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 ارف للطاقةـعن ع

مدرجــة فــي ســوق الكویــت  مقفلــة هــي شــركة مســاهمة كویتیــة -م.ك.م شــركة عــارف للطاقــة القابضــة ش.

  في قطاع الطاقة.  ات متوسطة الحجماالستثمار  مجال لألوراق المالیة ومتخصصة في

فـي و ، كشـركة تابعـة لمجموعـة عـارف االسـتثماریة 2007باشرت الشركة أنشطتها االستثماریة في سبتمبر 

مـن حصـتها فـي عـارف للطاقـة إلـى  %29ة ببیـع مـا نسـبته قامت مجموعـة عـارف االسـتثماری 2011عام 

وفـــي أغســـطس  شـــركة المشـــروعات التنمویـــة القابضـــة وهـــي شـــركة تابعـــة لبیـــت التمویـــل الكـــویتي (بیتـــك)،

قامــت شــركة المشــروعات التنمویــة القابضــة باالســتحواذ علــى حصــة اضــافیة مــن مجموعــة عــارف  2012

 2010لسـنة  7وذلك وفقًا لقانون هیئة أسواق المال رقم  %66.67االستثماریة ومساهمون آخرون تقدر بـ

لتصـل حصة وملكیة شـركة المشـروعات بالكامـل فـي شـركة عـارف للطاقـة  ارتفعتوالئحته التنفیذیة وبذلك 

   . %95.67إلى 

  تعتبر شركة المشروعات التنمویة القابضة هى الشركة األم الجدیدة لشركة عارف للطاقة القابضة.وبهذا 

إحـدى  أنـهالبنك اإلسالمي الرائد والمدرج في سوق الكویت لألوراق المالیة، باإلضافة إلـى  "بیتك" یعدهذا و 

بتنــوع اســتثماراتها فــي مختلــف  والتــي ســاهمت فــي تطــویر الــبالد االســتثماریة فــي المنطقــة المؤسســاتأكبــر 

  یزة.القطاعات واألنشطة وذلك من خالل تكوین عالقات وتحالفات إقلیمیة ودولیة مم

  أنشطتنا 

مالیــة  تــدیر شــركة عــارف للطاقــة القابضــة أنشــطتها بمــا یتوافــق مــع أحكــام الشــریعة، كمــا أنهــا تتبنــى فلســفة

  واضحة كونها مستثمرًا نشطًا على المدى المتوسط والبعید. وجغرافیة

لتعزیز ریة المحددة والمعتمدة تواصل الشركة سعیها لتطویر محفظتها االستثما وتماشیًا مع استراتیجیتها

قدراتها وكفاءتها كجزء من جهودها المستمرة لتصبح  ولدعم، فرص التكامل بین استثماراتها المتنوعة

الشركة االستثماریة الرائدة في المنطقة في مجال الطاقة، حیث تمكنت الشركة من االستحواذ على 

 هاوعملیات وزع أنشطتهاوالتي تتحصص إستراتیجیة في عدد من الشركات المتخصصة في خدمات الطاقة 

  في مناطق جغرافیة مختلفة.
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 رؤيتنـــا

أن نصبح الشركة االستثماریة الرائدة في المنطقة في مجال الطاقة، بهویة صلبة وأصول ذات أداء عالي 

ومتمیز وضمیر واعي تجاه البیئة وكفاءات بشریة عالیة، األمر الذي سیعظم عوائد المساهمین والقیمة 

 .ة للشركةالرأسمالی

 رســــالتنا

دارة استثمارات في قطاع الطاقة بما یشمل المواد الهیدروكربونیة والطاقة الكهربائیة وما یتعلق بها  شراء وإ

منطقة جمیع أنحاء العالم مع التركیز بشكل أكبر على من مصادر وخدمات ومعدات وتكنولوجیا في 

 .الشرق األوسط وشمال أفریقیا

ق هویة صلبة من خالل التوجیه اإلستراتیجي للشركات التابعة والزمیلة من أجل رفع هذا باإلضافة إلى خل

طاقتها ونموها، مع مراعاة أعلى معاییر الجودة العالمیة في شتى العملیات واإلجراءات والقیم الخاصة 

 .بالعمل

لمضافة، مع كما أننا سنضاعف من مستویات رضا مساهمینا من خالل تحقیق الوفرة المادیة والقیمة ا

 .تبني ثقافة صدیقة للبیئة وتدریب عاملینا لرفع جودة وكفاءة العمل والنمو واالبتكار

 قيــــمنا

نحن نلتزم بمجموعة واضحة من القیم التي تحكم عملیاتنا وطموحاتنا وتشكل حجر األساس الذي یبنى 

   .علیه أسلوبنا في العمل
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  رافيـدنا الجغــتواج
 

 
 
 
 

  س ا��دارة ـمجل
  

ــد / ولید خالد الحشاش   السی

  رئیـس مجلـس اإلدارة 

  

  السیــد / طارق جعفـر الـوزان

  نائب رئیـس مجلـس اإلدارة 

  

  السیــد / أحمد عبداهللا الكنـدري

  عضــو مجلـس اإلدارة 

  

  لیمان محمد التركیتالسیــد / س

  عضــو مجلـس اإلدارة 
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   س ا��دارةـس مجلــالة رئيـرس
ساهم على االستثماریة لشركة عارف للطاقة والتزامها لتحقیق استراتیجیتها المتكاملة قد  المرونةإن 

 .العدید من التحدیاتتجاوز خوض و 

الذي  التحفظيالنهج یعكس  2012دیسمبر  31إن األداء المالي والتشغیلي للسنة المنتهیة في 

انتهجته الشركة في حساب الخسائر الناتجة عن انخفاض القیم في أحدى الشركات التابعة الرئیسیة 

  المعرضة للخطر السیاسي في منطقة الشرق األوسط.

وتحسین كفاءة سیر العمل األمر الذي  لتنمیةالبد من اإلشارة إلى الجهود المتضافرة للشركة  كذلك

في نهایة المطاف تسعى الشركة هذا و  ،ةعلى تحدید وتقییم الفرص المحتمل قدرتهاعزز من 

  .اتحقیق قیمة مضافة لمساهمیهللتركیز على 
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  ذيةـر ا��دارة التنفيـــتقري

  بسم اهللا الرحمن الرحیم

  الحمد هللا رب العالمین والصالة والسالم على أشرف المرسلین

ـــرام      قابضة السادة / مساهمي شركة عارف للطاقة ال   الكــــ

یتضـمن أهـم  ش.م.ك.م والـذيالقابضـة لشـركة عـارف للطاقـة  الخـامسأن نقدم لكم التقریر السنوي  یسعدنا

التقریـر النتـائج التشـغیلیة للسـنة  ، كمـا یوضـح2012التطورات واإلنجازات اإلستراتیجیة للشركة خالل عـام 

توقعــات المســتقبلیة علــى خلفیــة اســتمرار التحــدیات ویســتعرض ال 2012دیســمبر  31المالیــة المنتهیــة فــي 

  التي تواجه االقتصاد العالمي وأثرها على األسواق المحلیة والدولیة. 

كان التركیز الرئیسي للشركة خالل هذا العام یتمثل في المحافظة على أداء المحفظة االسـتثماریة وتوازنهـا 

ي الرامــي لتحســین اســتثماراتها والمحافظــة علــى هــدفها األساســ وذلــك لتحقیــقوذلــك بإضــافة أصــول جدیــدة 

  قیمتها. 

بالسودان قد واجه  االستثمار الخاصوبالرغم من تحقیق االستثمارات الرئیسیة للشركة نتائج إیجابیة إال أن 

إال إن الجهـود  العدید من التحدیات الناتجـة عـن ظـروف السـوق واألوضـاع الجیوسیاسـیة الخاصـة بالدولـة.

تسـتمر اإلدراة فـي سـعیها ثمارها خالل هذا العام، ومع ذلك ب تأتارج من هذا االستثمار لم لتخلالتي بذلت 

  إلتخاذ كافة الخطوات الالزمة للتخارج في أقرب فرصة ممكنة.

عملیــات أخــرى الــدخول فــي اســتثمارات جدیــدة لعــارف للطاقــة، باإلضــافة إلــى  2012هــذا وقــد شــهد عــام 

سـتثمارات أخـرى قائمـة بمـا یكفـل تعزیـز قیمتهـا ورفـع العوائـد المالیـة دعـم مـالي إل خاصة ركزت علـى تقـدیم

  المرجوة منها.

في شركة نوردك إنرجي لترتفع  %12.5حیث قامت عارف للطاقة باالستحواذ على حصة إضافیة تقدر بـ 

، كـذلك قامـت عـارف للطاقـة بتقـدیم المسـاندة والـدعم %87.5إلـى  تصـللمسـاهمة عـارف للطاقـة بالشـركة 

  ملیون دوالر أمریكي خالل هذا العام.  6الي لشركة نوردك من خالل منحها مرابحة بقیمة الم

ملیـون دینـار كـویتي "لشـركة كـي  2وفي الوقـت نفسـه قامـت عـارف للطاقـة بتقـدیم الـدعم المـالي بمـا یقـارب 

عـادةشركة نفط الكویـت والخاصـة بتابعة لمناقصة ب بهدف مشاركتهادي دي بي"  تأهیـل  إصـالح وتبـدیل وإ

، باإلضـافة إلـى ذلـك فـإن الشـركة بصـدد خطوط أنابیب تدفق النفط الخام في مناطق جنوب وشرق الكویت

وذلـك  2013ملیـون دینـار كـویتي فـي بدایـة عـام  2إضـافیة وذلـك مـن خـالل ضـخ  %10االستحواذ على 

  كزیادة في رأس المال لتعزیز نمو الشركة وتحسین كفاءة عملیاتها.
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ة محــدودة بجــزر الكایمــان یعــارف للطاقــة الدولیــة لیمیتــد وهــي شــركة ذات مســئولامــت وفضــًال عــن ذلــك ق

ون ملیـ 20بمبلـغ كة بالكامل لشركة عارف للطاقة القابضة باالستثمار في صندوق كیروجین للطاقة و وممل

  .دوالر أمریكي

كل رئیسـي ملیـون د.ك، وترجـع هـذه الخسـائر بشـ 9.9تعكـس خسـائر بلغـت  2012إن نتـائج الشـركة لعـام 

السودان (شركة هجلیج)، علمًا بأن عارف للطاقة تسعى للتخارج مـن  بجمهوریةإلى استثمار الشركة القائم 

ومشـروعات ذات ربحیـة  فـي أصـول السـتثمارهاهذا االستثمار واستغالل السیولة الناتجـة عـن هـذا التخـارج 

  عالیة في قطاع الطاقة. 

  المؤشرات المالیة
  2012  2011  

 (5,113,572) (9,961,286)  بح / (الخسارة) (دك) صافي الر 

 93,740,215 82,860,117  إجمالي األصول (دك) 

 68,189,514 62,001,834  دك) المساهمین (حقوق 

)6.8( (13.3)  ربح / (خسارة) السهم (فلس)  

ا إن النتائج أعاله خاصة بحصة شركة عارف للطاقة من األرباح أو الخسائر التشغیلیة لشركاته

  التابعة والزمیلة.

فإنه ومن المتوقع  والراسخةدى المؤسسات المالیة القویة حوفي الوقت نفسه، وكون عارف للطاقة تابعة أل

تشهد الشركة نموًا ملموسًا في الفترات القادمة نتیجة الجهود المستمرة والمبذولة لتحسین كفاءة وأداء أن 

على نحو مستمر مع ربحیة ومضاعفة حقوق المساهمین المن أجل زیادة المحفظة االستثماریة للشركة 

  ".جودة أداء المحفظة"و "النمو"الحفاظ على أولویات 

لهما من معدات الطاقة لما و ستقوم الشركة بالتركیز على االستثمار في قطاع الخدمات فضًال عن ذلك، 

مكانیات للنمو   .في أصول ناضجة وذات نمومع التركیز على االستثمار ، فرص وإ

 بهاغبة الشركة بإتخاذ الخطوات المبدئیة الالزمة لهیكلة نظام الحوكمة الخاص ًا ودعمًا لر ر استمراو 

مع شركة كابیتال تعاقدها ومشاركتها عارف للطاقة  واصلتفقد وتماشیها مع مراقبة معاییر العمل، 

 2012في عام  منحت شركة كابیتال ستاندردز حیث ستاندردز كمكتب تصنیف مستقل لتقییم الشركة،

على  ”BBB+ KW“على مقیاس عالمي، وتصنیفًا ائتمانیًا  ”+BB“شركة عارف للطاقة تصنیفًا ائتمانیًا 

، وبذلك تكون حافظت الشركة على نفس التنصیف االئتماني مقیاس محلي مع نظرة مستقبلیة مستقرة

  .2011 بها لعامالخاص 
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 التوقعات الصناعیة

أنه لمن المتوقع زیادة االستثمارات الخاصة لالستثمارات البترولیة (ابیكورب)  وفقًا لتقریر المؤسسة العربیة

ملیار دوالر لفترة الخمس سنوات  740بالطاقة في منطقة الشرق األوسط وشمال أفریقیا لتصل إلى 

ملیار دوالر  525العام السابق والذي كان مقدرًا بـ  توقعاتبكثیر من  أعلىوهو  2017-2013القادمة 

  .2016-2012رة الخمس سنوات لفت

باستمرار لتعكس حجم ونطاق االستثمار في  وتحدیثها مراجعتها تمتومقارنة بالتقییمات السابقة والتي 

 مدفوعا بشكل رئیسي، رتفاع وزیادة االستثمار مرة أخرىبشكل عام ا یظهر، المختلفة قطاعات الطاقة

  .ألسباب تتعلق بالتكالیف واللحاق بعجلة االستثمار

والسیاسیة المستمرة قد اعاقت بشكل كبیر قرارات  المجتمعیة، إن االضطرابات من الغریبنه لیس أو  

ما دون  إلى االستثمار، فقد انخفض ونتیجة لذلكاالستثمار وتنفیذ المشاریع في أجزاء من المنطقة. 

   .ستثمارالجغرافي لالبالتوزیع أخل ، مما االضطرابات البلدان المتضررة من تلك في المعدل

من بین ثالثة أرباع استثمارات الطاقة تتوزع حالیًا بین سبع بلدان  عن یزیدما لى ذلك، فإن باإلضافة إ

، یبیال ، ویستثنى من هذه الدولاالضطرابات مثل هذه تواجه التي لمو  احتیاطیات النفط والغاز حائزي أكبر

  .دائمةال اضطراباتهاعلى الرغم من  العراق ولكنها تشمل

ملیار دوالر، تعود  165المملكة العربیة السعودیة فإنه من المتوقع أن یصل حجم االستثمار إلى في و 

السعودیة للكهرباء  ) وشركاتها التابعة وكذلك الشركةSABICغالبیتها إلى شركة أرامكو السعودیة، سابك (

)SEC(.  

لتوالي كثاني أكبر مستثمر اة على وقد أثبتت دولة اإلمارات العربیة المتحدة نفسها للمرة الثانیهذا 

یران في الترتیب ، والرملیار د 107بالمنطقة بمشاریع تبلغ قیمتها  وقد تقدمت الجزائر على كل من قطر وإ

  االستثماري لدول المنطقة "قید اتخاذ القرارات النهائیة للتنفیذ".

  

ملیار  71ضخ یقدر بـ ومع استعادة حوكمة األنظمة، فقد تعززت قابلیة االستثمار األمر الذي أدى إلى 

  دوالر للحاق بعجلة التنمیة بالمنطقة.

منها، الشركات االجنبیة ذلك انسحاب كعلى إیران و العقوبات المزید من فرض لذلك ونظرًا ل وفي المقابل

ملیار  68ل مبدئیًا إلى صخفض حجم االستثمار لیأدى مما أثر سلبًا  اإلیراني قد النووي برنامج الطاقةو 

  .فقط دوالر
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 56قیمة كل من قطر والكویت ب متقدمةتجاوز العراق في ترتیب االستثمار بالمنطقة الرغم من وب، وأخیراً 

  .الضخمة امكانیات العراقالیزال أقل بكثیر من  هذا المبلغ إال أن رأسمالیة احتیاجاتملیار دوالر من 

  نبذة مختصرة عن شركاتنا التابعة والزمیلة :وفیما یلي 
  
   

  

  

   كي دي دي بي :

تعد مقاوال معتمدًا بتسلیم عدد كبیر من المشاریع ، وهى 1959في عام  كي دي دي بيتأسست شركة 

  اإلنشائیة والكهربائیة واألعمال المیكانیكیة خاصة لدى قطاع النفط والغاز في الكویت.

ملیون دینار  11بقیمة  من شركة نفط الكویتعقد  االستحواذ علىذا العام نجحت الشركة في وخالل ه

عادة تأهیل خطوط أنابیب تدفق النفط الخام في مناطق جنوب وشرق ب خاصكویتي  إصالح وتبدیل وإ

في ذات  2013من العقود والمناقصات في عام  المزیدكما أنه ومن المتوقع االستحواذ على ، الكویت

  .القطاع نفسه

  

  شركة هجليج لخدمات البترول واالستثمار المحدودة : 
، وهى تعد واحدة من أكبر 1997تأسست شركة هجلیج لخدمات البترول واالستثمار المحدودة في عام 

  الشركات المتخصصة في أنشطة المقاوالت والصناعات اإلنشائیة والبنیة التحتیة بالسودان.

ى العاملة ولدى الشركة مجموعة من القو ، والتورید واإلنشاءاالت الهندسة الشركة في مج یرتكز نشاط

من الخبرة الكافیة إلدارة المشاریع  لدیهاهجلیج أن شركة  ، فضًال عنموظف 600والتي تتجاوز 

 والجسور وكذلك المشاریع البیئیة واألعمال المدنیة والمیكانیكیة والكهربائیة والطرقوالصناعات الهندسیة 

  مة العدید من القطاعات ومنها النفط والغاز.لخد

، قامت الشركة بتنفیذ مجموعة من المشاریع في مجاالت خطوط أنابیب النفط، إنتاج وفي هذا السیاق

عمال الكهربائیة األو مطارات والجسور والطرق والسدود النفط والغاز، وجمع وتجهیز المرافق وال

 .الطاقة الكهربائیة وخطوط نقل والمیكانیكیة، وأنظمة التكییف
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  نوردك إنرجي:شركة  
تعد شركة نوردك إنرجى من الشركات المتخصصة في خدمات حفر اآلبار والتدخل، حیث تأسست 

  خبراء بالصناعة.بدولة اإلمارات العربیة المتحدة من قبل مجموعة  2006الشركة في عام 

من كونها شركة صغیرة لخدمات  منذ التأسیس أن تحقق نموًا إستراتیجیاً استطاعت شركة نوردك 

)، ووحدات المواسیر المرنة thru-tubingاآلبار إلى شركة مالكة ألسطول حدیث من مواسیر الحفر (

)coiled tubing) وأیضًا وحدات متطورة لعملیات الشد (snubbing) عادة تأهیل اآلبار   ).work-over) وإ

ضافت الشركة الخاصة لخدمات حقول النفط، فقد أ وحتى تقوم الشركة بتزوید العمالء بمزید من الحلول

)، أنظمة قطع األنابیب الداخلیة fishing toolsالعدید من الخدمات األخرى ومنها أدوات الشد والسحب (

من تقدیم  الشركة، فقد تمكنت وبخبرة نوردك الفریدة من نوعهاتحت األرض، وأنظمة إزالة الشوائب، و 

  لذلك.الالزمة  والعمالةتوفیر المعدات كالحفر  خدمات مساندة لعملیات

ملیون دینار كویتي) مع  4.8ملیون دوالر أمریكي ( 17.5بعقد بقیمة  الشركةفازت  2011في یولیو 

وذلك بعد اإلنتهاء  المشروعبالبدء بتنفیذ نجحت الشركة ، حیث نستاناتركمبشركة دراجون أویل اإلماراتیة 

المشروع أعاله،  عملنجحت نوردك في توسیع نطاق  كذلك، 2012 یولیوفي  النقل واإلعدادمن فترة 

  .معاییر عالیة الجودةلالشركة  اتباعمما یعكس مدى 

عادة snubbingوحدات عملیات الشد (وفضًال عن ذلك، فقد قامت الشركة بتعدیل ورفع مستوى  ) وإ

في ذلك استدعاء زیادة  خطة إلعادة هیكلة رأس المال بمالدیها كما أن )، work-overتأهیل اآلبار (

دورها الموقف المالي لشركة والتي ستعزز ب 2013رأس المال من شركة عارف للطاقة في عام 

  وتقوم الشركة حالیًا بدراسة العدید من المناقصات والمشروعات بمنطقة الخلیج العربي.، نوردك
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   شركة المشاري لتجارة المعدات الثقيلة :

تجارة المعدات الثقیلة من الشركات الرائدة في تزوید وتأجیر المعدات باإلمارات تعد شركة المشاري ل

، حیث تختص الشركة بتجارة وتأجیر مولدات الطاقة التي 2003تأسست في عام  والتي ربیة المتحدةالع

  تعمل بالدیزل.

، والرافعاتیل كمعدات البناء والتحممعدات العدید من الكما توفر الشركة أیضًا خدمات بیع وتأجیر 

تقوم الشركة بتصنیع المواد العازلة ووسائل الحمایة و  ، كماالمولدات والسقاالتو  المحركاتو المضخات و 

  والتغلیف لمولدات الطاقة وكذلك خزانات الدیزل.

اإلمارات العربیة  -تخزین بدبي ومستودعببناء ورشة عمل جدیدة  الشركة وخالل هذا العام، قامت

من المتوقع أن تحقق كما أنه و ، دًا بأبوظبي الستهداف قطاع النفطامت بإنشاء مكتبًا جدیق كذلكالمتحدة، 

ناتجة عن تأجیر وبیع الموالدات ملیون درهم إماراتي  15عالیة تقدر ب  أیرادات 2013في عام  الشركة

  والكواتم الخاصة بها.

  
  شركة سين فيولز العالمية

التكنولوجیا الثوریة  وتفعیل استخدامیة تكساس بهدف تطویر بوال 1999تأسست في  خاصة شركة أمریكیة

 بجامعةتم اكتشاف هذه التكنولوجیا بقسم الهندسة الكیمیائیة االیثیلین، حیث /تحویل الغاز للوقود السائلل

A&M المرموقة بوالیة تكساس.  

حیث تحد مشجعة  إن تكنولوجیا تحویل الغاز للوقود السائل/االیثیلین تعد نقلة ثوریة باقتصادیات

التكنولوجیا الخضراء والصدیقة للبیئة من انبعاثات وحرق الغاز في الغالف الجوي إن لم كانت تمنعه 

  بالكامل.

عن زیادة رأسمال الشركة لالجهود  بلغت هذه التكنولوجیا مرحلة من النضوج حیث تتضافر حالیاً هذا وقد 

لتحویل الغاز لوقود سائل بالوالیات المتحدة  جذب مستثمرین من الخارج لتمویل وبناء محطاتطریق 

 األمریكیة. 
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سین فیولز إلنشاء مصنع  من تكنولوجیا لالستفادة بالعراقومن الجدیر بالذكر، أنه جارى حالیًا التباحث 

  لتحویل الغاز إلى وقود سائل.

ه د من االهتمام بهذالطرف العراقي المزیفقد أبدى  ،األولیةفي مراحلها هذه المحادثات  كونوبالرغم من 

  ومن المتوقع قریبًا مزید من التطورات في هذا الشأن. التكنولوجیا،

  

  

  

  شركة أوفيل الهندية

تمتلك شركة عارف للطاقة حصة غیر مباشرة في شركة أوفیل الهندیة وذلك عن طریق تملك شركة 

ا في موریشیوس شركة ذات غرض خاص مقره وهي من كیتارا أوفیل %36.6تبلغ عارف للطاقة حصة 

  .ة أوفیل الهندیة المحدودةكفي شر  %35 نسبة بشكل مباشر بدورها تمتلكالتي و 

، الحفر طميحیث تقدم الشركة خدمات تسجیل وتحلیل بیانات  2000أنشطتها في عام  أوفیلبدأت 

  . افيالحفر االستكش عالیة لصناعةوبدقة  ةیالحقیقتسجیل بیانات الحفر بمؤشرات الحفر باإلضافة إلى 

الهند، كما في الحفر  طميتعد شركة أوفیل من أكبر الشركات الرائدة في عملیات تسجیل وتحلیل بیانات 

  داخل الهند وخارجها.   التكوین الجیولوجي للمكامنلدیها خبرة كافیة في  أن

 ضافةباإلالحفر، طمي یتم تصنیعها من قبل الشركة والخاصة بتسجیل بیانات هذا وأن لدى أوفیل وحدات 

البریة  ومنهافریق من الخبراء المختصین لتقدیم تلك الخدمات للعدید من أشكال التنقیب عن النفط إلى 

 المتطورةالكمبیوتر  برامجالعدید من  بتطویر الشركة قامتوقد ، والضحلةبحریة في المیاه العمیقة وال

  .لتعزیز جودة عملیاتهاواألجهزة الدقیقة 

خلت أوفیل مؤخرًا في مجال المسح الجیولوجي بالطائرات عن طریق تملك باإلضافة إلى ذلك، فقد د

من  2012في عام  حصة شركة عارف للطاقة توقد بلغفي شركة ماكفار العالمیة،  %55حصة تبلغ 

  ألف دینار كویتي).  46ألف دوالر أمریكي ( 160األرباح المحققة لشركة أوفیل 
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   طاقةلل كيروجين  صنــدوق
مسئولیة محدودة ومسجلة في جزر الكایمان  شركة ذاتعارف للطاقة الدولیة المحدودة (وهي قامت شركة 

ملیون دوالر أمریكي في  20 بما یقاربستثمار ابالدخول في  طاقة)للعارف شركة ومملوكة بالكامل ل

   .صندوق الطاقة للشراكة المحدودة

  

وتطویر رؤوس األموال للشركات  اراالستثمبوهو صندوق متوافق مع الشریعة االسالمیة ومتخصص 

مع التركیز على النمو وتحقیق عوائد لالستثمار مجاالت النفط والغاز،  في الصغیرة ومتوسطة الحجم

 إلى للصندوقمعدل العائد الداخلي  المتوقع أن یصل رأس المال المستثمر ومن أضعافتقدر بثالث 

30%.  
 

 

  
  شركة كويت إنرجي 

، حیث بالشرق األوسط خاصة غازنفط و شركة بهدف خلق  2005في عام تأسست شركة كویت إنرجي 

نتاج النفط والغاز في تعد كویت إنرجي  أحدى الشركات القلیلة المتخصصة في عملیات استكشاف وإ

  المتنوعة. التشغیلیة لدیها القدرة الفائقة على االستحواذ على األصول  كما أن ،المنطقة

على والتى ترتكز النفط والغاز الخاصة بعملیات من األصول  محفظة متنوعة اآلن الشركة ىلد

بحصص ملكیة االستكشاف واإلنتاج وتطویر احتیاطیات النفط والغاز بالشرق األوسط ومناطق أوراسیا 

    .%100إلى  %15ما بین  تتراوح

خیص تر  25عدد كویت إنرجي  بلغ عدد امتیازات الحفر والتنقیب الخاصة بشركة ،2012في سبتمبر و 

لربع الثالث الخاصة باللشركة وكما في البیانات المالیة العملیات اإلنتاجیة وفیما یخص منها منتجة،  14

حیث ترتفع معدالت برمیل من النفط المكافىء یومیًا،  17,520وصل معدل اإلنتاج إلى فقد  2012لعام 

  .اإلنتاج لكل ربع عام على التوالي

شهر األولى لعام االتسعة الملیون دوالر وذلك عن فترة  174ى إل وصلتحققت الشركة إیرادات  وقد

  مقارنة بالفترات السابقة. %28والذي یظهر ارتفاع بمقدار  2012

، سجلت كویت إنرجي معدل احتیاطیات مؤكدة 2011دیسمبر  31في أما فیما یخص االحتیاطیات، ف

  .من الموارد األخرى المقدرةحصتها  ملیون برمیل نفط مكافيء فضًال عن 253.3ومحتملة بلغت 

  للسهم الواحد.  بنس 4.5استالم توزیعات أرباح تقدر بـ  ، تم2012وفي الربع الثاني من عام 
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 شركة مكامن السعودية لخدمات النفط والغاز

تأسست في یونیو وقد خدمات النفط والغاز، تقدیم متخصصة في و سعودیة متكاملة  مساهمة شركة هى

  .ملیار لایر سعودي 1.2برأسمال وقدره  2008

من أجل العمل على ترسیخ إلجراء مسح شامل للسوق  جهات مختلفةومنذ تأسیسها عملت مكامن مع 

كنت الشركة من الفوز تموقد عالیة،  بكفاءةالمستقبلیة  تطلعاتهاأساسات صلبة ومتینة تمكنها من تحقیق 

الشركة على عدد من الجوائز  حصلتلشركة أرامكو السعودیة، كما التابعة مناقصات العدید من الب

  .من شركة أرامكو السعودیة وذلك على أدائها المتمیزالتقدیریة 

ملیون لایر سعودي  78.5إلى  وصلتإیرادات  2012مكامن في التسعة أشهر األولى من عام  حققتوقد 

والتي بلغت  2011مقارنة باإلیرادات المحققة لعام  2012بنهایة عام  ن المتوقع أن ترتفع اإلیراداتوم

  ملیون لایر. 84

 
 

وحات المساهمین فإننا نؤكد على أن الشركة سوف تستمر بمشیئة اهللا متحقیق تطلعات وط فيورغبة منا 

 فيالمرجوة للوصول إلى مكانة متمیزة  تعالى بالعمل كفریق متماسك وبكفاءة وفاعلیة لتحقیق األهداف

كما  ة أولویاتنا،مع وضع مصالح مساهمینا نصب أعیینا وفى مقدم ،واإلقلیميالمحلى  ثمارتاالسقطاع 

  اظ على عامل الشفافیة في األداء.سنواصل سعینا الحثیث لزیادة العائد على حقوق المساهمین مع الحف

كر والتقدیر لمساهمینا الكرام على حسن ثقتهم بنا ودعمهم الدائم الختام إال أن نتوجه بالش فيوال یسعنا 

  مسیرة العطاء المتواصل. واستمرارلخطواتنا الهادفة لتحقیق أفضل النتائج الممكنة 
 
 
 

 


