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 «كويت إنرجي» تبدأ في مايو عمليات الحفر 

  في حقلي «المنصورية» و«سيبا» العراقيين

 «رساميل» تشتري دورًا يضم ٤٤ وحدة سكنية
  في برج هاجر بالسعودية

 منى الدغيمي
  كشـــفت مصادر ذات صلة 
لـ «األنباء» ان شركة رساميل 
للهيكلة املالية قامت بشـــراء 
دور في برج هاجر في اململكة 
العربية السعودية بقيمة تقدر 
بحوالي ٦ ماليني دينار يضم 

٤٤ وحدة سكانية.
  وأفادت املصادر بأن الدور 
مت تشغيله بالكامل بناء على 
عقد مبرم بني الشركة وفندق 

املوفنبيـــك، متوقعة حتقيق 
عوائد بنسبة ٨٪.

  وقالت ان «رساميل» تسعى 
في الفتـــرة املقبلة الى تنفيذ 
مشـــاريع داخل الكويت وفي 
منطقة اخلليج، السيما في قطر 

والسعودية.
   وبرج هاجر يدار بالكامل من 
خالل سلسلة فنادق ومنتجعات 
املوفنبيك ويشتمل على ١٢٩٢ 
وحدة ســـكنية ومكون من ٤١ 

دورا متتلك منه شـــركة برج 
هاجر العقارية ٣١ دورا.

بالذكر ان ميزانية    اجلدير 
املالية  «رســـاميل» للســـنة 
٢٠٠٩ املنتهية في مارس ٢٠١٠ 
ستكون محملة بخسارة بنحو 
مليوني دينار وهي عبارة عن 
مخصصات انخفـــاض قيمة 
االصول، وسيعلن عنها خالل 
انعقاد عموميتها خالل األسابيع 

املقبلة. 

 أحمد مغربي 
مســــؤول مصــــدر    قــــال 
لـ «األنباء» ان شــــركة كويت 
انرجي تعمل حاليا علي االنتهاء 
من إعداد خطة تطوير حقلي 
املنصورية وســــيبا العراقيني 
اللذين فازت بهما الشركة في 
العراق مؤخــــرا وذلك متهيدا 
لعرضهــــا علــــى وزارة النفط 
العراقية ومن ثم املوافقة عليها 
والبدء في عمليات التطوير التي 

ستستمر على مدى ٢٠ عاما.
  وكشف املصدر عن أن عمليات 
احلفر للحقلني ستبدأ في شهر 
مايو املقبل، حيث تعكف الشركة 
حاليا على جتهيز املقاولني الذين 
سيسند إليهم القيام بعمليات 
احلفر واخلدمات في احلقلني، 
مشيرا إلى ان الشركة باشرت 
بالفعل نشر العمليات األساسية 
واألجهزة اخلاصة املستخدمة 

في عمليات التنقيب.
  وبني املصدر أن املؤشرات 
الغاز في  األولية الحتياطــــي 
احلقلني ممتازة جدا وهي أعلى 
التي أعلنــــت عنها وزارة  من 
النفــــط العراقية والتي قدرت 
االحتياطي في حقل املنصورية 
بحوالي ٤ تريليونات قدم مكعبة 

من الغاز وحقل سيبا بحوالي 
١٫٢ تريليون قدم مكعبة.

  وقال املصدر ان حقل سيبا 
يقع في محافظة البصرة بينما 
يقع حقل املنصورية في محافظة 
ديالــــى، وقدمت كويت انرجي 
مناقصة للحقلني بالتعاون مع 
 ،(TPAO) شركة البترول التركية
وهي شــــركة نفط مملوكة من 
احلكومة التركية، وســــتكون 
كويت إنرجي الشركة املشغلة 
حلقل سيبا بحصة مشاركة تبلغ 
٦٠٪، بينما ستشــــارك شركة 
البترول التركية بحصة ٤٠٪، 
وفيما يتعلق بحقل املنصورية 
فستكون شركة البترول التركية 
مشــــغل احلقل بحصــــة تبلغ 
٥٠٪، بينما تبلغ حصة كويت 
إنرجي في احلقل ٣٠٪ وحصة 
شركة كوريا غاز كوربوريشون 

«كوغاس» ٢٠٪.
  وبني املصدر أن كويت انرجي 
فــــي تطويــــر احلقلني  تدخل 
بأســــلوب عقود اخلدمة التي 
تتميز بالعدالة للطرفني خاصة 
ان املخاطرة قليلة، مشيرا الى 
أن أســــلوب التعاقــــد هذا هو 
بداية شراكة مثمرة وطويلة مع 
احلكومة العراقية لتطوير موارد 

الغاز الطبيعي في البالد ووضع 
خبراتنا وإمكانياتنا التقنية في 
خدمة إنتاج الغاز الحتياجات 
العراق من الطلب احمللي أوال 

ثم الطلب اخلارجي.
  وكشف املصدر أن الشركة 
ســــوف تنظر في عقود خدمة 
ستطرحها احلكومة املصرية 
خالل األشــــهر املقبلة وعددها 
١٠ حقول غاز، متوقعا أن تفوز 
الشــــركة بعدد ال بأس به من 
تطوير هذه احلقول وذلك نظرا 
العمل  الطويلــــة في  خلبرتها 

بالسوق املصري.
  وذكر املصدر أن الشركة ال 
تنوي التخــــارج من أي دولة 
تعمل بها بل تعكف الشــــركة 
على تركيز نشاطها في مصر 
والعراق واليمن والتوجه لدخول 
أسواق جديدة، حيث تعد شركة 
كويت انرجي إحدى الشركات 
القليلة املتخصصة  الكويتية 
في عمليات استكشاف وانتاج 
النفط والغاز في الشرق األوسط 
حيث حققت أرباحا متواصلة 
منذ تأسيسها عام ٢٠٠٥ ولها 
نشــــاطات متعــــددة في مصر 
واليمن وعمان وأوكرانيا والتفيا 

وروسيا وباكستان. 

 تستعد للدخول في عقود خدمة ستطرحها الحكومة المصرية لـ ١٠ حقول غاز

 بقيمة تقدر بنحو ٦ ماليين دينار

 منشآت نفط عراقية

 (قاسم باشا) بدر بوراشد خالل عمومية «أثمان»

 «الجمان»: ٢٫٩ مليار دينار القيمة الرأسمالية لـ «بيتك» 
  بما يعادل ٤٣٪ من إجمالي الشركات اإلسالمية المدرجة 

 في تقرير خاص لـ «األنباء»

 قال مركز اجلمان لالستشارات 
فــــي تقرير خاص االقتصاديــــة 

لـ «األنباء» حول القيمة الرأسمالية 
لبيت التمويــــل الكويتي (بيتك) 
الرأســــمالية  ومقارنتها بالقيمة 
القيمة  للشركات اإلســــالمية، ان 
الرأســــمالية للشركات اإلسالمية 
الكويتية املدرجة في سوق الكويت 
العام ٢٠١٠  املالية نهاية  لألوراق 
تبلغ نحو ٦٫٧ مليارات دينار، وذلك 
مبا يعادل ١٩٪ من إجمالي القيمة 
الرأسمالية للسوق ككل والبالغة 
٣٥٫٨ مليــــار دينــــار. ويبلغ عدد 
الشركات اإلســــالمية املدرجة في 
سوق الكويت لألوراق املالية ٥٤ 
شركة، ويتصدرها «بيتك» بقيمة 
رأســــمالية تبلغ ٢٫٩ مليار دينار 
مبا يعادل ٤٣٪ من إجمالي القيمة 
الرأســــمالية للشركات اإلسالمية 
بينما تتــــوزع ٥٧٪ مــــن القيمة 
الرأسمالية للشركات اإلسالمية على 
٥٣ شركة، ويأتي «بيتك» ثالثا من 
حيث أعلى قيمة رأسمالية للشركات 
املدرجة، حيث حتتل «زين» املركز 
األول بقيمة رأسمالية ٦٫٥ مليارات 

دينار، يليها «الوطني» بقيمة ٥٫٢ 
مليارات دينار.= أما أكبر الشركات 
اإلسالمية التي تلي «بيتك» وفقا 
ملعيار القيمة الرأسمالية فمعظمها 
في قطــــاع البنوك، حيث يتصدر 
القائمة «بنك بوبيان» بقيمة تبلغ 
١٫١ مليار دينار، يليه «املتحد» بقيمة 
٧٠٨ ماليني دينــــار، ثم «الدولي» 
مبقــــدار ٣٥٣ مليــــون دينار، في 
حني تتصدر «أالفكو» أعلى قيمة 
رأسمالية لشركة إسالمية خارج 
قطاع البنوك مبقدار ٢٥٠ مليون 

دينار، وذلك كما في ٢٠١٠/١٢/٣١.
  ولفت «اجلمان» إلى أن أكبر ٥ 
شــــركات إسالمية تعادل ٧٩٪ من 
إجمالي القيمة الرأسمالية جلميع 
الشركات اإلسالمية و١٥٪ من القيمة 
الرأسمالية للبورصة ككل، مشيرا 
إلى أن هناك ٩ شــــركات إسالمية 
موقوفة عــــن التداول نهاية ٢٠١٠ 

لم يشملها التحليل. 

بحوالـــي ٥٥٪ تقريبـــا، وعمل التســـويات 
واملخالصات الالزمة بني اجلهات التي كانت 

ترتبط بها الشركة بعالقة.
  واكد ان لدور اجلهات الرقابية ممثلة في بنك 
الكويت املركزي ولتوجيهاته كبير االثر في 
فض التشابكات املالية بني املجموعات املالية 
املرتبطة ببعضها البعض، حيث قمنا باتباع 
تلك التوجهات، التي ساعدتنا كثيرا في عملية 

التخارج املوضحة في البيانات املالية.
  واضاف بوراشـــد ان رأس املال للشركة 
يقدر بنحو ١٦٫٩٩٥٫٠٠٠ دينارا، وأن حقوق 

املساهمني تقدر بنحو ١٥ مليون دينار.
  وفيما يخص اخلسائر، قال انها تقدر بنحو 
٥٫٣٢٠٫٦١٦ دينارا وهي عبارة عن مخصصات 
مت اســـترجاع وتسوية بعض منها في سنة 
٢٠١٠ او مخصصـــات نظامية وفق تعليمات 
البنك املركزي او مخصصات مؤقتة (نتيجة 

الوضع املالي في السوق احمللي).
  هذا، وقد وافقت اجلمعية العمومية العادية 
للشركة امس على جميع بنود االجتماع مبا 
فيها انتخـــاب مجلس إدارة جديد ملدة ثالث 
سنوات يضم في عضويته ممثلني عن «نفائس» 
وعضوين عن مجموعة «عارف» باالضافة الى 
العضو اخلامس ممثال في هاني الشبالوي. 

استثمارية أو غيرها بأي مبلغ من املال، بل 
على العكس لديها مبالغ مســـتحقة لها على 
بعض الشركات التي أسستها سابقا، مضيفا 
أن أغلب تعامالت الشركة مع أطراف ذات صلة 
ما ساهم في تعزيز أوضاع الشركة وتقويتها 

خصوصا خالل فترة األزمة املالية.
  وكشـــف عن نية إدراج الشركة مستقبال 
في سوق الكويت لألوراق املالية، مشيرا الى 
ان املالك الرئيسيني لم يحبذوا إدراجها خالل 
الفترة املاضية بسبب األوضاع التي مر بها 
السوق خالل الفترة املاضية، متوقعا أن يتم 
إدراجهـــا أو حتديد موعد إلدراجها في نهاية 

العام احلالي.
   وأضاف أن معظم الشركات التي مت إدراجها 
في ٢٠٠٩ و٢٠١٠ هبطت أسعار أسهمها إلى ما 

دون القيمة االسمية.
  وعن أنشطة الشركة احلالية، قال بوراشد 
ان الشـــركة قامت باملشـــاركة مع مؤسسة 
التأمينات االجتماعية بتأسيس شركة روى 
العقارية خالل االزمة واستفادت من هبوط 
أسعار العقار في االزمة وقامت بتحقيق أرباح 
في ٢٠٠٩ و٢٠١٠، وتبلغ حصة «اثمان» فيها 

مليوني دينار.
  وتابع قائال: «ان الشركة لها حصة بقيمة 

اجلمعية العمومية للشركة، قال ان اجراءات 
كل دولـــة من دول اخلليج للخروج من هذه 
االزمة قد تباينت، فمثال قامت قطر واالمارات 
بإيداع مبالغ كبيرة في مصارفها حولتها فيما 
بعد الى رأسمال. كما قامت السعودية بزيادة 

االنفاق العام بنسبة ٢٥٪.
  اما الكويت فعلى عكس السعودية قامت 
بتخفيض االنفاق العام ٢٥٪ ولكنها رصدت 
مبلغ ١٫٣٥٠ مليار دينار لدعم السوق والذي 
لم يصرف منه سوى مبلغ ٣٥٠ مليون دينار 
حيـــث لم يكن له اي تأثيـــر يذكر وذلك الن 
سوق الكويت لألوراق املالية قد نزل من اعلى 
مســـتوى له ١٥٫٦٥٠ نقطة الى ٦٫٩٠٠ نقطة 
أي اكثر من ٥٠٪ في السنتني املاضيتني، كما 
قامت باالنتهاء من قانون االستقرار املالي، اما 
االعتماد الرئيسي اآلن فهو على خطة التنمية 
والتي رصد لها مبلغ ٣٨ مليار دينار على ٤ 
ســـنوات وفي اعتقادنا ان هذه اخلطة اذا مت 
تطبيقها فسوف تكون احملرك الرئيسي للكويت 

للخروج من االزمة في السنوات املقبلة.
  ولهذا كان لزاما علينا لتخفيف آثار االزمة 
املالية العاملية واحمللية على الشركة من خالل 
عدة اجراءات منها تخفيض املصروفات االدارية 
والعمومية، حيـــث مت تخفيض املصروفات 

١٤٠ مليون جنيه».
  واضاف ان من بني انشطة الشركة ايضا 
دراســـة فرصة حالية لشـــراء قطعة أرض 
مبساحة ٤ آالف متر مربع في مصر ومن ثم 
تقسيمها لقطع، واعادة بيعها مباشرة حيث 
مـــن املتوقع ان حتقق الشـــركة عوائد منها 
تصل الى ٥٠٪، وذلك بعد اخذ املوافقات من 

احلكومة املصرية.
  وفـــي كلمته التي وجههـــا خالل اجتماع 

نصف مليون دينار في شركة اجلوهرة في 
قطر، كما أن لدى الشركة مشروعني في مصر، 
االول في مراحله النهائية وسيحقق لنا عائدا ال 
يقل عن ٣٠٪ مع أحد الشركاء وهو عبارة عن 
عقار في منطقة «الدقي» تبلغ قيمته احلالية 
٦٠ مليون جنيه ومن املتوقع ان ترتفع قيمته 
بعد عمل التشطيبات النهائية واالنتهاء منها 
بشكل كامل إلى ٩٠ مليون جنيه، مشيرا الى 
ان قيمته الفعلية في حال بيعه لن تقل عن 

 أحمد يوسف
  قال رئيس مجلس اإلدارة والعضو املنتدب 
في شركة أثمان االســـتثمارية بدر بوراشد 
انه قد مت التوصل الى حلول ودية مع شركة 
الدولية لإلجارة، حول القضايا العالقة بني 
املديونية على  الطرفني، واخلاصة بحجـــم 
«الدولية» لصالـــح «اثمان» والتي اصبحت 
ال تتجـــاوز الـ ٦٠٠ ألف دينار، من اصل ٣٫٢ 

ماليني دينار.
  واضاف خالل انعقاد اجلمعية العمومية 
العادية للشـــركة امس والتي عقدت بنسبة 
حضور بلغت ٨٠٫٦٪، أن «اثمان» قامت بتثبيت 
حقها في املديونية عن طريق احملامي القانوني 
لها وكذلك بإرسال كتاب لـ «الدولية لإلجارة» 
التي ننتظر انتهاء عموميتها واستقرار مجلس 
إدارتها حتى نخاطبها بشكل رسمي للمطالبة 
بهذه املبالغ، مشيرا الى انه نظرا للوضع احلالي 
للشـــركة والظروف التي متر بها الشركات 
جـــراء االزمة فان مجلس ادارة «اثمان» رأى 

ان احللول الودية هي االفضل.
  وقال في رده على ســـؤال حول التزامات 
الشـــركة، انه ال يوجـــد اي التزامات عليها، 
موضحا أن «اثمان» من الشركات القليلة في 
الكويت التي ال تدين ألي جهة مالية أو شركات 

 بوراشد: «أثمان» تدرس اإلدراج خالل ٢٠١١ وتنفيذ مشاريع  عقارية في مصر

 محمود فاروق
  أكد مصدر مسؤول في الهيئة العامة 
لالســــتثمار لـ «األنباء» أن استثمارات 
الهيئة في تونس آمنة ولم تتعرض ألي 
ضرر في ظل التطورات السياسية التي 
شهدتها تونس خالل األيام الماضية، مبينا 
أن «الهيئة» لها استثمارات في القطاعات 

المصرفية والعقارية والنفطية.
  وأشار إلى أن «الهيئة» عرض عليها 
تنفيذ عدد من المشاريع االستثمارية في 
قطاعات مختلفة في تونس بنهاية العام 
الماضي، وانه تتم دراســــة مدى جدوى 

االستثمار فيها.
  وذكرت المصادر ان عددا من الشركات 

الكويتيــــة قامت باعــــداد غرف طوارئ 
لمتابعة اســــتثماراتها فــــي تونس في 
ظل األحداث الراهنة. وأفادت بأن حجم 
االستثمارات الكويتية في تونس يقدر 
بحوالي ٨ مليارات دوالر معظمها مركز في 
قطاع السياحة. وكانت الكويت قد بدأت 
مشاريعها االستثمارية في تونس منذ عام 
١٩٧٦ ولها استثمارات قديمة في السوق 
التونســــية وهناك بروتوكوالت وقعت 
بين الحكومتين تسمح بتقديم تسهيالت 
للهيئة وللمستثمرين الكويتيين الراغبين 
في دخول السوق التونسية، كما تهدف 
أيضا الى جذب المستثمرين الكويتيين 

الى تونس في شتى القطاعات. 

 خالل شهر من اآلن

  «أعيان» في انتظار الموافقة الكتابية على خطة 
إعادة هيكلة مديونياتها من البنوك األجنبية

 عمر راشد
  كشف مصدر مطلع لـ «األنباء» ان املوافقة 
على خطة إعادة هيكلة مديونية شركة أعيان 
لإلجارة واالستثمار من قبل البنوك األجنبية 
ستتسلمها اللجنة التنفيذية للشركة خالل 
املرحلة املقبلة، الفتا الى ان اللجنة قامت 
بعرض اخلطة على البنوك األجنبية التي 
متثل ما نســــبته ٤٠٪ من حجم مديونية 

الشركة.
  ولفت الى ان املوافقة املبدئية من قبل 
البنوك احمللية قد حصلت عليها اللجنة، 
وانها بانتـظار الـموافقة النهائية، مستدركة 
بأن تلك املوافقات الكتابية من قبل الدائنني 
احملليني واخلارجــــني من املتوقع االنتهاء 

منها خالل شهر.

  وقال ان الربع األول سيشــــهد التوقيع 
علــــى اخلطة بعد االنتهــــاء من التفاصيل 
واألسئلة التي تطرح من قبل الدائنني على 

اللجنة واستيفائها.
  وكانت «أعيان» قــــد طرحت عددا من 
البدائل أمام الدائنني للتخفيف من مديونيتها 
احلالية تقدر بحوالــــي ٣٤٠ مليون دينار 
تقريبا منها متلك الدائنني أسهما في الشركة 
مقابل شطب مديونياتهم، اال ان االقتراح 

قوبل بالرفض من بعض البنوك.
  كما وضعت البنوك احمللية شــــروطا 
صعبة للدخول في زيادات رؤوس أموال 
الشــــركات املدينة ومنها أعيان إال بدخول 
مالكي الشــــركة في تلك الزيادة كحل من 

احللول املطروحة مقابل الدين. 

 مسؤول: استثمارات «الهيئة» في تونس آمنة
 ٨ مليارات دوالر قيمة االستثمارات الكويتية معظمها مركز في قطاع السياحة
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 أعلنت شركة أجيليتي امس أنها اســـتكملت عملياتها كاملعتاد بعد اندالع احلريق في أحد مستودعاتها 
في الصليبية يوم األحد املاضي، مشيرة الى انها ستقوم من خالل مخازنها في الصليبية والدوحة وميناء 
عبداهللا بتلبية احتياجات العمالء اجلارية وضمان استمرار تقدمي اخلدمات للعمالء املتضررين من احلريق، 
كما تعمل أنظمة إدارة املخازن في جميع مواقع الشركة وتبقى عمليات استقبال وتسليم البضائع كاملعتاد. 
وقالت الشركة في بيان صحافي انه مت احتواء احلريق بعد فترة وجيزة من اكتشافه واليزال رجال اإلطفاء 
في املوقع للتأكد من جميع تدابير السالمة، الفتة الى انه لم يتم التعرف على أسباب احلريق حتى اآلن، وان 

الشركة التزال تعمل على تقييم اخلسائر الناجتة عن احلادث، فيما لم يسفر احلادث عن أي إصابات. 

 «أجيليتي» تستكمل أعمالها بعد اندالع الحريق في أحد مستودعاتها


