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  ةـــــاقـلطا بيـــــتعن  

هي شــــــركة  -عارف للطاقة ســــــابقًا  –شــــــركة بيت الطاقة القابضــــــة ش.م.ك.م (بيت الطاقة أو الشــــــركة) 
مســــاهمة كويتية مدرجة في ســــوق الكويت لألوراق المالية ومتخصــــصــــة في مجال االســــتثمارات متوســــطة 

  الحجم في قطاع الطاقة. 

 وفيكشــركة تابعة لمجموعة عارف االســتثمارية،  2007باشــرت الشــركة أنشــطتها االســتثمارية في ســبتمبر 
لبيت التمويل الكويتي)  %100(مملوكة  شــركة المشــروعات التنموية القابضــة أصــبحت 2012أغســطس 

 حيث تســـــعي بيت الطاقة، %95.77على حصـــــة ملكية في الشـــــركة بلغت  هاســـــتحواذالشـــــركة األم بعد ا
القابضـــــة لتحقيق أهداف شـــــركة المشـــــروعات التنموية القابضـــــة في قطاع الطاقة االســـــتراتيجي وذو النمو 

  السريع.

إن الشـــركة األم بيت التمويل الكويتي "بيتك" تعد البنك اإلســـالمي الرائد والمدرج في ســـوق الكويت لألوراق 
ي المنطقة والتي ســـــاهمت في تطوير المالية، باإلضـــــافة إلى أنها إحدى أكبر المؤســـــســـــات االســـــتثمارية ف

البالد بتنوع اســتثماراتها في مختلف القطاعات واألنشــطة وذلك من خالل تكوين عالقات وتحالفات إقليمية 
  ودولية مميزة.

 

  ا  ــــنـشطتــأن

تدير شـــركة بيت الطاقة القابضـــة أنشـــطتها بما يتوافق مع أحكام الشـــريعة، حيث تعد مســـتثمرًا نشـــطًا على 
  .محددةالمدى المتوسط والبعيد، فضًال عن أنها تتبنى فلسفة واضحة بأهداف جغرافية ومالية 

ثمارية لتعزيز االستوتماشيًا مع استراتيجيتها المحددة والمعتمدة تواصل الشركة سعيها لتطوير محفظتها 
فرص التكامل بين استثماراتها المتنوعة، ولدعم قدراتها وكفاءتها كجزء من جهودها المستمرة لتصبح الشركة 
االستثمارية الرائدة في المنطقة في مجال الطاقة، حيث تمكنت الشركة من االستحواذ على حصص 

مناطق  والتي تتوزع أنشطتها وعملياتها فياستراتيجية في عدد من الشركات المتخصصة في خدمات الطاقة 
  جغرافية مختلفة.
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  ـــاــرؤيتن
الشركة االستثمارية القابضة الرائدة إقليميا في قطاع الطاقة ذات االستثمارات اآلمنة والمتماشية أن نكون 

 مع أحكام الشريعة اإلسالمية.

  اـــرســــالتن
ات ذاإلستغالل األمثل لخبراتنا اإلقليمية والعالمية في تطوير المشاريع، وٕادارة االستثمارات واإلستحواذات 

، ومعدالت النمو العالية، ومعدل مخاطر مناسب بهدف تعزيز مصالح ي قطاع الطاقةالعوائد الواعدة ف
 مساهمينا. 

  اـــقيــــمن
 ف على متطلبات وتحدياتو وقة مضافة والة اقتصادينحن نلتزم بمجموعة واضحة من القيم لخلق قيم

المجتمع، األمر الذي يحكم عملياتنا وطموحاتنا وطريقة األداء في عملنا بهدف تحقيق النجاحات 
 االقتصادية.
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  ةـــركــالش  مســاهمــــــي

  

  استثـــــمارات الشـــــركـــة
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  تواجــدنا الجغـــرافي
  

 

 

  

  س اإلدارة  ــمجلـ

  / سعــد علـي الشـويـبالسيــد  
  رئيـس مجلـس اإلدارة 

سعد الشويب على درجة ماجيستير في الهندسة الميكانيكية من جامعة ويسكونسون  حصل السيد
  عامًا في مجال صناعات النفط والغاز. 33بالواليات المتحدة األمريكية، وقد تجاوزت خبرته 

بشركة صناعة الكيماويات البترولية، وفي  2001وحتى عام  1978عمل السيد الشويب منذ عام 
شغل منصب نائب الرئيس والمساعد التنفيذي للعضو المنتدب للشئون اإلدارية  1999عام 

  رئيس مجلس اإلدارة لشركة إيكويت للبتروكيماويات. - والمشاريع

ناعة دب بشركة صتم تعيين السيد الشويب كرئيس مجلس اإلدارة والعضو المنت 2001وفي عام 
انتقل للعمل بمؤسسة البترول الكويتية حيث تولى منصب  2007الكيماويات البترولية، وفي عام 

  الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس اإلدارة بالمؤسسة.
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  / خـالد علي السميطـيالسيــد  
 نائب رئيـس مجلـس اإلدارة 

جامعة الكويت وانضم إلى شركة نفط حصل السيد/ خالد السميطي على درجة البكالوريوس من 
، وقد انصبت خبرته في مجال العلوم الجيولوجية وتضمنت العديد من 1978الكويت في عام 

 1978المساهمات واسعة النطاق في أعمال إنتاج واستكشاف النفط بالكويت، حيث عمل منذ عام 
مجال صناعات النفط عامًا في  34بشركة نفط الكويت لمدة تتجاوز الـ  2012وحتى ديسمبر 

 والغاز.

ام في عو  ، شغل منصب العضو المنتدب (شمال الكويت) بشركة نفط الكويت،2005وفي عام 
  تولى بعدها منصب نائب العضو المنتدب (تطوير االستكشاف واالنتاج). 2007

وقد كان السيد/ خالد السميطي عضوًا نشطًا في العديد من اللجان ومنها لجنة التقييم والتحقيق 
بالحوادث في شركة البترول الوطنية الكويتية، وكذلك لجنة الريادة في شركة نفط الكويت، وقد تولى 

بترولية لعضو مجلس إدارة في كًال من شركة البترول الوطنية وشركة االستكشافات اأيضًا منصب 
  .الخارجية

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

  / مساعد ثنيان العميـريالسيــد  
  عضــو مجلـس اإلدارة 

حصل السيد/ مساعد العميري على درجة الماجيستير في إدارة األعمال من جامعة نيو هافن 
، 1979وبكالوريوس التسويق من جامعة الكويت في عام ، 1982 في بالواليات المتحدة األمريكية

في مجال التسويق وٕادارة األعمال ولديه الخبرة الكافية في العديد من األعمال  العضووقد تخصص 
  والصناعات األخرى، فضًال عن توليه عدة مناصب أكاديمية في مجال التعليم.

 فرعل العام المدير منصب وشغل الكويتية البترول مؤسسة في بالعمل التحق 1984 عام وفي 
از بالكويت وذلك الدولي للنفط والغ التسويقفي ته ومسئولياته مع احتفاظه بمشارك بطوكيو المؤسسة

المجموعة البترولية المستقلة وهي شركة خاصة لعمل مع لثم انتقل بعد ذلك ، 1998حتى عام 
لتجارة وتسويق النفط الخام ومشتقاته، حيث تولى السيد العميري مهام ومسئوليات التسويق ومنها 

   باإلضافة لعمليات النقل البحري والدعم الفني.تجارة وتسويق النفط الخام 

 اريةإدارة ولجان إد مجلس عضوية ويشغل وخارجها بالكويت الخاصة أعماله العضو يدير وحاليًا،
  .والمؤسسات الشركات من العديد في
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  / جمـال عبـد الخالق النـوريالسيــد  
  عضــو مجلـس اإلدارة

البكالوريوس في الهندسة الصناعية والبحوث العملية من حصل السيد/ جمال النوري على درجة 
 جامعة سيراكيوز نيويورك بالواليات المتحدة األمريكية.

ن العديد مب عملعامًا من الخبرة المتميزة في قطاع النفط والغاز، وقد  30حيث أنه لديه أكثر من 
عضو المنتدب منصب ال 2007المناصب في مؤسسة البترول الكويتية، حيث تولي في عام 

 شغل منصب العضو المنتدب للتسويق الدولي. 2004عام وفي للتخطيط في المؤسسة، 

 كذلك، تم اختيار السيد/ جمال النوري لعضوية العديد من المجالس في النفط والغاز ومنها: 

  عضوًا بمؤسسة البترول الكويتية. 2007وحتى  2004من عام 
  نفط الكويت. عضوًا في شركة 2011وحتى  2007من عام 

  حاليًا، يشغل العضو منصب المدير العام لجمعية الشيخ عبداهللا النوري الخيرية.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

  / طـــارق جعفـــر الــوزانالسيــد  
  )13(استقال منذ ديسمبر عضــو مجلـس اإلدارة 

عامًا في قطاع الصناعات البترولية وتسويق النفط والغاز  28تجاوزت خبرة السيد طارق الوزان 
  .وكذلك إدارة األصول، واالستثمار بقطاع الطاقة والتخطيط االستراتيجي

حصل السيد الوزان على درجة البكالوريوس في إدارة األعمال من جامعة سان ديجو كاليفورنيا 
 لبتروليةا الصناعات مجال في قوية بعالقات العضو بالواليات المتحدة األمريكية، حيث يتمتع

 األوسط، رقالش والدولية، وقد قام بالعمل في منطقة الخليج العربي، يميةاإلقل التجارية بخبرته
  األقصى. والشرق أفريقيا شمال أوروبا،

عمل العضو في مؤسسة البترول الكويتية وتولى العديد من  2007وحتى  1984وفي الفترة من 
ل الفترة التسويق، وخالالمناصب منها المدير اإلقليمي لفرع المؤسسة بطوكيو وكذلك مدير بحوث 

، تولى منصب العضو المنتدب والرئيس التنفيذي بشركة عارف للطاقة 2012وحتى  2007من 
  القابضة.
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  س اإلدارة  ـــس مجلـــــالة رئيــــرس

ي المتركزة على االستثمار في قطاع الطاقة والشركات التي تكون ف اتواصل شركة بيت الطاقة استراتيجيته
  المتوسطة إلى المرتفعة.مراحل نموها 

يشير بوضوح إلى أن الشركة  2013ديسمبر  31إن األداء المالي والتشغيلي للشركة للسنة المنتهية في 
تحافظ على مركزها ضمن الشركات القابضة المتخصصة في استثمارات سماضية على مسار الربحية وأنها 

  ي محفظتها االستثمارية.ف مرتكزكما أن هناك تعزيز تدريجي لنمو الشركة الطاقة، 

إلى الجهود المتضافرة والمبذولة للشركة لزيادة النمو وتحسين الكفاءة التشغيلية  كذلك البد من اإلشارة
الستثماراتها، فضالً عن ذلك تهدف شركة بيت الطاقة إلى االحتفاظ باألرباح واإليرادات الناتجة عن عمليات 

ة قيمة ية للشركة ومضاعفتمويل األنشطة االستثمارية المستقبلالتخارج من االستثمارات القائمة وذلك ل
  مشاريعها

  
  سعــــد علـي الشـــويـــب 
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  تقريــــر اإلدارة التنـــفيـذية
  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  ، ،، الحمد هللا رب العالمين والصالة والسالم على أشرف المرسلين

   ،،، الكرام    مساهمي شركة بيت الطاقة القابضة/ السادة 

يسرنا أن نقدم لكم التقرير السنوي السادس لشركة بيت الطاقة القابضة ش.م.ك.م، والذي نستعرض فيه 
، ويضم التقرير أيضا النتائج التشغيلية للشركة 2013التطورات واإلنجازات الرئيسية للشركة خالل عام 

ي ة على خلفية استمرار التحديات التويستعرض التوقعات المستقبلي 2013ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
  تواجه االقتصاد العالمي وأثرها على األسواق المحلية والدولية.

تتمتع شركة بيت الطاقة بهيكل ملكية صلب، حيث تعتبر شركة المشروعات التنموية القابضة المساهم 
ركة بيت الطاقة شها على " بعد استحواذبالكامل لبيت التمويل الكويتيمملوكة وهي شركة "الرئيسي للشركة 

لتعزيز ملكيتها وتوجيهها التشغيلي من قبل بيت التمويل الكويتي، حيث تمتلك شركة بيت الطاقة استثمارات 
طويلة األجل في قطاع الطاقة مع التركيز على خدمات النفط والغاز والمعدات وأصول استكشافية وٕانتاجية 

  يج. في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا والخل

إنصّب تركيز الشركة خالل السنة موضوع هذا التقرير وبشكل رئيسي على المحافظة على جودة محفظة 
ول قادرة على افة أصالشركة وتحقيق زيادة تدريجية ونموًا ملموسًا لمحفظتها االستثمارية وذلك من خالل إض

ادة القيمة يز استثماراتها وزيفة، مع الوضع في االعتبار الهدف الرئيسي المتمثل في تعز خلق قيمة مضا
  متواصلة لحماية هذه االستثمارات. للمستثمرين حيث بذلت الشركة جهوداً 

، حيث 2013كما يسعدنا أن نعلن بأن جميع االستثمارات الرئيسية قد سجلت تحسنًا في األداء خالل عام 
لزم من ي يد من المبادرات واتخاذ ماتم التعامل بكفاءة تامة مع استثمار الشركة القائم بالسودان وٕاطالق العد

إجراءات والتي بدورها ساهمت في إحداث تحول ملموس في أداء االستثمار، على الرغم من أن السودان 
  مازال يواجه بعض التحديات الناتجة عن ظروف السوق واألوضاع الجيوسياسية الخاصة بالدولة.
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 الإهتييلامتمإعلهسطالمسقهممتقلويلحجالإ.قواالويل ستلله تلل%27ا5 مقل سمح  قلطاقل القاالعلىل
لال%27ا73 اشت ال ام   تةلإاىل

م  ههل الاللطمطلغل   اا لاقمقلشت الطاقل القاالطتوعلمسقهممتقلويلت سمقسلشت الملاإال عاجل ا ط  ل   
إ.قواالمنل ستلل اشت ا ل مي تل مشقتةلإاىل نلل%00ملا هيل اهقتل  اميلعنللتا ل سمح   هقلعلىل

م  ههلا لسيلقل   ءلملح ظق لويلعقللشت الملاإال  ل حششقلهقم ل اتطحل امسمت فل7003 عاجل ا ط  ل   
عق ةلمأهاسلمل لل ا ويلل و ل  امقطعلاشت الهإلل ا  اقمويلمشت علإجرحل  سمط  سلمل لل دهقطابل   

ل ا  اق ليه بل شت  ل ا  لامحسان  لمل  قلم ت سا ل ا ط  ل ا.ق ل عاج لملاإا ل ع ا لل مم قلشت ا
  ما لحاثلاقمقل اشت الطمش اسلايهالمهإا االامممعل ع.قمتقلطمطت قلغهاالويلالقعل اهإلل  ا قزل اح

لطقا  اقا

ملا نل اهقتل  اميلامسقهميل اشت ا لعلمق لل035ا0محشا ل تطقحلطل قلل7003م   لهمقمجل اشت الاسهال
طأنل اشت المس ىلالممقتولمنل  سم مقت قل  قل د  ءل ا. اف ل  سم رسل اسا اال اهقميالعنله  ل اممقتول

  سم مقتهقلويل ج سل مشت عققل  قلتطحاالعقااالويلالقعل القااال

 ات الماليةالمؤشر

ل ايم االام  وشالق. ام ل7003لا قللإ  تةل اشت الميل لدع.قءلم قوأة لا ال770000لمطلغلصممجالملل ا له   
لاالشت ال ا م ماا

إنل اهمقمجل عرهلمقجالطمسقهميلشت الطاقل القاال مشمسلحجال اشت ال امش الاالمنل دتطقحل  ل امسقمتل
لاشت قمتقل امقط ال  ازمالاا

 زيادة / )نقصان(
2012 2013 

 
% 

 %  اإليرادات )د.ك.( 16,808,009 8,938,373 88.04

 تكلفة اإليرادات )د.ك( (12,831,572) (11,641,074) %10.23

 مجمل الربح/)الخسارة( د.ك 3,976,437 (2,702,701) (%247.13)

 إيرادات أخرى )د.ك( 5,273,264 4,575,229 %15.26

 مصروفات أخرى )د.ك( (7,638,484) (16,163,800) (%52.74)

 صافي ربح/ )خسارة( السنة 1,611,217 (14,291,272) (%111.27)

 العائد إلى مساهمي الشركة )د.ك( 1,135,846 (9,961,286) (%111.40)

 إجمالي الموجودات )د.ك( 77,885,263 82,860,117 (%6.00)

 حقوق الملكية لمساهمي الشركة )د.ك( 62,585,442 62,001,834 %0.94

 ربحية/ خسارة السهم )فلس( 1.51 13.3- (%111.35)
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مويل االستثمارات والتوجيه التشغيلي من قبل بيت التوعند المضي قدمًا، وبهدف توحيد وتنسيق نمط إدارة 
 الكويتي، ستواصل شركة بيت الطاقة سعيها لتحسين ربحيتها وزيادة حقوق المساهمين على نحو مستمر

مع التركيز على االستثمارات ذات الجدوى الفنية والمالية العالية، حيث سيظل التركيز المتواصل للشركة 
ي قطاعات الخدمات وخدمات معدات الطاقة، كما يمكن أن يمتد هذا التركيز منصّبا على االستثمار ف

  ليشمل قطاع البتروكيماويات لما له من فرص وٕامكانيات للنمو.

وتهدف الشركة إلى االستثمار في األصول المكتملة النمو بكل من منطقة الخليج والشرق األوسط وشمال  
  لحوكمة السليمة. أفريقيا حيث الشركات التي تتمتع بثقافة ا

  ةـاعيــات الصنــالتوقع

ث حاليًا في هناك تحوالت كبرى تحدوفقًا لتقرير المؤسسة العربية لالستثمارات البترولية (ابيكورب)، أن 
أنماط نمو قطاع الطاقة العالمي، حيث أن الطلب العالمي على الطاقة، والذي يعتمد أساسا على النمو 

من هذا  %90، علمًا بأن 2035بحلول عام  %33السكاني ونمو الدخل من المتوقع أن يرتفع بنسبة 
ون االقتصادي والتنمية، حيث تمثل كل من الهند، الطلب ناشئ عن الدول غير األعضاء في منظمة التعا

  من هذا المجموع.  %65الصين ومنطقة الشرق األوسط ما نسبته 

ولتلبية الطلب المتزايد على الطاقة سوف يرتفع العرض العالمي من جميع مصادره، حيث ال يزال يعتمد 
اد ة التي تحرك عجلة االقتصالنفط على عمليات النقل، من المتوقع أن يبقى المصدر الرئيسي للطاق

العالمي، ومع توسيع مصادر الطاقة وما يترتب على ذلك من تغيرات في النمط الجغرافي في عرض 
الطاقة، سوف يتحتم على منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا منافسة مناطق جديدة في توفير العرض 

اقة الدولية أن حجم االستثمارات المطلوبة الذي يقابل زيادة الطلب على النفط والغاز.  وترى وكالة الط
تريليون دوالر،  37سوف يتزايد ويتراكم ليصل على  2035لتلبية الطلب العالمي على الطاقة حتى سنة 

تريليونات دوالر على التوالي  9تريليونات دوالر و 10علمًا بأن مساهمة البنية التحتية للنفط والغاز تبلغ 
تريليون دوالر، أي ما يمثل  17جموع متطلبات االستثمار والطاقة يصل إلى إذا كان م %51أي ما يعادل 

المتبقية من االستثمارات العالمية فتتكون من استثمارات في  %4من اإلجمالي. أما فيما يخص الـ  45%
من االستثمار في مصادر توليد الطاقة الجديدة  %60الفحم والوقود البيولوجي. ومن الجدير بالذكر أن 
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مل استثمارات في توليد الكهرباء من مصادر متجددة من الكتلة البيولوجية وحركة المياه والرياح والطاقة تش
 الشمسية والحرارة األرضية. 

وكما تعلمون بأنه ال يزال تضخم التكاليف يشكل أحد أهم العوامل الدافعة باتجاه زيادة االستثمار في الطاقة، 
لسياسة قد توصلت إلى نتيجة مفادها أن تكاليف مشاريع الطاقة قد ارتفعت فجميع المؤسسات المعنية بأمور ا

وال تزال ترتفع بمعدالت عالية، وتقول أبيكورب أن تكاليف أي مشروع طاقة متوسط الحجم في منطقة الشرق 
  . 2003األوسط وشمال أفريقيا قد ارتفع بأكثر من ثالثة أضعاف منذ عام 

فيما يتعلق بتوقعات اإلنتاج من المناطق الجديدة، فأنه من المتوقع أن  ياباالرتوعلى رغم من تفاقم حالة 
تظل منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا تلعب دورًا محوريًا في تزويد األسواق العالمية بالنفط، وبدرجة 

 3.9ى لحيث أنه من المتوقع أن تصل إجمالي استثمارات المنطقة في الطاقة إ ،أقل بالنسبة للغاز الطبيعي
، ومن 2035من االستثمار العالمي في الطاقة حتى سنة  %10تريليون دوالر، أي ما يزيد قليال على 

على شكل مساهمات في  %57على شكل ديون و %43المتوقع أن يتكون هيكل متطلبات رأس المال من 
  رؤوس األموال بالنسبة لالستثمارات في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا ككل. 

  فيما يلي نبذة موجزة عن شركاتنا التابعة والزميلة:و

   

  شركة خليفه دعيج الدبوس وإخوانه المحدودة (كي دي دي بي)

تعد مقاوال معتمدًا  وهيمن قبل أفراد من عائلة الدبوس،  1959تأسست شركة كي دي دي بي في عام 
بتسليم عدد كبير من المشاريع اإلنشائية والكهربائية واألعمال الميكانيكية خاصة لدى قطاع صناعات النفط 

  والغاز في الكويت.

حيث عززت الشركة ربحيتها خالل هذا العام بفضل استحواذها على أمر عمل جديد من شركة نفط الكويت 
  أهيل خطوط أنابيب تدفق النفط الخام في مناطق جنوب وشرق الكويت.ألعمال إصالح واستبدال وٕاعادة ت
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هذا وقد تم إعادة هيكلة أعمال الشركة من خالل اتخاذ المزيد من اإلجراءات الرقابية المالية والتشغيلية، 
فضًال عن تشكيل لجنة تنفيذية من أعضاء يتمتعون بخبرات فريدة ومتميزة في قطاع النفط والغاز بالكويت، 

النفط  قود والمناقصات من شركاتوسوف تستمر الشركة في تقديم العروض لالستحواذ على العديد من الع
  . 2014الوطنية خالل عام 

  

  شركة هجليج لخدمات البترول واالستثمار المحدودة : 

تعد واحدة من أكبر  وهي، 1997تأسست شركة هجليج لخدمات البترول واالستثمار المحدودة في عام 
  الشركات المتخصصة في أنشطة المقاوالت والصناعات اإلنشائية والبنية التحتية بالسودان.

يرتكز نشاط الشركة في مجاالت الهندسة والتوريد واإلنشاء، ولدى الشركة مجموعة من القوى العاملة والتي 
كافية إلدارة المشاريع والصناعات موظف، فضًال عن أن شركة هجليج لديها من الخبرة ال 600تتجاوز 

الهندسية واألعمال المدنية والميكانيكية والكهربائية والطرق والجسور وكذلك المشاريع البيئية لخدمة العديد 
  من القطاعات ومنها النفط والغاز.

حيث قامت الشركة بتنفيذ مجموعة من المشاريع في مجاالت خطوط أنابيب النفط، إنتاج النفط والغاز، 
األعمال الكهربائية والميكانيكية، وأنظمة و وجمع وتجهيز المرافق والمطارات والجسور والطرق والسدود 

 .التكييف وخطوط نقل الطاقة الكهربائية

ه في مجلس إدارة الشركة حيث يتمتع أعضاء مجلس اإلدارة ، تم عمل تغييرات رئيسي2013وفي عام 
  الحاليين بخبرات واسعة في الصناعات النفطية وخاصة مجالي الهندسة والتسويق.

، على 2014حيث تزمع إدارة شركة هجليج على التخارج من بعض استثماراتها غير األساسية خالل عام 
الهيكلة المالية، علما بأن الشركة قد باشرت عملية إعادة  أن يتم استغالل هذه السيولة الناتجة في إعادة

  الهيكلة وتسعى اإلدارة حاليًا لالستحواذ على عقود جديدة في السودان، 



 

 

 بيت الطاقة القابضة
  2013التقرير السنوي 

15 

تشغيل  إعادة ، حيث نجحت الشركة في2013خالل عام  اإلنجازات التشغيلية العديد من هذا وقد تحققت
حجار والعديد من االنجازات العامة في األصول مصنع خلط االسمنت، وزيادة كفاءة مصنع تكسير األ

  التشغيلية للشركة.

في السودان خالل السنوات الثالث الماضية وأصبح االقتصاد  %100لقد تجاوز المعدل التراكمي للتضخم 
)، أعيدت IFRSالسوداني يوصف بأنه اقتصاد مفرط في التضخم، ووفقًا للمعايير الدولية للتقارير المالية (

صياغة تقارير شركة هجليج على أساس عوامل التحويل المستمدة من مؤشر أسعار السلع االستهالكية 
)CPI) الصادر من قبل صندوق النقد الدولي (IMF .(  

  

  شركة نوردك إنرجي :

تعد شركة نوردك إنرجى من الشركات المتخصصة في خدمات حفر اآلبار والتدخل، حيث تأسست الشركة 
  ولة اإلمارات العربية المتحدة من قبل مجموعة خبراء بالصناعة.بد 2006في عام 

استطاعت شركة نوردك منذ التأسيس أن تحقق نموًا إستراتيجيًا من كونها شركة صغيرة لخدمات اآلبار إلى 
 coiled)، ووحدات المواسير المرنة (thru-tubingشركة مالكة ألسطول حديث من مواسير الحفر (

tubingدات متطورة لعمليات الشد () وأيضًا وحsnubbing) وٕاعادة تأهيل اآلبار (work-over.(  

وحتى تقوم الشركة بتزويد العمالء بمزيد من الحلول الخاصة لخدمات حقول النفط، فقد أضافت الشركة 
)، أنظمة قطع األنابيب الداخلية fishing toolsالعديد من الخدمات األخرى ومنها أدوات الشد والسحب (

ت األرض، وأنظمة إزالة الشوائب، وبخبرة نوردك الفريدة من نوعها، فقد تمكنت الشركة من تقديم خدمات وتح
  مساندة لعمليات الحفر كتوفير المعدات والعمالة الالزمة لذلك.

حيث نجحت شركة نوردك بتمديد مدة العقد والخدمات المقدمة في عقد التشغيل الحالي مع شركة دراجون 
مدى اتباع الشركة ، األمر الذي يعكس 2011انستان والتي استحوذت عليه الشركة في يوليو أويل في تركم

للمعايير الدولية وتقديمها خدمات عالية الجودة، مما ساهم في تحقيق أرباحًا جيدة للشركة خالل هذا العام 
  وما بعدها.  2014وسوف يتكلل هذا النجاح بتعزيز ربحيتها لعام 
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، ساهمت شركة بيت الطاقة بتقديم الدعم الالزم لشركة نوردك لتحقيق خطتها االستراتيجية 2013وخالل عام 
سواء من خالل تقديم الدعم المادي الكافي للشركة أو تزويد الشركة بالخبرات الفنية والمهنية المتميزة وذلك 

الشركة  عض التغييرات على مجلس إدارةحيث تم إجراء ب، المستهدفلتوسيع قاعدة عملياتها وتحقيق النمو 
  وذلك بإنضمام عضوًا جديدًا يمتلك الخبرات الفنية الفريدة في مجال خدمات النفط والغاز.

هذا وقد قامت شركة بيت الطاقة بمساندة خطة إعادة هيكلة رأس مال الشركة وذلك عن طريق تحويل 
أسمال بالشركة، األمر الذي سيعزز من وضع مليون دوالر إلى ر  15قرض المساهمين طويل األجل بمبلغ 

البيانات المالية للشركة، حيث قامت نوردك بدورها بتوسيع قاعدة األصول بالشركة واالستحواذ على المزيد 
ديد من وتقوم الشركة حاليًا بدراسة العمن عمليات حفر وٕاعادة تأهيل اآلبار لتوسيع عملياتها التشغيلية، 

  . منطقة الخليج العربيالمناقصات والمشروعات ب

   شركة المشاري لتجارة المعدات الثقيلة : 

تعد شركة المشاري لتجارة المعدات الثقيلة من الشركات الرائدة في تزويد وتأجير المعدات باإلمارات العربية 
، حيث تختص الشركة بتجارة وتأجير مولدات الطاقة التي تعمل 2003المتحدة والتي تأسست في عام 

  بالديزل.

كما توفر الشركة أيضًا خدمات بيع وتأجير العديد من المعدات كمعدات البناء والتحميل والرافعات، 
والمضخات والمحركات والمولدات والسقاالت، وتقوم الشركة بتصنيع المواد العازلة ووسائل الحماية والتغليف 

  لمولدات الطاقة وكذلك خزانات الديزل.

عمل تغييرات في مجلس إدارة الشركة حيث تبنت اإلدارة الجديدة خطط استراتيجية ، تم 2013وخالل عام 
لتعزيز عمليات النمو المستقبلية، وقد قامت الشركة خالل العام الماضي ببناء ورشة عمل جديدة ومنشأة 

النفط،  عاإلمارات العربية المتحدة، كذلك قامت بإنشاء مكتبًا جديدًا بأبوظبي الستهداف قطا -تخزين بدبي
  واألعوام التالية. 2014كما أنه ومن المتوقع أن تجنى الشركة ثمار هذا االستثمار في عام 
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  شركة سين فيولز العالمية 

بوالية تكساس بهدف تطوير وتفعيل استخدام التكنولوجيا الثورية  1999شركة أمريكية خاصة تأسست في 
لتحويل الغاز للوقود السائل/االيثيلين، حيث تم اكتشاف هذه التكنولوجيا بقسم الهندسة الكيميائية بجامعة 

A&M .المرموقة بوالية تكساس  

نولوجيا االيثيلين تعد نقلة ثورية باقتصاديات مشجعة حيث تحد التكإن تكنولوجيا تحويل الغاز للوقود السائل/
  الخضراء والصديقة للبيئة من انبعاثات وحرق الغاز في الغالف الجوي إن لم كانت تمنعه بالكامل.

عداد تقييم لمحفظتها من براءات االختراع المسجلة بأسمها أو إمن ، انتهت إدارة سينفيولز 2013في عام 
التي هي بصدد التسجيل حيث توّصلت اإلدارة إلى استنتاج مفاده أن هناك براءات اختراع أجنبية وأخرى 
محلية تعتبر خارج نطاق مجال عمل الشركة األساسي وأنها على األرجح لن تؤدي إلى تغطية التكاليف 

  ألف دوالر.  938لية المتوقعة األمر الذي نتج عنه شطب قيمة هذه البراءات والتي تقدر بـ الحالية والمستقب

هذا وقد بلغت هذه التكنولوجيا مرحلة من النضوج حيث تتضافر حاليًا الجهود لزيادة رأسمال الشركة عن 
متحدة ت الطريق جذب مستثمرين من الخارج لتمويل وبناء مصنع لتحويل الغاز لوقود سائل بالواليا

  األمريكية. 

  

  شركة أوفيل الهندية

من رأسمال شركة  %35.4في موريشيوس، تملك حصة  خاص مقرهاكيتارا أوفيل، هي شركة ذات غرض 
في كيتارا أوفيل. وقد وافقت شركة كيتارا كابيتال،  %36.36أوفيل، حيث تمتلك شركة بيت الطاقة نسبة 
  . 1:1من أسهم األفضلية إلى حقوق مساهمين بنسبة  %95يل بصفتها مستثمرا في أوفيل، على خيار تحو 

حيث تقدم الشركة خدمات تسجيل وتحليل بيانات طين الحفر،  2000بدأت أوفيل أنشطتها في عام 
  باإلضافة إلى تسجيل بيانات الحفر بمؤشرات الحفر الحقيقية وبدقة عالية لصناعة الحفر االستكشافي. 
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ركات الرائدة في عمليات تسجيل وتحليل بيانات طين الحفر الستكشاف النفط تعد شركة أوفيل من أكبر الش
  والغاز بالهند، كما أن لديها خبرة كافية في التكوين الجيولوجي للمكامن داخل الهند وخارجها.  

هذا وأن لدى أوفيل وحدات يتم تصنيعها من قبل الشركة والخاصة بتسجيل بيانات طين الحفر، كما أن 
يق من الخبراء المختصين لتقديم تلك الخدمات للعديد من أشكال التنقيب عن النفط ومنها البرية لديها فر 

مليون دوالر  20.5والبحرية في المياه العميقة والضحله، ولدى الشركة طلبيات تبلغ قيمتها اإلجمالية 
امج ر العديد من بر أميركي أي ما يعادل ضعف مبيعات السنة المالية الحالية، وقد قامت الشركة بتطوي

  الكمبيوتر المتطورة واألجهزة الدقيقة لشركات االستكشاف واالنتاج.

باإلضافة إلى ذلك، فقد دخلت أوفيل مؤخرًا في مجال المسح الجيولوجي بالطائرات عن طريق تملك حصة 
يتم  نأفي شركة ماك فار العالمية والتي تمتلك مقر في كل من سنغافوره وكندا، ومن المتوقع  %55تبلغ 
د فازت بعقود في كل من ، مع العلم بأن الشركة ق2014بتحقيق األرباح المتوقعة اعتبار من عام  البدء

النرويج وٕاندونيسيا، باإلضافة إلى ذلك فقد وصلت أوفيل إلى مراحل متقدمة في مناقشاتها للحصول على 
  عقود في العديد من الدول. 

  صنــدوق الطـاقة 

قامت شركة بيت الطاقة القابضة بتأسيس شركة تابعة مملوكة لها بالكامل تحت اسم "عارف إنرجي 
  ل ليمتد" وهي شركة ذات مسؤولية محدودة معفاة ومقرها في جزر كايمان. إنترناشيونا

قامت الشركة التابعة والمذكورة أعاله باالستثمار في صندوق كيروجين للطاقة من خالل صندوق للشراكة 
المحدودة "صندوق الطاقة" والمؤسس في جزر الكايمان من قبل "كيروجين الطاقة كابيتال ليمتد" مع التزام 

  مليون دوالر أميركي.  20المساهمة اإلجمالية في راس المال بمبلغ ب

يتبنى الصندوق استراتيجية متخصصة باالستثمار وتطوير رؤوس األموال للشركات الصغيرة ومتوسطة 
الحجم في مجاالت النفط والغاز، مع التركيز على النمو وتحقيق عوائد لالستثمار تقدر بثالث أضعاف 

 من استثماراته. %30مر ومن المتوقع أن يزيد معدل العائد الداخلي للصندوق عن رأس المال المستث
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ومن الجدير ذكره، بأن صندوق الطاقة قام باالستثمار في ثالثة استثمارات جديدة حيث ارتفعت القيمة 
  منذ وقت االستثمار فيه.  %22العادلة بنسبة 

  شركة كويت إنرجي

بهدف خلق شركة نفط وغاز خاصة بالشرق األوسط، حيث  2005تأسست شركة كويت إنرجي في عام 
تعد كويت إنرجي أحدى الشركات القليلة المتخصصة في عمليات استكشاف وٕانتاج النفط والغاز في 

وعة بالشرق نالمنطقة، كما أن لديها القدرة الفائقة والعالقات القوية لالستحواذ على األصول التشغيلية المت
  األوسط. 

كما أن لدى الشركة حاليًا محفظة متنوعة من األصول الخاصة بعمليات النفط والغاز والتى ترتكز على 
االستكشاف واإلنتاج وتطوير احتياطيات النفط والغاز بالشرق األوسط ومناطق أوراسيا بحصص ملكية 

  ليات االستكشاف واإلنتاج. في أصول متنوعة تنطوي على عم %100إلى  %15تتراوح ما بين 

يوميًا بالمتوسط خالل الربع الثالث المكافىء برميل من النفط  24,694حيث بلغ إنتاج الشركة ما يعادل 
 حيث ترتفع معدالت اإلنتاج لكل ربع عام على التوالي.، 2013من سنة 

مليون  221.6كانت حصة الشركة من االحتياطيات المؤكدة والمحتملة  2012ديسمبر  31وكما في 
  برميل من النفط المكافىء. 

وفي الوقت الحالي، تعتبر كويت إنرجي بمراحلها النهائية من عملية إعادة هيكلة الملكية، والتي تمكن 
 KECت إنرجي بي أل سي، جيرسي (المساهمين في الشركة مباشرة من الحصول على أسهم في كوي

plc أسهم في شركة  2014)، حيث أنه سيعرض على مساهمي شركة كويت إنرجي كويت في بداية عام
وذلك نظير أسهمهم الحالية في شركة كويت إنرجي كويت، وذلك بناًء  1:1كويت إنرجي بي أل سي بنسبة 

  .تابعة لشركة كويت إنرجي بي أل سيعلى خطة إعادة الهيكلة حيث ستصبح شركة كويت إنرجي كويت 
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  شركة مكامن السعودية لخدمات النفط والغاز

 2008هي شركة مساهمة سعودية متكاملة ومتخصصة في خدمات النفط والغاز، تأسست في يونيو 
  .مليار لایر سعودي 1.2برأسمال وقدره 

إلجراء مسح شامل للسوق وفحص نافي للجهالة للتأكد من ومنذ تأسيسها عملت مكامن مع جهات مختلفة 
متع مكامن بعالقة تترسيخ أساسات صلبة ومتينة تمكنها من تحقيق تطلعاتها المستقبلية بكفاءة عالية، هذا وت

طيبة مع شركة أرامكو السعودية وقد تمكنت الشركة من الفوز بالعديد من المناقصات التابعة ألرامكو، كما 
  ة على عدد من الجوائز التقديرية منها.نالت الشرك

شركة أرامكو وذلك لتشغيل خمسة مراكب توريد لدعم  معكبيرة  بعقود، فازت مكامن 2013وفي عام 
  منصات حفر وتجهيز في المناطقة المغمورة التابعة ألرامكو.

 Security-اسة للحر  إقامةلتوريد بارجة شركة أرامكو عقد آخر مع هذا وقد استحوذت مكامن أيضًا على 
Accommodation Barge.  

وحات المساهمين فإننا نؤكد على أن الشركة سوف تستمر بمشيئة اهللا متحقيق تطلعات وط فيورغبة منا 
قطاع  يفتعالى بالعمل كفريق متماسك وبكفاءة وفاعلية لتحقيق األهداف المرجوة للوصول إلى مكانة متميزة 

ما سنواصل ك ة أولوياتنا،مع وضع مصالح مساهمينا نصب أعيينا وفى مقدم واإلقليمي،المحلى  االستثمار
  اظ على عامل الشفافية في األداء.سعينا الحثيث لزيادة العائد على حقوق المساهمين مع الحف

عامًا حافًال باألداء الجيد ويعتبر نقطة انطالق لمزيد من النمو في المستقبل  2013وختامًا، يعد عام 
ا نتوجه بالشكر والتقدير لمساهمينا الكرام على حسن ثقتهم بنا ودعمهم الدائم لخطواتنا الهادفة القريب، كم

 مسيرة العطاء المتواصل.  واستمرارلتحقيق أفضل النتائج الممكنة 
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 التقرير الشرعي لشركة بيت الطاقة القـابضة
   2013ديسمبر   31عن السنة المالية المنتهية في  
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  المالية المجمعةالبيانات  
  لشركة بيت الطاقة القـابضة وشركاتها التابعة

 2013ديسمبر   31للسنة المالية المنتهية في  
































































































