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املؤشر السعري

بتغير قدره

ترسية مناقصة على »كابالت« 
بقيمة 2.5 مليون دينار مع »الكهرباء«
ذكرت شركة اخلليج للكابالت والصناعات الكهربائية انها تسلمت 
من جلنة املناقصات املركزية كتاب ترسية املناقصة رقم: و ك م 
/2010/77 ـ 2011 مببلغ اجمالي وقدره 2.5 مليون دينار وذلك عن 
توريد مواصالت اخلطوط الهوائية، مبينة انها ستراجع وزارة 
الكهرباء واملاء الجراء ما يلزم بهذا اخلصوص.

املطوع: تركيز »املال لالستثمار« ينصّب 
على شركة »مدينة حائل« وإدارة األصول

اكد نائب رئيس مجلس ادارة ش���ركة املال 
لالس���تثمار عبدالك���رمي املط���وع ان البنوك 
السعودية ابدت استعدادا تاما لتمويل مشروع 
الش���ركة في مدينة حائل بالسعودية، مشيرا 
الى أن الشركة ترتبط باتفاق مع الهيئة العامة 
لالستثمار السعودية لتأسيس شركة »مدينة 
حائل« لغرض تطوير وادارة املدينة، الفتا الى 
ان رأسمال الش���ركة يقدر ب� 5 مليارات ريال 
سعودي أي ما يعادل 400 مليون دينار تبلغ 

ملكية »املال« فيها 61.2% مع آخرين.
وقال املطوع في تصريحات صحافية عقب 
العادية للش���ركة  العمومية  انعقاد اجلمعية 
أمس بنس���بة حضور بلغت 62.3%، ان هناك 
مفاوض���ات مع 3 من البنوك من الس���عودية 
الدارة االكتتاب الذي س���تطرحه الشركة على 
30% من اسهم الشركة املزمع تأسيسها، مبينا 
ان »املال« تلقت عروضا من هذه البنوك وانه 
سيتم خالل االسبوع اجلاري املفاضلة بينها 

الختيار االنسب منها.
وتوقع االنتهاء من تأسيس الشركة بنهاية 
العام احلالي بعد أن تقدم���ت »املال« بأوراق 

التأسيس للجهات املعنية بالسعودية.
واضاف الى أن ش���ركة املال ستقوم بدور 
املطور الرئيس���ي للمشروع الذي يعتبر احد 
املشروعات الكبرى التي تقوم على مبدأ التطوير 
القطاعي الشامل ليش���مل النقل واملواصالت 
واخلدمات اللوجستية ومراكز التوريد واخلدمات 
التجارية واملرافق السكنية والبنية التحتية، 
الفتا الى ان شركة املال تسعى في الوقت الراهن 
جلذب املستثمرين االستراتيجيني للمشاركة 

في املشروع.
وذكر املطوع أن تركيز ش���ركة »املال« في 
الفترة املقبلة س���ينصب على ش���ركة حائل 
واملش���اريع املتعلقة باملدين���ة، باالضافة الى 

ادارة االصول. 
م���ن جانبه، ذك���ر رئيس مجل���س االدارة 
والعضو املنتدب لشركة املال لالستثمار لؤي 
جاسم اخلرافي في كلمته بالتقرير السنوي أن 
العام 2010 يش���كل عاما أخر من التقلبات في 
االسواق اخلليجية، وش���هد قطاع االستثمار 
تراجع���ا ملحوظا في معظم مص���ادر الدخل 
نتيجة للظروف الصعبة التي تشوب البيئة 
التش���غيلية، فضال عن تراجع أداء مؤشرات 
سوق الكويت لالوراق املالية، ولم يكن ضعف 
االداء حكرا على شركة املال لالستثمار بقدر ما 
كان مبنزلة احلالة العامة لشركات االستثمار 

االخرى والقطاع ككل.
وأضاف ان الظروف حذت بالشركة نحو وضع 
سياستها التوسعية التي تضمنت مشروعات 
ومنتج���ات جدي���دة وتطبيق اس���تراتيجية 
لتنفيذ مشروعات حالية والتخارج من بعض 
استثماراتها لتأمني السيولة واحلد من أثر األزمة 
املالية وخدمة التزامات الدين على الش���ركة، 
مبينا ان الشركة وضعت خطة خمسية لتقليل 
ديونها الى 60% من مبلغ الدين احلالي ولزيادة 
صاف���ي الربح مببلغ 10 مالي���ني دينار ولرفع 
العائد على حقوق امللكية الى 12% وهي اخلطة 
التي وضعتها الشركة بالتعاون مع مستشارين 
خارجيني لتدخل حيز التنفيذ اعتبارا من الربع 

الرابع من 2010.
وبني ان الشركة قامت خالل السنة بتعيني 
مستشارين إلعادة تصميم الهيكل التنظيمي 
احلالي لها مبا يتفق مع استراتيجيتها ويتالءم 
مع احتياجات واهداف األعمال والسياس���ات 
واإلجراءات املالية والتشغيلية املطورة نحو 

حتقيق عمليات الشركة لقيمة أعلى.
وق���ال اخلرافي: رغ���م كل الظروف لم ننه 
عامنا هذا دون تطورات، فقد ش���هدت بعض 
التطورات على مستوى املشروعات العقارية 
في قطر ومدينة حائل االقتصادية في اململكة 
العربية الس���عودية، حيث يعتبر االستثمار 
العقاري في قطر أحد اكثر االستثمارات ربحية 
بالنسبة للشركة ملا يشهده االقتصاد القطري 
ف���ي الوقت احلالي من منو هائل ليصبح أحد 
أسرع االقتصادات منوا في العالم وخاصة بعد 
منح قطر شرف تنظيم بطولة كأس العالم لكرة 
القدم 2022 والتي من شأنها دفع مسيرة القطاع 
العقاري، مشيرا الى أن عوامل كثيرة جتمعت 
وراء النمو الكبير ف���ي الطلب على األراضي 
ومنها النمو االقتصادي الكبير ومش���روعات 
البنية التحتية واملشروعات التنموية الكبرى 

واملبادرات احلكومية. 
وأوضح أن املال لالس���تثمار دخلت خالل 
العام 2010 في اعمال ادارة االصول التي تخطط 
الشركة لتحقيق زيادة كبيرة بها في املستقبل 

القريب.
وعن أهم النتائج املالية لسنة 2010 قال ان 
الشركة سجلت ربحا مببلغ 12.02 مليون دينار، 
أي بزيادة بنسبة 197% عن خسارة مببلغ 12.36 
مليون دينار في 2009، كما بلغت ربحية السهم 
22.75 فلسا في 2010 مقابل خسارة 24.09 فلسا 
للس���هم في 2009، أي بزيادة بنسبة 194%. اما 
اجمالي االصول، فقد بلغت في 2010 نحو 199.64 
مليون دينار مقارنة مببلغ 197.08 مليون دينار، 
أي زيادة بنسبة 1.3% مببلغ 2.56 مليون دينار، 
مضيفا ان اجمالي املطلوبات لسنة 2010 بلغ 104.8 
ماليني دينار مقارنة مببلغ 112.7 مليون دينار 
في 2009 وهو ما ميثل انخفاضا بنسبة 7% مبا 

يتماشى مع اخلطة اخلمسية للشركة.
اما معدل الرفع املالي فقد بلغ 1 : 1 مقابل نسبة 
1 : 2 التي نص���ت عليها تعليمات بنك الكويت 
املركزي، ووصلت نسبة السيولة السريعة الى 
18.2% وهي اعلى من احلد االدنى املفروض من 
قبل »املركزي« وهو 10%، وتقف نسبة االنكشاف 
اخلارجي أو معدل القروض اخلارجية الذي ميثل 
اجمالي املطلوبات جتاه املقرضني اخلارجيني الى 
حقوق املس���اهمني عند 0.34% وهو اقل بكثير 
من احلد األدنى بنسبة 50% املفروض من قبل 

»املركزي«.
وعن توقعات العام احلالي قال اخلرافي: رغم 
توقعاتنا بأن التحديات التي نواجهها ستستمر 
أيض���ا في عام 2011 ولن تكون أقل صعوبة من 
عام 2010، اال أن الشركة سوف تستمر في نهجها 
لتخفيف املخاطر الناجمة عن التقلبات في القيمة 
السوقية ألصول الشركة، وبالنظر الى التطورات 
والظروف واالزمات التي ظهرت خالل السنوات 
الثالث املاضية، فإن أي توقعات مبا س���يحدث 
في املستقبل لن تكون مؤكدة. فعلى الرغم من 
كل التوقعات بالتعافي من االزمات االقتصادية 
املتالحق���ة، اال اننا الن���زال نصر على التحفظ 
واتباع احليطة واحلذر في سياستنا مع التركيز 
في الوقت نفس���ه على الفرص التي من شأنها 
تنمية أعمالنا وحتقيق عائدات مجزية من خالل 

تعزيز قدرات وامكانيات الشركة.
الى ذلك وافقت العمومة على جميع البنود 
الواردة في جدول االعمال والتي من أهمها املوافقة 
على عدم توزيع ارباح عن السنة املالية املنتهية 
في 31 ديس���مبر 2010، كما مت تفويض مجلس 
االدارة في شراء وبيع أسهم الشركة في حدود 

10% من عدد أسهمها وفقا للقانون. 

)محمد ماهر( املطوع مترئسا اجلمعية العمومية  

الشركة ستمتلك 61% مع آخرين فيها

لقطات من اجلمعية
٭ وصف املطوع ما يدور على الساحة 

السياسية اآلن من نزاع بأنه يشبه حوار 
طرشان بني السلطتني، وهو األمر الذي 

ينعكس على تداعيات االزمة االقتصادية على 
املستوى احمللي، وذلك ردا على سؤال يتعلق 
بتوقعاته حول انتهاء االزمة املالية في الكويت.

٭ قال الرئيس التنفيذي للشركة فوزي 
اجلويدر انه نتيجة ملا يحدث اآلن اصبحت 

البيئة الكويتية طاردة لالستثمار وهو ما حدا 
بالشركة الى االستثمار في اخلارج.

٭ أشار املطوع الى ان هناك مخالفات مت 
توقيعها على الشركة من قبل بنك الكويت 

املركزي عن عام 2010، الفتا الى انها عبارة 

عن جزاء مالي بقيمة 3 آالف دينار وذلك 
لتأخر الشركة في تقدمي أحد البيانات الدورية 
عن شهر مارس في 2010، كما قام »املركزي« 

بتنبيه الشركة لعدم تقدمها في عام 2007 
للتأشير في سجل شركات االستثمار وقت 

اصدار سندات مببلغ 20 مليون دينار.
٭ أفاد املطوع بأن الشركة بصدد اتخاذ قرار 
حول اجلهة الرقابية التي ستتبع لها، مشيرا 

الى ان املال لالستثمار تفاضل بني مزاولة 
النشاط التمويلي الى جانب االستثماري 

وبالتالي الرقابة املزدوجة، او اختيار احدهما 
والتبعية إما لـ »املركزي« او لهيئة اسواق 

املال.

»كويت إنرجي« في 2010 باألرقام

ملحمة جلجامش.. رمز اخللود

جدول أعمال اجلمعية العمومية

٭ بلغت إيرادات املبيعات 141.8 مليون دوالر 
بزيادة نسبتها 60.6% عن العام 2009.

٭ بلغ مجموع األصول 740.9 مليون دوالر 
بزيادة نسبتها 9% عن العام السابق.

٭ بلغ معدل اإلنتاج اليومي في احلصص 
التشغيلية 13.258 برميال من النفط املكافئ 

بزيادة نسبتها 15% مقارنة بالعام 2009.
٭ عدد اآلبار التي مت حفرها في العام 2010 

نحو 11 بئرا.

٭ عدد اآلبار التي مت تطويرها في العام 2010 
نحو 33 بئرا.

٭ التدفقات النقدية التشغيلية نحو 85.6 
مليون دوالر.

٭ معدل اإلنتاج اليومي يقد بنحو 13.258 
برميل نفط مكافئ، بزيادة مقدارها 15% عن 

العام السابق.
٭ االحتياطيات املؤكدة واحملتملة تقدر بنحو 

48.8 مليون برميل نفط مكافيء.

استهلت د.سارة اكبر كلمتها امام عمومية الشركة 
بسرد ملحمة جلجامش واحلكمة منها، موضحة أن 

»كويت انرجي« اختارت أن تزين غالف تقريرها 

السنوي بلوحة من لوحات الفنان البحريني هشام 
زوباري »جلجامش« لتعكس خلود العمل اإلنساني 
وسعي الشركة لترسيخ هذه املبادئ في موظفيها.

أقرت اجلمعية العمومية للشركة باإلجماع املوافقة 
على توصية مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح نقدية 

بواقع 5% من القيمة االسمية للسهم )أي 5 فلوس 
للسهم الواحد(، كما انتخبت أعضاء مجلس 

اإلدارة اجلديد للسنوات الثالث القادمة حيث 
جاءت تشكيلة املجلس على النحو التالي:

د. منصور أبو خمسني، العضو املنتدب، شركة 
25 إلداره املشاريع التابعة لبيت االستثمار 

العاملي »جلوبل« والتي متثلها د. سارة أكبر، 
شركة الزهرة العاملية إلدارة وتطوير املشاريع 

التي ميثلها د. عبداحملسن املدعج، شركة عارف 
إنرجي القابضة التي ميثلها طارق الوزان، 

صندوق »إي جي أي« )08 ـ 10( ذ.م.م، التي 
ميثلها وليام مونتيليون، د.يوسف العوضي 

ـ عضو مستقل، محمد يوسف رفيع ـ عضو 
مستقل.

عموميتها أقرت توزيع أرباح نقدية بواقع 5% للسهم وانتخاب مجلس إدارة

أبو خمسني: »كويت إنرجي« تسعى إلى اإلدراج 
في بورصتي الكويت ولندن في الربع األخير من 2011

كشف رئيس مجلس اإلدارة 
والعضو املنتدب لشركة كويت 
انرجي د.منصور أبوخمسني أن 
هدف الشركة اإلدراج في الربع 
األخير من الس���نة احلالية في 

بورصتي الكويت ولندن.
وأضاف أمام عمومية الشركة 
التي عقدت أمس بنسبة حضور 
أن الشركة تتريث حاليا   %76
إلى حني حتسن وضع األسواق 
العاملية والسوق احمللي، مؤكدا 
أن قرار اإلدراج منوط بتحسن 
الس���وق لضم���ان مصلح���ة 

املساهمني وعدم املجازفة.
وأوض���ح أبو خمس���ني أنه 
الدراس���ة واملراقبة من  بع���د 
قبل مستش���اري الشركة تبني 
أن أفضل سوقني إلدراج أسهم 
الشركة هما سوقا لندن وسوق 

الكويت.
وق���ال د.أبوخمس���ني »إن 
الش���ركة يظل منصبا  تركيز 
على التوسع في منطقة الشرق 
األوسط وشمال أفريقيا، وأنها 
ستمضي قدما في انتهاز الفرص 
النفطية في هذه املنطقة في 2011 

واألعوام األخرى املقبلة«.
وأكد أن الشركة تتمتع بوضع 
مالي ق���وي تواصل من خالله 
احلفاظ على حقوق املساهمني 
وتوفير قيمة إضافية لهم، فضال 
عن متكينها من مواصلة خططها 
التوسعية على املدى الطويل.

املالي���ة  وع���ن نتائجه���ا 
والتش���غيلية للعام 2010، قال 
د.ابوخمسني ان الشركة حققت 
أرباحا صافية بلغت 21.9 مليون 
دوالر بزي���ادة نس���بتها %291 
مقارنة بالعام 2009، إضافة إلى 
تدفقات نقدية تشغيلية بلغت 
85.6 مليون دوالر بزيادة قدرها 

68% عن العام السابق.
وتابع: ع���ام 2010 كان عاما 
إنرج���ي على  ممي���زا لكويت 
املستويات اإلستراتيجية واملالية 
والتشغيلية، فقد حققت الشركة 
أرباحا للس���نة اخلامسة على 
التوالي منذ إنش���ائها بفضل 
الزيادة امللحوظة التي حققتها 
إنتاجها، واس���تالم عوائد  في 
البيع اجلزئي لبعض األصول، 
إضافة إلى ارتفاع أسعار النفط 

والغاز.

توسعات الشركة

وذك���ر أن الش���ركة حققت 
العام مع  توس���عا هاما خالل 
الذي  العراقي  دخولها السوق 
يعد سوقا رئيسية في منطقة 
الش���رق األوسط، كما واصلت 
تعزيز عملياتها في األس���واق 
التي تعمل فيها وتطوير احلقول 
واكتشاف حقول جديدة وحتويل 
املوارد الطبيعية إلى أصول توفر 
العوائد لكل من الشركاء املعنيني 
ومساهمي الشركة، حيث تولت 
الشركة إجناز ذلك ضمن إطار 
متكام���ل من الش���فافية ومن 
خالل أفضل املمارسات العاملية 

واخلبرة العالية«.
وتابع: فازت الشركة خالل 

وأضاف »طرح���ت »كويت 
إنرج���ي« خ���الل الع���ام 2010 
زيادة لرأس���مالها للمساهمني 
احلالي���ني بقيم���ة 100 مليون 
دوالر لتمويل خطط الش���ركة 
التوسعية املستقبلية«. وقال 
د.أبوخمسني »ستوظف الشركة 
هذه االعتمادات املالية اإلضافية 
في مواصلة النمو احليوي لدعم 
التوس���عية وتطوير  اخلطط 
االكتش���افات احلديث���ة وحفر 
آبار جديدة في منطقة الشرق 
األوسط وشمال أفريقيا وعلى 

وجه اخلصوص في مصر«.

التقلبات اإلقليمية

من جانب آخر، قالت نائب 
رئيس مجلس اإلدارة والرئيس 
التنفي���ذي م.س���ارة أكبر في 
سياق استعراضها للمؤشرات 
التش���غيلية للش���ركة خالل 
العمومي���ة: »ظل���ت عملياتنا 
التقلبات اإلقليمية  مبنأى عن 

خالل 2010«. 
وأوضحت أن اإلنتاج الزال 
مس���تمرا في اليم���ن وتعطل 
في مصر ملدة أس���بوعني خالل 
إلى  األحداث األخيرة، مشيرة 
أن العمليات االستكشافية في 
اليمن توقفت حتى عودة احلالة 

األمنية.
وأضافت: توجد فرص واعدة 
ومهمة لتطوير أصول نفطية 
وغازي���ة في منطقة الش���رق 
األوس���ط وهي متواف���رة أمام 
الشركات العاملية، مشيرة إلى 
أن املؤشرات تدل على أن عام 
2011 سيكون عاما واعدا وحافال 

باإلجنازات.
وتابعت »نأمل أن نحقق في 
هذا العام منوا كبيرا ملساهمي 
الش���ركة من خالل املش���اريع 
الضخمة التي س���نعكف على 

تنفيذها«.
منى الدغيمي  ٭

احمللي.
وأضاف د.أبوخمسني »تعد كل 
من هاتني الفرصتني على درجة 
بالغة من األهمية حيث تعكس 
كل منهما تركيز الشركة على 
حتقيق النمو في منطقة الشرق 

األوسط وشمال أفريقيا«.

العام 2010 بعقدين لتطوير حقلي 
سيبا واملنصورية الغازيني في 
جمهوري���ة العراق، كما وقعت 
مذكرة تفاهم مع وزارة النفط 
واملعادن في اجلمهورية اليمنية 
إلعداد دراس���ة لتطوير املوارد 
الطبيعية في البالد لالستخدام 

د.منصور أبوخمسني وسارة أكبر خالل عمومية الشركة

سارة أكبر:2011 سيكون 
حافاًل باإلجنازات 

أكد ثقته في حسم وزيرة التجارة للخالفات القائمة بني اجلانبني

السيف لـ »األنباء«: هناك مقترح حلل قضية 
موظفي السوق سيعلن عن تفاصيله بعد االنتهاء منه

الت����زال خالف����ات البورص����ة 
وهيئة أس����واق املال حول قضايا 
تأجيل اخلصخص����ة ونقل مبنى 
البورصة وقضية انتقال موظفي 
الس����وق قائم����ة وت����زداد حدتها 
يوما بعد آخر. فقد أوضح املدير 
العام للس����وق حامد السيف في 
ل����� »األنباء« أنه  تصريح خاص 
ال ميكن السكوت عن إدارة وزير 
السابق لنقل  التجارة والصناعة 
مبنى البورصة واالنحياز لصالح 
»الهيئة« على حساب السوق الذي 
يعد أهم األسواق املالية تاريخيا 
بني دول املنطقة. وأوضح السيف 
أن هن����اك مقترح����ا يت����م إعداده 
حاليا لعرضه على وزير التجارة 
والصناعة د.اماني بورسلي رئيس 
جلنة السوق للتعامل مع قضية 
موظفي السوق وسيتم اإلعالن عن 

تفاصيله بعد االنتهاء منه.
وعم����ا إذا كان����ت هن����اك نية 

ترك األمور بي����د أفراد يتحكمون 
في مصيره.

وكان مدير عام سوق الكويت 
لألوراق املالية حامد السيف قد 
أوضح حتفظاته على بعض مواد 
قانون هيئة سوق املال مثل 156 
و157 املتعلقتني بأصول السوق 
من اموال وموظفني ومبنى واملادة 
33 املتعلقة بالتخصيص واملادة 
24 التي تشير إلى أن الهيئة تقوم 
بأعمال جتارية، كما حتفظ السيف 
على املادة 19 واملتعلقة مبيزانية 
هيئة سوق املال. كما أقر السيف 
خالل املؤمت���ر أن ما طرحه من 
وجهة نظر حول تأجيل خصخصة 
السوق في الوقت احلالي وتعديل 
طريقة التخصيص ال يعني رفضه 
املطلق لعملية اخلصخصة بل 
ان���ه متضامن ومؤي���د لعملية 

اخلصخصة.
عمر راشد  ٭

ومتأكد من أنها ستكون في منتهى 
الش����فافية واحليادية وملصلحة 

السوق.
واستدرك السيف بالقول: ضربنا 
الناقوس إلنقاذ اقتصاد البلد وعلى 
اجلهات الرقابية التحرك فال ميكن 

املوق����ف وعرضه على  لتصعيد 
مجلس الوزراء إذا لم يتم حس����م 
اخلالف بني الهيئة وإدارة السوق 
من قبل وزيرة التجارة والصناعة 
د.أماني بورسلي، قال السيف هناك 
ثقة كبيرة في الوزيرة وأدائها املهني 

حتفظات السيف قائمة على خصخصة البورصةحامد السيف


