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مدخل أحد فروع شركة أجيليتي وفي اإلطار إحدى شاحنات الشركة
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اعتمد مجلس ادارة شركة آفاق للخدمات التربوية 
)آفاق( البيانات املالية املرحلية للشركة للفترات 
املنتهية في 28 فبراير 2010، حيث أظهرت النتائج 
حتقيقها خسائر بقيمة 135.8 ألف دينار مبا يعادل 
2.54 فلس للسهم مقارنة بخسائر قدرها 78.5 ألف 
دينار مبا يعادل 1.47 فلس للسهم لنفس الفترة من 
2009 وبلغ اجمالي املوجودات املتداولة 2.1 مليون 

دينار مقارنة بـ 3.5 ماليني دينار لنفس الفترة من 
العام 2009 وبلغ اجمالي املوجودات 7.2 ماليني دينار 
مقارنة بـ 8.6 ماليني دينار لنفس الفترة من 2009 
وبلغ اجمالي املطلوبات املتداولة 1.3 مليون دينار 
مقارنة بـ 1.6 مليون دينار لنفس الفترة من 2009 
وبلغ اجمالي املطلـوبات 1.8 مليون دينار مقارنة 

بـ 2.1 مليون دينار لنفس الفترة من 2009.

135 ألف دينار خسائر »آفاق« لفترة 6 شهور

)كرم دياب( عبداهلل احلميضي مترئسا عمومية الشركة   

سداد قيمة الصفقة يتم خالل عملية النقل

فريق »زين ـ بهارتي« يواصل
نقل األصول في الكونغو دون عقبات

محمود فاروق
علمت »األنباء« من مصادر ذات صلة ان 
الفريق املشترك الذي ميثل كال من شركة »زين« 
وشركة »بهارتي« يستكمالن حاليا عملية نقل 
األصول في الدول األفريقية، مبينة ان الفريق 

يجري حاليا نقل األصول في الكونغو.
وأفـــادت املصادر بأنه ال توجد اي عقبات 
حتى اآلن خـــالل عمليات نقل االصول حيث 
جتري على »قدم وســـاق« علـــى حد قولها، 
في اشـــارة من املصادر الـــى وجود دعم من 

اجلهات املعنية في الدول التي تتواجد فيها 
شبكة »زين«.

ومن ناحية أخرى، ذكرت املصادر ان عملية 
سداد قيمة الصفقة ستتم خالل عمليات نقل 
األصول، نافية بذلك أي تأخير قد يحدث في 
عملية السداد كما تناولت ذلك بعض الوسائل 

اإلعالمية األجنبية.
وأضافت ان دولـــة الكونغو تعتبر ثالث 
دولة يتم فيها نقل أصول زين ـ أفريقيا منذ 

توقيع االتفاق النهائي على الصفقة.

توّقع في عمومية الشركة تحقيق أرباح جيدة في الربع األول من العام الحالي

الحميضي: انخفاض محفظة القروض لدى »التسهيالت« 
يعود لتشدد »المركزي« تجاه البنوك والشركات

صندوق المعسرين سدد 100% من  قروض عمالء الشركة الصادرة ضدهم أحكام قضائية
 عاطف رمضان

توقع رئيــــس مجلس االدارة 
والعضو املنتدب لشركة التسهيالت 
التجاريــــة عبداهلل احلميضي ان 
حتقق الشركة ارباحا جيدة للربع 

االول من العام احلالي.
وأضــــاف احلميضــــي خالل 
العمومية العادية للشــــركة التي 
عقدت بنسبة حضور 83% تقريبا، 
انه بالرغم من التأثيرات السلبية 
التي تركتهــــا االزمة االقتصادية 
العاملية خالل العام املنصرم على 
االقتصاد وسوق االئتمان بالكويت 
اســــتطاعت الشــــركة بالسياسة 
ان  انتهجتها،  التــــي  املتحفظــــة 
حتقــــق نتائج جيــــدة وان توفر 
الســــيولة الالزمة لعملياتها من 
خالل التدفقات النقدية االيجابية 
والتمويل من البنوك ولم تواجه 
الشركة أي صعوبة في التمويل، 
مشيرا الى ان الشركة حققت خالل 
عام 2009 ربحا صافيا قدره 14.3 
مليون دينار بانخفاض 6.4% عن 
العام املاضي، مؤكدا ان االنخفاض 
جاء نتيجة صافي خسارة ترجمة 
عمالت اجنبية، وذلك بسبب ارتفاع 
الدوالر مقابل الدينار حيث بلغت 
اخلسارة 5.4 ماليني دينار مقابل 
0.9 مليــــون دينار العام املاضي. 
واســــتطرد قائال: امــــا انخفاض 
ايرادات التسهيالت االئتمانية، فقد 
بلغ 16.2% وذلك نتيجة انخفاض 
حجم احملفظة وانخفاض اسعار 

الفائدة.
وأشار احلميضي الى انه بلغ 
اجمالي اصول الشركة 324.1 مليون 
دينار بانخفاض نسبته %17.35 
عن العــــام املاضي، مبينا ان ذمم 
التسهيالت االئتمانية تشكل نسبة 

80.7% من اجمالي االصول.
وزاد قائال: أما بالنسبة لعمليات 
التمويل اخلارجي للشركة، فقد 
كانت محدودة واعتمدت الشركة 
أساسا في متويل عملياتها على 
النقدية، حيث حافظت  تدفقاتها 
املبالغ احملصلة من العمالء على 
نفس مســــتوى االعوام السابقة، 
الفتا الى ان مجلس االدارة على ثقة 
بقدرة الشركة على ترتيب عمليات 
التمويل للعام احلالي بســــهولة 

وبأسعار تتالءم مع املالءة املالية 
والسمعة اجليدة للشركة.

وأفاد بأن مجلس االدارة اقترح 
توزيع أرباح نقدية بواقع %20 )20 
فلســــا عن كل سهم( للمساهمني 
املقيدين في سجالت الشركة بتاريخ 

انعقاد اجلمعية العمومية.
من جانب آخر، أفاد احلميضي 
بأن الشركة ليست لديه معوقات 
أو صعوبات بالنسبة للتمويل من 
ان انخفاض  الى  البنوك، مشيرا 
الشــــركة  القروض لدى  محفظة 
نتيجة انخفاض الســــوق بشكل 
عام الى جانب شــــروط وتشدد 
بنك الكويت املركزي »على البنوك 

والشركات«.
وأشــــار الى ان الشركة كانت 
متشددة في منح القروض خالل 

فترة األزمة املالية العاملية، وذلك 
تخوفا مــــن وجود تعثر مالي قد 
يواجه عمالء الشــــركة، مؤكدا ان 
الشركة لم تالحظ وجود تعثرات 
مالية االمر الذي جعلها تتراخى مرة 
ثانية في عمليات منح القروض.

وأشار الى ان صندوق املعسرين 
ألقى بظالله على الشركة، حيث مت 

تسديد القروض املتعثرة.
وزاد قائال: الصندوق ســــدد 
نسبة 100% من قروض الذين عليهم 
احكام قضائية، مما انعكس ايجابا 

على محفظة الشركة.
وبــــني احلميضي ان تشــــدد 
املركزي في عمليات منح القروض 
أدى الى انخفاض في حجم محفظة 
الشركة »محفظة القروض«، الفتا 
ايضا الى ان انخفاض الفائدة أثر 

سلبا على احملفظة.
ومضى قائ ال: الشركة تقترض 
بالدوالر والدينار وال تعتمد على 
أموال املســــاهمني، وعندما أوقف 
املركزي عمليات التحوط بالنسبة 
للشركات والبنوك وجعلها مقتصرة 
على التجار الذين يشترون بضائع 
معينة أصبح الدوالر لدينا معرضا 
النخفاض وبالتالي ينعكس ذلك 

سلبا على أرباح الشركة.
وبــــني احلميضي انــــه عندما 
ارتفــــع الدوالر فــــي 2009 مقابل 
الدينار حققت الشــــركة خسائر 
بقيمــــة 5.4 ماليني دينار وعندما 
ارتفع سعر الدوالر حققت الشركة 
مكاسب بقيمة 7.3 ماليني دينار في 
2008، علما ان الشركة ال تتاجر 
في العمالت، ولكنها كانت تقترض 

بالدوالر.
هذا، وقد تفاءل احلميضي بأداء 
السوق الكويتي خالل 2010 مقارنة 

بـ 2008.
وقد صادقت عمومية الشركة 
علــــى بنود جــــدول اعمالها التي 
تضمنت اعتماد امليزانية العمومية 
وحســــاب االرباح واخلسائر عن 
املنتهيــــة في 31  املالية  الســــنة 
أرباح  ديســــمبر 2009، وتوزيع 
نقدية على املســــاهمني املسجلني 
بتاريخ انعقاد اجلمعية بواقع %20 
)أي 20 فلسا لكل سهم(، ومكافآت 

اعضاء مجلس االدارة.

انتخاب مجلس إدارة جديد
انتخبت العمومية العادية لش��ركة التسهيالت التجارية 
اعضاء مجلس ادارتها للس��نوات ال� 3 املقبلة، حيث يضم 
املجلس 7 أعضاء مجلس ادارة منهم عضو مجلس االدارة 

عبداهلل السميط »معني من قبل شركة وفرة لالستثمار«.
اما ال� 6 اآلخرون فتم انتخابهم من قبل العمومية وهم: 
عبداهلل احلميضي ومحمد بهبهاني ومس��اعد بدر الساير 

وعلي معرفي واحلارث اخلالد وخالد مشاري اخلالد.

عقود »أجيليتي« مع الجيش األميركي.. من نعمة إلى نقمة؟
هشام ابوشادي

في عام 2003 بــــدأت »أجيليتي« 
في احلصــــول على عقــــود اجليش 
األميركي وتكثيــــف تعاونها اعتبارا 
من 2005 ما دفع بســــهم الشركة ألن 
يصل الى مستويات سعرية خيالية 
من 700 فلس في عــــام 2003 الى 7 
دنانير في عــــام 2006، وخالل هذه 
الفترة أصبحــــت »أجيليتي« حديث 
الكويت، بل انها حتولت من شــــركة 
محلية الى شركة عاملية وحصلت على 
عقود قيمتها اإلجمالية 8.5 مليارات 
دوالر، لذلك أطلقت أوساط املتداولني 
على أجيليتي والشــــركات املرتبطة 
الذهبي« )أجيليتي  بها لقب »املربع 
ـ الوطنية العقارية ـ مركز سلطان ـ 
بيان لالستثمار( ولكن خالل رحلة 
الصعود للوصــــول الى القمة برزت 
قضايا رفعها كمال سلطان وهو أول 
من بدأ مفاوضات مع اجليش األميركي 
للحصول على عقود، وقد حتقق ذلك 
من خالل تأسيسه شركة مع شركة 
املخازن العمومية قبل تغيير اسمها 
الى »أجيليتي«، إال ان اخلالف بشأن 
ضخامة العقود واألرباح احملققة من 
خاللها تسبب في قضايا بني الشركاء 
ما دفع »أجيليتي« من خالل وسائل 
عديدة للدخول في مفاوضات مباشرة 
مع اجليش األميركي للحصول على 

العقود ،وقد حتقق لها ذلك.
لكــــن كمال ســــلطان رد بدعاوى 
ضدها بناء على ما ميلكه من معلومات 

ومستندات حول احتمال وجود تزوير 
في فواتير تتعلــــق باملواد الغذائية 
التي متــــد بهــــا »أجيليتي« اجليش 

األميركي.
ومع تبني أعضاء في الكونغرس 
األميركي لهذه القضية في ظل انتقال 
مواجهته مع »أجيليتي« الى اإلعالم 
العاملي عبر كال اجلانبني واتصاالتهما 
قامت وزارة العــــدل األميركية برفع 
قضايــــا ضــــد »أجيليتــــي« وجميع 
الشركات التابعة لها، وحسب القانون 
االميركي، فقد مت وقف اي تعاقدات مع 
»أجيليتي« وحرمانها من الدخول في 
مناقصات في شــــهر نوفمبر املاضي 
الى حني البت فــــي القضية، لتدخل 
الشركة في جوالت مكوكية للوصول 
الى تسوية، إال انها باءت بالفشل حتى 
اآلن ليفقد ســــهم »اجيليتي« وأسهم 
الشركات املرتبطة بها تدريجيا لقب 
»املربع الذهبي«، وحسب تصريح أدلى 
به مسؤول كبير في شركة أجيليتي 
نشرته »األنباء« قبل أسبوع أكد فيه 
انه في حال عدم التوصل الى تسوية 
خالل هذا األســــبوع ـ األسبوع الذي 
أدلى فيه بتصريحــــه ـ فإنه لن يتم 
التوصل الى تسوية نهائية، وبالفعل 
عاد سهم »أجيليتي« يوم األحد املاضي 
للتداول دون التوصل الى تســــوية، 
القضاء األميركي  وبالتالي فإن باب 
القضايا  أصبح مفتوحا حلسم هذه 
لتتحول عقود اجليش األميركي الى 

نقمة بعد ان كانت نعمة.

»الرابطة« تعلن عدم فوزها  
بمناقصة  مع الجيش األميركي

وكالة الدفاع اللوجستية تعّين شركة جديدة 
إلدارة عقد بداًل من »أجيليتي« 

أفادت ش��ركة رابطة الكويت والخليج للنق��ل )الرابطة( في بيان صادر 
عل��ى موقع البورصة بأن��ه عطفا على كتابها بتاري��خ 23 مارس 2010 ان 
إح��دى المناقصات التي تقدمت إليها الش��ركة مع الجيش االميركي قد تم 
االعالن عن نتيجتها ولم يحالف الش��ركة الحظ ف��ي الفوز بها وقد تمت 
الترسية على ش��ركة اخرى، وستقوم الشركة بإخطار السوق عن نتيجة 

باقي المناقصات في حينها.

أكدت شركة املخازن العمومية )اجيليتي( ان وكالة الدفاع اللوجستية )دي ال ايه( 
قد اعلنت عن تعيني شركة  جديدة الدارة عقد املورد الرئيسي )بي في( في الكويت 
والعراق.  وقالت الشركة في بيان صادر على موقع البورصة إنه نظرا العادة توزيع 
اجليش االميركي وتعيني مورد جديد ولضمان اس��تمرارية التوريد بشكل سليم 
قررت وكالة الدفاع اللوجس��تية استمرار شركة   اجيليتي الدارة املورد الرئيسي 

ملدة 6 اشهر من تاريخه. 


