
عموميتها وافقت على عدم توزيع أرباح.. وانتخبت عضواً مكماًل ملجلس اإلدارة

دشتي: »الرابطة« ستعود لألرباح في 2011.. وعقد »الهيفي ليفت 7« يبدأ في سبتمبر
تقدر بـ 60 مليون دينار، ولكنها 
مع نهاية العام بلغت 45 مليون 
دينار، وعزا الســــبب في ذلك الى 
ان الربع األخير من العام املاضي 
شهد توقف عقد رئيسي مع اجليش 
األميركي كان يعتمد عليه بنسبة 
كبيرة في اإليرادات، الفتا الى ان 
اجليش األميركي يشترط توافر 
كل املعدات املطلوبة قبل ترسية 
أي عقد ومع توقف العقد ارتفعت 

املصاريف مقابل االيرادات.
الى ذلــــك، وافقــــت اجلمعية 
العمومية على كافة البنود الواردة 
في جــــدول األعمــــال، واعتمدت 
تقريري مجلس اإلدارة ومراقبي 
احلســــابات، كمــــا صادقت على 
امليزانيــــة العامة للســــنة املالية 
املنتهيــــة في 31 ديســــمبر 2010، 
ووافقــــت العمومية على توصية 
مجلس اإلدارة بعدم توزيع أرباح 
عن عام 2010، ووافقت كذلك على 
جتديد تفويــــض مجلس االدارة 
في شراء اسهم الشركة في حدود 
10% من اســــهمها طبقا للقانون، 
واملوافقة ملجلس االدارة على بيع 
عقارات الشركة او رهنها او اعطاء 
الكفاالت البنكية او عقد القروض، 
وانتخبــــت العمومية محمد على 
العيسى بالتزكية عضوا  حسني 

مكمال ملجلس االدارة.
شريف حمدي  ٭

نسبية في هذا العام.
الشــــركة  الــــى أن   وأشــــار 
يحدوها األمل فــــي التغلب على 
هذه التحديــــات بنهاية عام 2011 
وذلك بفضل استمرار الشركة في 
تطبيق السياسة التي انتهجتها في 
السنوات السابقة نحو تخفيض 
التشغيل وإعادة هيكلة  تكاليف 
إعادة  التابعة وكذلك  شــــركاتها 
هيكلــــة تســــهيالتها البنكية مبا 
يتفق وخطط الشركة ومشاريعها 

طويلة األجل.
وحــــول املركز املالــــي ذكر ان 
إيرادات التشغيل للعام املالي 2010 
بلغت 45.507.452 دينارا مقارنة 
مببلغ 53.241.880 دينارا عن العام 
املالي 2009، في حني بلغ إجمالي 
مصروفات التشغيل 42.228.659 
دينارا عن العام املالي 2010 مقارنة 
مببلغ 38.977.198 دينارا عن العام 
املالي 2009، مما نتج عنه صافي 
خسارة مببلغ 4.438.650 دينارا 
مقارنة بربح قدره 605.617 دينارا 
عن العام املالي 2009، وعزا ذلك الى 
انتهاء بعض العقود وكذلك زيادة 
مصاريف صيانة وتأهيل املعدات 
واآلليــــات للدخول في التعاقدات 
السياق  اجلديدة. وأشار في هذا 
الى ان الشــــركة فقــــدت نحو 15 
مليون دينار كإيرادات متوقعة، 
مبينا ان اإليرادات املتوقعة كانت 

لتلك األزمــــة، إال أن حركة النمو 
االقتصــــادي احملليــــة والعاملية 
سجلت تباطؤا ملحوظا خالل عام 
2010 على مستوى جميع القطاعات 
االقتصادية والصناعية، وقد أوضح 
التقرير أن ذلك التباطؤ أثر على 
نشاط الشركة وما حققته من نتائج 
خالل العام املالي 2010 كغيرها من 
الشركات األخرى، حيث أظهرت 
النتائج املالية للشــــركة خسارة 

املرحلة املقبلة من خالل مشاريع 
جديدة وحتديدا في مجاالت النقل 
البحري والسكك احلديدية، مبينا 
ان حجم استثمارات الشركة حاليا 

يقدر بنحو 200 مليون دوالر.
وأوضح دشتي من خالل تقرير 
مجلس اإلدارة أن انحسار تداعيات 
األزمة املالية قد أشاع بوادر التفاؤل 
جلميع األوساط االقتصادية بقرب 
اخلروج من التأثيرات الســــلبية 

قريبــــا بهدف التوصل الى حلول 
الى  العالقة وأدت  لكل املشــــاكل 
توقف املشروع. وذكر دشتي في 
هذا اإلطار ان الشركة أنفقت حتى 
اآلن على هذا املشروع نحو 260 
مليون دوالر وانه من املتوقع ان 
يصل حجم اإلنفاق في هذا املشروع 

إلى مليار دوالر.
وكشــــف عن ان الشركة لديها 
نية للتوسع في بورسودان خالل 

التطــــورات على  وحول آخر 
مستوى مشــــروع ميناء دمياط 
قال دشــــتي ان املشروع متوقف 
التفاوض مع  حاليا، وانه جــــار 
احلكومــــة املصرية الســــتعادة 
العمل في املشــــروع، مشيرا الى 
انه التقى رئيس الوزراء املصري 
عصام شرف خالل زيارته األخيرة 
للكويت قبل نحو شهر، وانه حصل 
على وعــــد منه بلقــــاء في مصر 

توقع رئيــــس مجلس اإلدارة 
والعضو املنتدب لشــــركة رابطة 
الكويت واخلليج للنقل ســــعيد 
دشــــتي أن يكون عام 2011 مثمرا 
من خالل املشاريع والعقود التي 
تنفذها الشركة وشركاتها التابعة 
حاليا واملشاريع التي تأمل الشركة 
في تنفيذها في املستقبل القريب 
ســــواء مع اجلهات احلكومية أو 
مع القطاع اخلاص، باإلضافة إلى 
اخلطط التوســــعية لكل شركات 
الكويت وخارجها،  املجموعة في 
األمر الذي ســــيؤدي إلى حتقيق 
األرباح املتوقعة والتي من شأنها أن 

تعود باملكاسب علي املساهمني.
وقال دشــــتي في تصريحات 
صحافية عقب اجلمعية العمومية 
العادية التي انعقدت أمس بنسبة 
حضور 58.2% ان الشركة تعول 
على عقد الهيفي ليفت 7 الذي فازت 
به مع 3 شركات أخرى وتقدر قيمته 
بـ 870 مليون دوالر ملدة 5 سنوات، 
مشيرا الى انه سيبدأ العمل به في 

سبتمبر املقبل. 
وأوضح ان الشــــركة جنحت 
خالل عام 2010 في تقليص حجم 
الديون من 160 مليون دينار إلى 
120 مليون دينار، مشيرا إلى ان 
الشركة تسعى إلى سداد ما عليها 
من ديون الى كل اجلهات الدائنة 

سواء احمللية او األجنبية.

)محمد ماهر( دشتي مترئسا اجلمعية العمومية  سعيد دشتي

مدة كل منهما 20 عامًا

»كويت إنرجي« توقع عقدين لتطوير وإنتاج 
الغاز في حقلي »سيبا« و»املنصورية« بالعراق

»املنصورية«، فستكون شركة 
البترول التركية مشغل احلقل 
بحصة تبلــــغ 50%، فيما تبلغ 
حصة »كويت إنرجي« في احلقل 
30% وحصة شركة »كوريا غاز 
كوربوريشون« )كوجاس( %20، 
وقد مت تقييــــم العروض على 
أساس أجور الشركة بالدوالر 
األميركي عــــن كل برميل نفط 
مكافــــئ، وعلى مــــدى االنتاج 
اليومي باملليون قدم مكعبة من 
الغاز اجلاف، ويصل إنتاج سيبا 
إلى 100 مليون قدم مكعبة من 
الغاز اجلاف، أما بالنسبة حلقل 
»املنصورية«، فسيكون اإلنتاج 
اليومي 320 مليون قدم مكعبة 
من الغاز اجلاف.  وبعد التوقيع، 
ستقوم »كويت إنرجي« بتقدمي 
مخطط العمل األولي وميزانية 
عمليات التطوير حلقل »سيبا« 
لشــــركة نفط اجلنوب، إضافة 
إلى تقدمي مخطط أولي لتطوير 
احلقل في غضون األشهر الستة 
املقبلة. وكانت »كويت إنرجي« 
وشركاؤها قد فازوا بالعقدين 
خالل اجلولة الثالثة للتراخيص 
التــــي أجرتهــــا وزارة النفــــط 
العراقية على ثالثة حقول للغاز 
في أكتوبر 2010، يذكر ان حقل 
»سيبا« يقع في محافظة البصرة 
فيما يقع حقل »املنصورية« في 

محافظة ديالى.

الوزارة،  عبداهلل بالنيابة عن 
كما وقعت نائبة رئيس مجلس 
اإلدارة والرئيسة التنفيذية في 
شركة كويت إنرجي سارة أكبر 
وممثلون عن شركائها على هذين 

العقدين.
 وبهذه املناسبة، قالت سارة 
أكبر: »هذه نقطة بداية شراكة 
مثمرة مع العراق، واجناز مهم 
للشــــركة، وخطــــوة إيجابية 
للعالقات الكويتية ـ العراقية، 
ونتطلع مع شركائنا للمساهمة 
في تطوير موارد العراق من الغاز 
الطبيعي على املدى الطويل«، 
وأضافــــت أكبر فــــي تصريح 
صحافي: »سيتم استغالل هذا 
الطاقة  الغاز في عملية توليد 
لتزويد بغداد والبصرة بالكهرباء 
وفقا خلطــــة التطوير، كما أنه 
سيوفر للحكومة العراقية القدرة 
على تقليص التكاليف وإيجاد 
وقود نظيف صديق للبيئة وهذا 
في النهاية يصب في مصلحة 

الشعب العراقي«.
وســــتكون كويــــت إنرجي 
الشركة املشغلة حلقل »سيبا« 
بحصة مشاركة تبلغ 60% فيما 
ستشارك شركة البترول التركية 
)TPAO( وهي شركة نفط مملوكة 
التركية، بحصة  من احلكومة 

.%40
بحقــــل  يتعلــــق  وفيمــــا 

أعلنت شركة كويت إنرجي 
امس عــــن توقيعهــــا عقدين، 
مــــدة كل منهمــــا 20 عاما، مع 
وزارة النفط العراقية لتطوير 
وانتاج الغاز في حقلي »سيبا« 
و»املنصورية«.  وقد وّقع العقد 
اخلاص بحقل »ســــيبا« املدير 
العام بالوكالة في شركة »نفط 
اجلنوب« فيصــــل خلف وذلك 
نيابة عن وزارة النفط العراقية 
بينما وقع العقد اخلاص بحقل 
»املنصوريــــة« املدير العام في 
شركة »نفط الوسط« دملان جنم 

تعادل 720 ألف طن ابتداء من 
منتصف العام احلالي وحتى 

نهاية 2012.
وقـــال العضـــو املنتدب 
للتسويق العاملي م. عبداللطيف 
احلوطي لــــ »كونا« امس ان 
توقيع قطاع التسويق العاملي 
لهذا العقد يعد اجنازا جديدا 
بالدخول الى أســـواق القارة 
األميركية اجلنوبية، مشيرا 
انها خطوة جديدة تأتي  الى 
استكماال جلهود ومباحثات 
ســـابقة للدخول في أسواق 

جديدة.
واوضح احلوطي انه وبهذه 
اخلطوة تكون مؤسسة البترول 
خطت خطوات جديدة في افاق 
التعـــاون لتزويد األســـواق 
البرازيلية باملنتجات الوسطى 
ألول مرة وفي الوقت نفســـه 
حتقيق استراتيجية املؤسسة 
2030 الهادفة الى فتح أسواق 
جديدة والوصول الى املستهلك 
النهائي، موضحا ان السوق 
البرازيلي بشـــكل خاص من 

»مؤسسة البترول« تتعاقد مع »بتروبراس« 
لتزويدها بـ 720 ألف طن من وقود الطائرات

األسواق الواعدة وذات النمو 
املرتفع.

وافاد بان قطاع التسويق 
العاملي كان يرتبط في بداية 
التســـعينيات مـــع شـــركة 
بتروبراس بعقود لتزويدها 
بالنفط اخلام والغاز املسال 
والنافثـــا لكنهـــا توقفت اثر 
اكتشافات جديدة لبتروبراس 
النفط والغـــاز ونتيجة  من 
لتضافـــر اجلهود بني مكاتب 
املؤسســـة اخلارجية وادارة 
شـــركة بتروبراس استطاع 
قطاع التسويق العاملي الدخول 
القارة األميركية  الى أسواق 

اجلنوبية من جديد.
وذكر احلوطي ان مؤسسة 
الكويتية ممثلة في  البترول 
قطاع التسويق العاملي حققت 
أعلى نسبة مبيعات والتي تقدر 
بـ 90% من معظم انتاجها من 
املشتقات الوسطى في عقود 
طويلة مع مستهلكني نهائيني 
في حني يستهلك السوق احمللي 

الكميات املتبقية.

كونا: اعلن قطاع التسويق 
البترول  العاملي في مؤسسة 
الكويتية عن ابرام عقد جديد 
مع شركة بتروبراس البرازيلية 
العمالقة لتزويدها باحتياجاتها 
من وقـــود الطائرات بكميات 

م. عبداللطيف احلوطي

سارة أكبر 

15 مليون دينار مخصصات مت جتنيبها و8.2 ماليني دينار خسائر غير محققة عن 2010

»املدينة لالستثمار« سددت 6 ماليني دينار وكاالت استثمار لبنوك 
ورفعت نسبة ملكيتها في »صرح العقارية« إلى %85 

كشــــف رئيس مجلس اإلدارة 
والعضو املنتدب في شركة املدينة 
للتمويل واالستثمار خالد املطوع 
عن تنقيح اخلطة اإلستراتيجية 
إذ باتت موجهة  العامة للشركة، 
حاليا نحو التنوع في القطاعات 
مبــــا يتفق مــــع منهجيات قياس 
املخاطر ذات العالقة وكذلك التنوع 
في أســــواق جديدة مبا يســــمح 
بالتنوع والتحوط من االنكشاف 
علــــى املخاطر وذلــــك في ضوء 
النمو االقتصادي واالضطرابات 
التي جلبها االقتصاد العاملي خالل 
العامني املاضيني. وقال املطوع على 
هامش اجلمعيــــة العمومية التي 
عقدت أمس ان الشــــركة اهتمت 
منذ بدايات تلك األزمة عام 2008 
بتطوير إستراتيجيتها االستثمارية 
لتصبح أكثر مرونة وقدرة على 
حتمل األوضــــاع املالية اجلديدة 

التي أفرزتها املستجدات.
واشار الى أن ذلك يظهر جليا في 
مصفوفة استثماراتها التي تعتمد 
على التنوع فــــي كل احملاور من 
حيث طبيعة االستثمار أو التوجه 
أتاح لها  الــــذي  اجلغرافي، األمر 
مساحة من االستقرار ساهمت في 
إعادة توزيع االستثمارات التابعة 
وهو ما أتى بثماره خالل املرحلة 

املاضية.
وقال في مضمون تصريحاته: 
التميــــز  »اننــــا نســــعى نحــــو 
مسترشدين بالرؤية اإلستراتيجية 
لعمليات الشــــركة طويلة األجل 
النتائج املرجوة، حيث  لتحقيق 
حققت الشركة النجاح نسبيا في 
العاتية وتتابع  األمــــواج  ركوب 
استكمال ما بدأته في خطة إعادة 
الهيكلة التي بدأتها خالل عام 2009 
وتنفيذ إستراتيجية قوية وحاسمة 
لالستفادة من الفرص التي يعرضها 

السوق.

إنجازات 2010

وفي ســــياق متصــــل حتدث 
الرئيس التنفيذي في شركة املدينة 
الشربيني عن  ممدوح عبدالغني 

الى استفادة املدينة من نشاطات 
بعض القطاعات املهمة لديها مثل 
اخلدمات والعقــــار الذي ارتفعت 
مبيعاته في ظل اســــتقرار القوة 
الشرائية لدى العمالء خالل عام 
2010 بنســــبة 77.8% لتصل إلى 

4.642.218 دينارا.
واشار الى إحراز تقدم واضح 
على مستوى تخفيض املصاريف 
بلــــغ  اذ  اإلداريــــة والعموميــــة 
التخفيض نسبة 25% مبا يعادل 
537.338 الف دينار، ذلك بخالف 
الشــــركة  الذي امتته  التخفيض 
بنســــبة 30% مقارنة بعام 2009 
وذكر أن الشركات الزميلة تشهد 
حتسنا في نتائج أعمالها وعوائدها، 
الفتا الــــى أن املدينة توفر الدعم 
الالزم لتلك الشركات مبا يتوافق 
مع خطتها االســــتراتيجية ومبا 
يتناسب مع معدالت أداء وأرباح 
هذه الشــــركات، مشــــيرا الى ان 
نشاطات الكيانات التابعة تتوزع 
على عدد من القطاعات منها العقار 
واالتصــــاالت والطاقة والتمويل 

واملقاوالت واخلدمات.
محمود فاروق   ٭

انعكاسات ايجابية على البيانات 
املالية املرحلية عند حتسن الوضع 
االقتصادي العام، واشــــار الى أن 
جانبا كبيرا من خســــائر الشركة 
خالل العام املاضــــي والتي تبلغ 
8.2 ماليــــني دينار غيــــر محققة، 
مشــــيرا الى أنه سيكون لتحرير 
جانب من املخصصات آنفة الذكر 
في املستقبل أثر ايجابي كبير على 
الشركة خصوصا في حال تعافي 

األصول التابعة.

حقوق المساهمين

وبني أن حقوق املساهمني شكلت 
44% مــــن إجمالي مصادر األموال 
في الشركة في تاريخ 2010/12/31 
وتشكل إجمالي االلتزامات وحقوق 
األقلية ما نسبته 56%، فيما أشار 
الــــى أن إجمالي قيمــــة األصول 
التابعــــة بلغت قيمتها 151 مليون 
دينار، موضحا أن القيمة الدفترية 
لســــهم شــــركة املدينة تصل الى 
الشـربيني أن  165 فلســــا. وقال 
اإليـرادات التشــــغيـلــية لشـركة 
الـمدـينة كــانــــت عالـية مببـلغ 
يقارب 10 ماليني دينار، مشــــيرا 

أهم وأبرز إجنازات الشركة خالل 
العام 2010 حيث قال »ان الشركة 
عملت على اجناز وإمتام حزمة من 
اخلطوات الهامة التي من شــــأنها 
أن تعينها على استعادة توازنها 

بشكل سريع عقب األزمة«.
أن االنتهــــاء من عملية  وبني 
االستحواذ على 35% إضافية من 
شركة صرح املدينة العقارية لتصل 
ملكية املدينة فيها إلى نسبة %85 
تعد ضمن هــــذه اخلطوات التي 
ساهمت في زيادة حقوق املساهمني 
بقيمة 9.8 ماليني دينار وكشــــف 
عن سداد وكاالت استثمار لبنوك 
خالل الربع األول من العام احلالي 
تقدر قيمتها بحدود 6 ماليني دينار، 
فيما أشار الى تخفيض مصاريف 
الشــــركة بقيمة 1.3 مليون دينار 

ومبا ميثل %29.

تجنيب مخصصات

وأفاد الشــــربيني في ســــياق 
تصريحاته عقب اجلمعية العمومية 
بأن الشــــركة جنبت مخصصات 
بقيمة 15 مليون دينار خالل العام 
املاضي، متوقعــــا أن تكون لذلك 

عقاريـــة منتقـــاة ذات جودة 
عاليـــة وحصـــص مؤثرة في 
بنوك وشـــركات بهدف توفير 
الســـيولة املالية الالزمة لدعم 
وتطوير بعض االصول احلالية 
ولتحقيق السياسة االستثمارية 

اجلديدة.
شريف حمدي  ٭

اطالق احملفظتـــني قبل نهاية 
العام احلالي، مشـــيرة الى ان 
احملفظتني جاهزتني اال ان االمر 
يحتاج بعض الوقت لدراســـة 
جميع متطلبات هيئة اسواق 
املال لتكون احملفظتني متوافقتني 

مع هذه املتطلبات.
وحول آخر التطورات على 

التخارج من بعض  مســـتوى 
االصول التي متتلكها الشركة في 
الداخل واخلارج اكدت املصادر 
ان العمل جار على قدم وساق 
في هذا االجتاه، غير ان الشركة 
لم تتلق عروضا مناسبة حتى 
اآلن، يذكر ان الشـــركة تعتزم 
تنفيـــذ تخارجـــات من اصول 

محفظة سيتم توجيهها لتطوير 
الفنـــادق في اســـواق اخلليج 
بشكل عام والسوق السعودي 
بشكل خاص، كما سيتم توجيه 
احملفظة الثانية على االستثمار 
فـــي مجـــال ادارة املخازن في 

سلطنة عمان.
وتوقعت املصـــادر ان يتم 

علمت »األنباء« من مصادر 
مطلعـــة ان شـــركة االولـــى 
لالستثمار تسعى الى تأسيس 
محفظتـــني جديدتني في مجال 
التطوير العقاري خارج الكويت 
 بقيمة اجمالية تقـــدر مبدئيا

بـ 30 مليون دينار.
وذكرت املصـــادر ان هناك 

)قاسم باشا( خالد املطوع مترئسا اجلمعية العمومية لشركة املدينة للتمويل واالستثمار 

بقيمة 30 مليون دينار

»األولى لالستثمار« تسعى لتأسيس محفظتني عقاريتني

آلخر أخبار االقتصاد احمللية والعاملية زوروا موقعنا على
www.alanba.com.kw/Business
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6290.4االقتصادية

0.76%
-48.4

املؤشر السعري

بتغير قدره

»صافتك« تخسر 739 ألف دينار
اعتمد مجلس إدارة شركة الصفاة تك القابضة  )صافتك( البيانات  املالية 
املرحلية للشركة للفترة املنتهية في 31-03-2011، حيث بلغت خسائر 
الشركة حسب اعالنها على موقع البورصة 739.2 الف دينار بواقع 1.8 
فلس للسهم، وذلك مقابل ارباح بلغت 626.2 الف دينار بواقع 1.5 فلس 
للسهم في ذات الفترة من 2010. 

املطوع: الشركة 
تسعى لتنويع 

استثماراتها 
والتحوط من 

املخاطر الستكمال 
إستراتيجيتها

نترقب مقابلة مع رئيس 
الوزراء املصري إلعادة 

العمل في مشروع
ميناء دمياط

الشربيني: إجمالي 
قيمة األصول التابعة 

بلغت قيمتها
151 مليون دينار


