحد من 
ظاهرة تغير املناخ واآلثار السلبية التي قد تنتج من 

هذه الظاهرة على البيئة احمللية والعاملية.
 واضاف ان هذه املس����اعي تعتب����ر مرحلة متقدمة 
مما يتطلبه بروتوكول كيوتو واتفاقية االمم املتحدة 
االطارية لتغير املناخ من الدول النامية مبينا ان مؤسسة 
البترول الكويتية تعتبر في طليعة الشركات النفطية 

العاملة في املنطقة في هذا املجال.

الشركة استحوذت على حصة قدرها 10% في »الكوت«

بمشاركة وزراء خارجية ومالية عرب وأتراك 

ارتفاع اإليرادات المحققة للشركة بنحو 4.34% في 2009

اليوسف: »هيئة الصناعة« خصصت قسيمة لـ »أفكار«
إلنشاء مصنع للبولي إيثلين بقيمة 100 مليون دوالر

»نابيسكو« بصدد توقيع عقد
 مع شركة نفط الجنوب العراقية

انطالق أنشطة الملتقى االقتصادي 
التركي ـ العربي الخامس 10 يونيو المقبل

»التقدم التكنولوجي«: مازلنا ننتظر توقيع
 عقد مناقصة بمستشفى األمراض السارية

ترسية مناقصة »لوسيل« على شركة تابعة
 لـ »المجموعة المشتركة» بـ 82.5 مليون دينار  

كونا: قال الرئيس التنفيذي في الشركة الوطنية 
للخدمات البترولية )نابيسكو( خالد السيف الشركة 
بصدد توقيع عقد مع شركة نفط اجلنوب العراقية 

بقيمة 1.19 مليون دوالر. 
واوضح الس����يف في تصري����ح صحافي امس ان 
العقد يتضمن قيام شركة نابيسكو بعمليات التحفيز 
اخلاصة ب� 20 بئرا في جنوب العراق مبينا ان الشركة 
تعتزم االنتهاء من هذه العملية خالل ثالثة اشهر من 

توقيع العقد.
وذكر ان وضع نابيسكو في السوق احمللي جيد 
حيث انها الشركة الكويتية الوحيدة املتخصصة في 
تقدمي خدمات حفر اآلبار مبينا انها تنافس الشركات 
العاملية في هذا املجال ولديه����ا تكنولوجيا متقدمة 
للغاية كما انها تستحوذ على 25 % من حجم السوق 

احمللي اخلاص بتسميت وحفز االبار النفطية.
وقال ان الشركة تس����عى لتنويع مصادر دخلها 
والتركيز بش����كل خاص على اجلان����ب البيئي الذي 
يحظى باهتمام كبير لدى الدولة خصوصا في خططها 
املستقبلية حيث ان لدى الشركة احدث تكنولوجيا 

مستخدمة في هذا املجال.
وافاد بأن اجلهاز الذي اشترته نابيسكو من املانيا 
اخلاص بتنقية التربة م����ن امللوثات البيئية والذي 
بلغ����ت تكلفته 1.5 مليون دينار ينتظر قيام اجلهات 
املعنية بعمليات تنظيف التربة الس����يما ان مشروع 
تنظيف البحيرات النفطية قد تأخر ولم يتم الشروع 

فيه بعد.
يذكر ان نابيسكو هي شركة مساهمة مقفلة تأسست 
في عام 1993 ومن اغراضها القيام باخلدمات النفطية 
املس����اندة لعمليات حفر االبار واصالحها وصيانتها 
وجتهيزها لالنتاج وكذلك استيراد وانتاج وصنع املواد 
واملعدات الالزمة له����ذه الغايات مع ابرام االتفاقيات 
واحلصول على الوكاالت ومتلك ب����راءات االختراع 

والعالمات التجارية ذات العالقة.
كما تختص بصنع وانتاج وتصدير وبيع وتخزين 
بطانات االبار وانابيب االنتاج واحلفر ورؤوس اآلبار 
وجميع املواد الالزمة لعمليات احلفر واالنتاج وكذلك 
تقدم الش����ركة اخلدمات البيئية املتكاملة اضافة الى 

تقدمي االستشارات والتدريب الفني واملهني.

تشهد مدينة إسطنبول في العاشر من يونيو 
املقبل، أكبر تظاهرة سياسية واقتصادية واستثمارية 
عربية عرفتها تركيا، حيث يحتشد 14 وزيرا عربيا 
للخارجية واملالية، يتقدمهم رئيس الوزراء التركي 
رجب طيب أردوغان ورئيس مجلس الوزراء اللبناني 

سعد احلريري.
وتتمثل هذه التظاهرة االقتصادية في امللتقى 
االقتصادي التركي � العربي اخلامس الذي ينعقد في 
إسطنبول في فندق »الفور سيزنس البوسفورس« 
برعاية وحضور رئيس الوزراء التركي، وتنظمه 
مجموعة االقتصاد واألعمال ووزارة املالية التركية، 
بالتعاون مع وكالة دعم وترويج االستثمار، ومجلس 

العالقات التجارية اخلارجية )DEIK( في تركيا.
كما تنعق����د الدورة الثالث����ة ملنتدى التعاون 
العربي � التركي والتي تستقطب مشاركة سياسية 
غير مس����بوقة تتمثل بأمني ع����ام جامعة الدول 
العربية عمرو موسى وبحضور 8 وزراء خارجية 
عرب من: لبنان، وس����ورية، واإلمارات العربية 
املتحدة، والكويت، وس����لطنة عمان، وفلسطني، 
والس����ودان، وفي موازاة ذلك، يستقطب امللتقى 
حض����ورا اقتصاديا عربيا يض����م 7 وزراء عرب 

للمالية واالقتصاد. 
أما بالنسبة للمشاركة التركية فستتمثل برعاية 
رئي����س الوزراء رجب طيب أردوغان ومش����اركة 
وزراء اخلارجية واملالية والزراعة ومحافظ البنك 
املركزي، إلى جانب عدد من كبار املس����ؤولني في 

الوزارات والهيئات واملؤسسات احلكومية، إضافة 
إلى قادة كبريات الش����ركات التركية العاملة في 

قطاعات مختلفة.
وفي هذا الصدد، قال مدير عام مجموعة االقتصاد 
واألعمال رؤوف أبوزكي، وهي اجلهة املنظمة للملتقى 
ان: »هذه املش����اركة الواسعة سياسيا واقتصاديا 
وم����ن اجلانبني التركي والعربي تعكس العالقات 
املميزة القائمة بني اجلانبني والتي تتزايد سنة بعد 
سنة وتنطوي على أبعاد إستراتيجية وسياسية 
واقتصادية واستثمارية. كما تعكس الدور احليوي 
الذي تضطلع به تركيا كالعب إقليمي، يؤس����س 
لشراكة تركية عربية، شهدت أكثر من خطوة لعل 
أبرزها االتفاق����ات التي أبرمت بني تركيا وكل من 
سورية واألردن، فضال عن لبنان حيث املفاوضات 
التجارية موضوعة على نار حامية وقطعت شوطا 
بعيدا على طريق التعاون جتاريا واستثماريا، وذلك 

إضافة إلى اتفاقات مع دول عربية أخرى«.
وأوضح: »فمن اجلانب التركي، هناك سوق يضم 
أكثر من 75 مليون مستهلك وناجت محلي يفوق ال� 
800 مليار دوالر واقتصاد متنوع ذو قاعدة صناعية 
متقدمة. لذا فتركيا مهتمة باستقطاب االستثمارات 
العربية للعب دور في تطورها االقتصادي مبا في 
ذلك املش����اركة في برامج اخلصخصة الطموحة 
للعديد من القطاعات واالستثمار في خطط تطوير 
البنى األساسية أو في قطاعي الزراعة والصناعات 

الغذائية«.

أعلن سوق الكويت لألوراق المالية ان شركة 
التقدم التكنولوجي قال���ت في بيان لها أنه تم 
اخطارها بترسية بمناقصة تجهيز وحدة العناية 

المركزة بمستشفى االمراض السارية بقيمة 1.7 
ملي���ون دينار ولكن لم يت���م التوقيع عليه من 

الطرفين حتى اآلن.

أعلن سوق الكويت لألوراق 
املالي���ة أن ش���ركة املجموع���ة 
أفادت بأن  املشتركة للمقاوالت 
الشركة الوطنية لإلجارة القابضة 
)شركة مساهمة قطرية( أكدت 
أنه متت ترسية مشروع أعمال 
البنية التحتية للقطاع السكني 

في مدينة لوسيل بدولة قطر على 
الشركة التابعة )شركة املجموعة 
املشتركة للتجارة  واملقاوالت( 
بقيمة 1.045 مليار ريال قطري 
أي ما يعادل 82.5مليون دينار 
ومدة تنفيذ املش���روع حوالي 3 

سنوات.  

وأفادت الش���ركة بأن شركة 
املجموع���ة املش���تركة للتجارة 
واملق���اوالت بدول���ة قط���ر هي 
ش���ركة تابعة ومتلك الش���ركة 
فيها 49% رسميا واملسؤول عن 
إدارتها  شركة املجموعة املشتركة 

للمقاوالت بالكويت.  

الوزان: »مشرف« ملتزمة بتنفيذ مشاريعها
بالكويت واإلمارات وتقّلص أنشطتها في قطر

 أحمد مغربي
قال رئيس مجلس االدارة 
والعضو املنتدب في شركة أفكار 
القابضة صالح اليوس���ف ان 
الهيئة العامة للصناعة وافقت 
مؤخرا للشركة على تخصيص 
قسيمة صناعية مبساحة 50 
الف مت���ر مربع إلقامة مصنع 
للبول���ي ايثلني ضمن املناطق 
املطورة للقس���ائم الصناعية 
للقطاع اخلاص، مشيرا الى أن 
املصنع سيكون بطاقة إنتاجية 

تقدر ب� 315 الف طن سنويا.
اليوس���ف، خالل  وأوضح 
العمومية  اجتماع اجلمعي���ة 
العادية للشركة التي عقدت أمس 
التجارة والصناعة  في وزارة 
بنس���بة حضور للمساهمني 
بلغت 90.4%، أن تكلفة انشاء 
املصنع ستتراوح بني 80 و100 
مليون دوالر، مبينا أن الشركة 
ستقوم بتأسيس شركة جديدة 
لهذا املصنع مبشاركة عدد من 

املساهمني االستراتيجيني.
وأش���ار اليوس���ف الى أن 
الفترة  الشركة س���عت خالل 
املاضي���ة الى اقتن���اص عددا 
من احلصص االس���تثمارية، 
الشهر املاضي  ومتكنت خالل 
من الدخول مع شركة بوبيان 
للبتروكيماويات لشراء حصة 
ب� %49  اس���تراتيجية تق���در 
في ش���ركة الكوت للمشاريع 
الى أن  الصناعي���ة، مش���يرا 

 أحمد مغربي
قال عضو مجلس ادارة شركة 
مشرف للتجارة العامة واملقاوالت 
سعد الوزان ان اهتمام املجموعة 
خالل السنة املالية املاضية كان 
منصبا على أنشطتها األساسية 
الرئيسية سعيا  في األس���واق 
لتعزيز موقعها التنافس���ي في 
قطاع املق���اوالت، وقد أدى ذلك 
الى حتسني امكانياتها التشغيلية 
وقدرتها على احلصول على فوائد 
إضافية من املشاريع التي تتولى 
تنفيذها في ظل ازدياد املنافسة 
ال���ذي تعمل به  في األس���واق 

الشركة.
وأضاف الوزان، خالل انعقاد 
اجلمعية العمومية للش���ركة 
أمس بنس���بة حضور بلغت 
68.7%، انه تسنى للمجموعة 
أيضا التقدم بعروض للحصول 
على عقود جديدة، مؤكدا انها 
تكللت بالفعل بالنجاح بإرساء 
عقود جديدة على املجموعة في 
الكويت ف���ي الربع األخير من 

العام 2009.
وأش���ار الى ان هذه العوامل 
مجتمعة س���اهمت ف���ي احداث 
حتسن كبير في النتائج املالية 
للمجموعة لسنة 2009 قياسا على 
2008، مشيرا الى انه على الرغم 
من استمرار صعوبة األوضاع 
التجاري���ة ف���ي منطقة مجلس 
التعاون، اال ان »مشرف« حتافظ 
على التزامها بإستراتيجية منو 
ف���ي أعمالها األساس���ية، مبينا 

حصة »أفكار« تبلغ 10% وحصة 
»بوبيان« 24% والنسبة املتبقية 

ألحد املستثمرين.
وذكر اليوس���ف أن ش���ركة 
الكوت لديها مصنع مللح الكلوريد 
وتتميز بأن منتجاتها منتشرة 
في السوقني احمللي واخلليجي، 
وستقوم »الكوت« بتوزيع %15 
نقدا وهذا سينعكس إيجابا على 
اداء ش���ركة أفكار خ���الل العام 
احلالي وعلى حقوق املساهمني، 
مش���يرا الى ان الهيئ���ة العامة 
للصناعة وافقت لشركة الكوت 
على تخصيص قسيمة صناعية 
للشركة مبساحة 200 الف متر 
مربع لتوسعة أنشطة الشركة 

س���عيها الى بناء محفظتها من 
املشاريع أمال في مواصلة تقدمها 

املالي في سنة 2010.
وأكد الوزان أن الشركة ملتزمة 
التزاما راس���خا بعملياتها في 
سوقي الكويت واالمارات العربية 
املتح���دة اللذين بدأت تلوح في 
التوازن  افقهما بوادر استعادة 
والرجوع الى سابق عهدهما خالل 

سنة 2009.
وتابع قائال: قررنا استكمال 
املشروعات التي نرتبط بعقود لها 
في قطر ثم السعي الى تقليص 
انش���طتنا في هذا السوق حتى 
القناعة بوجود  تتوافر لدين���ا 
كم كاف من األعمال املجزية به 

في إنتاج امللح والكلور.

زيادة رأس المال

وأضاف اليوسف أن الشركة 
تنتظر حتسن الظروف االقتصادية 
وتطلب اجلزء الثاني من زيادة 
رأس املال، حيث ان رأسمال الشركة 
استنفذ في عملية االستحواذ على 
حصة في »الكوت«، مشيرا الى 
أن ش���روط التمويل من البنوك 
أصبحت صعبة للغاية وهذا ما 

سيدفعنا إلى زيادة رأس املال.
وأف���اد بأن هذا االس���تحواذ 
ميثل خطوة أساسية في تنفيذ 
الش���ركة اجلديدة  استراتيجية 
املتمثلة في التوجه الى االستثمار 

تبرر التكالي���ف التي نتحملها 
إلنشاء مكتب تش���غيلي كامل 
هناك وعلى الرغم من الظروف 
التجارية الصعبة التي شهدتها 
سنة 2009، فإن االيرادات احملققة 
خاللها قد ارتفعت بنحو %4.34 

مقارنة بالسنة قبل املاضية.
وأضاف ان تكاليف التشغيل 
انخفضت بنحو 4.03% مقارنة 
بالس���نة املاضية، وساعد هذا 
االي���رادات على  ف���ي  االرتفاع 
حتقيق حتسن كبير في اجمالي 
االرباح حيث بلغت 3.286 ماليني 
دينار في 2009 مقارنة بخسائر 
بلغت نحو 3.356 ماليني دينار 
في 2008، مشيرا الى ان الشركة 

املباشر في مش���اريع صناعية 
قائمة، خصوصا في الصناعات 
الالحقة الكيماوية والبتروكيماوية 

في قطاعي النفط والغاز.
وفي مداخلة من أحد املساهمني 
عن طبيعة اخلسائر التي منيت 
بها الشركة في 2009، قال اليوسف 
ان خسائر الشركة تقدر ب� 352.7 
الف دينار وهي ناجتة عن املعايير 
احملاسبية التي مت تطبيقها خالل 
العام املاضي ولوال تطبيق هذه 
املعايير حلققت الشركة أرباحا، 
إال أن مردود هذه التطبيقات جيد 
على الشركة خالل الفترة املقبلة، 
مبينا أن حقوق املس���اهمني في 
ازدياد ولم تتغير هذا إلى جانب 

تركز عل���ى خفض النفقات الى 
العمومية  انخفاض املصاريف 
واالدارية بنسبة 50% في 2009، 
ما من شأنه خلق بيئة تشغيلية 
أكثر كفاءة للشركة خالل سنة 
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وتطرق باحلديث الى استمرار 
املجموعة في اس���تثمار مبالغ 
كبيرة في حتديث أنظمة ادارة 
املش���اريع لديها بإدخال نظام 
SAP ف���ي عام 2009 انطالقا من 
استيعابها للتحديات التي تفرضها 
االوضاع الصعبة بالسوق، كما 
ستواصل سعيها لرفع مهارات 

موظفيها وطاقمها االداري.
 وأوضح أن سياس���ة انتقاء 

بعض األمور اجليدة التي ستعلن 
عنها الشركة في وقتها.

من جهة أخرى، قال اليوسف 
اليونان س���تؤثر على  أزمة  ان 
سوق اليورو وليس من السهل 
أن نعالج ديونا بديون ألن االزمة 
إلى  القطاع اخلاص  انتقلت من 
العام، متسائال: أين دور اجلهات 
الرقابية في هذه الدول مثل البنك 
املركزي األوروبي كالتوسع في 
التمويل؟ وهذا دليل على وجود 
اختالل في االتفاقيات املوضوعة 

بني هذه الدول.
وعن تأثير أزمة اليورو على 
النقدية اخلليجية، قال  الوحدة 
اليوس���ف ان اقتص���ادات دول 
اخلليج متقاربة والعملة اخلليجية 

ضرورية للدول األعضاء.

الجمعية العمومية

هذا ووافقت اجلمعية العمومية 
العادية للشركة على جميع بنود 
جدول األعم���ال، حيث انتخبت 
مجلس ادارة جديدا للثالث سنوات 
املقبلة يتكون من: صالح اليوسف 
وبيت االستثمار اخلليجي وبيت 
الكويتي والش���ركة  التموي���ل 
الكويتي���ة لالس���تثمار وجبلة 

القابضة واملثنى لالستثمار.
العمومية  ووافقت اجلمعية 
كذلك على اعتماد مكافأة مجلس 
االدارة للسنة املالية املنتهية في 
31 ديسمبر 2009 بقيمة 3 آالف 

دينار.

العمالء والتركيز على العروض 
واالستراتيجية أسهمت في خفض 
النفقات وع���ودة املجموعة الى 
حتقيق األرباح في 2009 حيث 
حققت صاف���ي أرباح بلغ نحو 
ال���ف دين���ار مقارنة   799.061
بخس���ائر بلغت 9.758 ماليني 
دينار ف���ي 2008، مش���يرا الى 
مواصلة فريق االدارة في تنفيذ 
اس���تراتيجية خفض التكاليف 
العمومي���ة ومتابعة املدفوعات 
املعلقة املستحقة عن املشروعات 
الس���ابقة للحف���اظ عل���ى هذه 
املستوى اجليد ألرباح املجموعة 

في سنة 2010.
وقد وافق���ت العمومية على 
جميع البنود الواردة في جدول 
األعمال والتي م���ن اهمها عدم 
توزيع ارباح عن السنه املالية 
املنتهية  في 2009/12/31، وإعادة 
تفويض مجلس إدارة الشركة ملدة 
ال تزيد على 18 شهرا في شراء ما 
ال يتجاوز 10% من أسهم الشركة 
وفق���ا ملا ينص علي���ه القانون 
رقم 132 لسنة 1986 والقرارات 
الوزارية الصادرة في هذا الشأن، 
باالضافة الى اخالء طرف مجلس 
االدارة وابراء ذمتهم فيما يتعلق 
بتصرفاتهم القانونية عن السنة 
املالية املنتهية في 31 ديس���مبر 
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ونعى مجلس ادارة ش���ركة 
مش���رف رئيس مجلس االدارة 
فهد الوزان ال���ذي وافته املنية 

االسبوع املاضي.
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