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قــــال ســـــوق 
الكويـــت لألوراق 
املالية ان شـــركة 
دار االســـتثمار قد 
حصلت على موافقة 
بنك الكويت املركزي 
بياناتهـــا  علـــى 
للســـنة  املاليـــة 
املالية املنتهية في 
2008/12/31، بتاريخ 
13 أبريـــل اجلاري 
وقـــد أحيـــط بنك 
الكويـــت املركزي 

علما مبضمون البيانات املالية اخلتامية املجمعة 
للشـــركة عن الســـنة املنتهية في 2008/12/31 
الواردة الـــى بنك الكويت املركزي، وفق كتاب 

الشركة املؤرخ في 15 مارس املاضي.
وأخذ في االعتبار ما ورد في تقرير مراقبي 
احلسابات وكما هو مبني في اإليضاحني )2 و16( 
من أن قدرة املجموعة على متابعة أنشطتها طبقا 
ملبدأ االســـتمرارية تتوقف على إعادة جدولة 
شـــروط التزاماتها مع الدائنني، وكذلك ما جاء 
في تقرير مراقبي احلسابات بشأن »عدم القدرة 
على إبداء الرأي« من انه نظرا جلوهرية األمور 
املذكورة بفقرات أساس عدم القدرة على إبداء 
الرأي، فإنهم ال يبدون رأيا على هذه البيانات 

املالية املجمعة. 

البيانات المعلنة

وبحسب البيانات املعلنة على موقع سوق 
الكويت لألوراق املالية فقد تكبدت شـــركة دار 
االستثمار خسائر تقدر بـ 80.3 مليون دينار عن 
السنة املنتهية في 31 ديسمبر من العام 2008 
بخسارة للسهم الواحد بلغت 87.45 فلسا مقارنة 
بأرباح بلغت 132 مليون دينار عن الفترة ذاتها 
من العام 2007 بعائد على الســـهم بلغ حينها 

140.58 فلسا.
وبلغ إجمالي املوجودات املتداولة 365.7 مليون 
دينار مقارنة بـ 659.5 مليونا في الفترة ذاتها 
من العام 2007 في حني بلغ إجمالي املوجودات 
لدى الشركة 1.2 مليار دوالر في نهاية عام 2008 

مقارنة بـ 1.25 مليار في نهاية عام 2007 .
اما إجمالي املطلوبات على الشركة في نهاية 
عام 2008 فبلغت 999.1 مليون دينار مقارنة بـ 

871.9 مليونا في نهاية 2007.
وبلغ إجمالي حقوق املساهمني 201.4 مليون 
دينار في نهاية 2008 مقارنة بـ 387.6 مليونا 

في الفترة ذاتها من العام 2007. 
كما بلغ إجمالي اإليرادات من التعامالت مع 
االطراف ذات الصلة مبلغ 8.1 ماليني دينار وبلغ 
إجمالي املصروفات من التعامالت مع االطراف 

ذات الصلة مبلغ 4.5 ماليني دينار. 
وقرر مجلس إدارة الشركة عدم توزيع أرباح 
عن السنة املالية املنتهية في 2008/12/31، علما 
بـــأن هذه التوصية تخضـــع ملوافقة اجلمعية 

العمومية واجلهات 
املختصـــة. علمـــا 
أن تقريـــر مراقب 
احلسابات يحتوي 
على اســـاس عدم 
القـــدرة على إبداء 
الرأي كما هو مبني 
فـــي اإليضاحـــني 
)2 و16( مـــن هذه 
املالية  البيانـــات 
املجمعـــة: بتاريخ 
2008/10/8 تخلفت 
الشـــركة األم عن 
سداد تسهيالت وكالة والحقا توقفت عن سداد 
كل الديون واألرباح املتعلقة بها املستحقة لصالح 
الدائنني )البنوك واملؤسسات املالية وآخرين( 
بعد تاريخ التخلف عن الســـداد، وقد أدى ذلك 
التخلف عن السداد إلى ان أصبحت الشركة األم 
متخلفة عن سداد ديونها وفقا لشروط التخلف 
عن السداد املنصوص عليها في اتفاقيات الديون 
األخرى وبالتالي أدى ذلك إلى عجز املجموعة 

عن الوفاء بالتزامات ديونها بالكامل. 
كذلك قـــام بعض الدائنني برفع قضايا لدى 
محاكم الكويت متضمنة إشهار إفالس الشركة 
األم للحصول على مستحقاتهم، باإلضافة الى 
ذلك بلغت صافي خسائر املجموعة 80 مليون 
دينار تقريبا عن السنة املنتهية في 2008/12/31 
كما توجد مخالفة لشـــروط االتفاقيات املبرمة 
مع املمولني مما يقتضى الســـداد الفوري لتلك 

االلتزامات. 

قدرة المجموعة

وأضاف البيان ان املجموعة تعمل حاليا على 
التفاوض مع املمولني إلعادة هيكلة ديونها، وقد 
أصبحت قـــدرة املجموعة على متابعة أعمالها 
على أساس مبدأ االســـتمرارية تستند بشكل 

كبير الى النجاح في هذه املفاوضات.
 مشـــيرة الى عدم التمكن من الوصول الى 
أدلة تدقيق موثوق فيها وكافية لتحديد مدى 
قدرة املجموعة على الوصول إلى اتفاق بشأن 

إعادة هيكلة الديون املستحقة عليها. 
وتابـــع انه وكما هو مبـــني في إيضاح رقم 
)12( من هـــذه البيانات املالية املجمعة، يوجد 
نزاع قضائي مع بنك محلى السترجاع ملكية 
املجموعة في بنك كويتي مدرج في سوق الكويت 
لألوراق املالية ومصنف ضمن االستثمارات في 
شركات زميلة بقيمة دفترية بلغت 142 مليون 

دينار تقريبا.
وقد بلغت الـــوكاالت الدائنة املتعلقة بذلك 
االستثمار بالبيانات املالية املجمعة 75 مليون 

دينار تقريبا. 
مشـــيرة إلى عدم متكنها من احلصول على 
أدلة تدقيق كافية وموثوق فيها لتحديد ما اذا 
كانت هناك أي تسويات قد تكون ضرورية على 

البيانات املالية املجمعة نتيجة لذلك. 

أحمد الهدابي ود.الفي الظفيري يتبادالن وثائق العقد

»الكويتية« توقع اتفاقية تفاهم مع مركز الخليج لدراسات الطيران 
لتطوير الكوادر البشرية في المؤسسة

ضمن مشاركة شركة أبوظبي للمطارات في معرض دبي 
للمطارات، الذي اختتمت أنشطته أمس، مت توقيع اتفاقية 
تفاهم بني مركز اخلليج لدراســــات الطيران )جيكاس( 
ومؤسسة اخلطوط اجلوية الكويتية، وذلك خالل مؤمتر 
صحافي عقد في جناح شركة أبوظبي للمطارات )أداك( 
في املعرض، بحضور كل من نائب أول الرئيس التنفيذي 
لعمليات املطارات لدى شركة أداك أحمد الهدابي ومدير 
دائرة التدريب والتطوير لدى مؤسسة اخلطوط اجلوية 
الكويتية د.الفي الظفيري وبحضور مدير مركز األعمال 

في املؤسسة م.عبداهلل نشمي العنزي.
وستتيح هذه االتفاقية العديد من الفرص لكال الطرفني 
من أجل تنسيق اجلهود لتطوير الكوادر البشرية العاملة 
في قطاع الطيران ومجال إدارة املطارات، وذلك عبر عدد 
متنوع من التخصصات والتدريبات العملية التي يقدمها 

مركز اخلليج لدراسات الطيران ملنتسبيه بالتعاون مع 
مؤسسة اخلطوط اجلوية الكويتية، للنهوض بخبرات 

ومهارات العاملني في هذا القطاع احليوي. 
وبهذا اخلصوص، قال نائب أول الرئيس التنفيذي 
لعمليات املطارات لدى شركة أداك أحمد الهدابي: »يوفر 
مركز اخلليج لدراسات الطيران عددا من التخصصات 
املتقدمة والتدريبات العملية ملنتسبيه من طلبة اإلمارات 
ودول مجلس التعاون اخلليجي ودول منطقة الشــــرق 
األوســــط، وذلك من مقره اجلديد الكائن مبطار البطني 
للطيــــران اخلاص الواقع في قلــــب العاصمة أبوظبي، 
والذي سيتم تشــــغيله في يوليو من هذا العام، حيث 
ستســــاهم املرافق واخلدمات احلديثــــة لهذا املوقع في 
دعــــم هذه التدريبات والبرامــــج امليدانية التي صممت 
خصيصا من أجل النهوض بالكوادر البشــــرية العاملة 

في قطاع الطيران ومجال إدارة املطارات وصقل املهارات 
واخلبرات وتخريج قيادات شابة وواعدة لتطوير هذا 

القطاع احليوي«.
من جهته، علق مدير دائرة التدريب والتطوير لدى 
مؤسسة اخلطوط اجلوية الكويتية د.الفي الظفيري قائال: 
»تربط اخلطوط اجلوية الكويتية املجتمع واالقتصاد 
الكويتي بالعالم، وذلك من خالل خدماتها املتميزة التي 
نهدف من خاللها إلى الوصــــول للعاملية بطابع تراثي 
وتقليدي معاصر. وللنهوض بهذه اخلدمات، فإننا نؤمن 
بأهمية صقل مواهب وخبرات العاملني لدينا وحتفيزهم 
وتشجيعهم على االستمرار في تقدمي األفضل، لذا متثل هذه 
االتفاقية أهمية كبيرة بالنسبة لنا ونتطلع قدما للتعاون 
مع مركز اخلليج لدراسات الطيران من أجل تطوير أداء 

ومهارات الكوادر البشرية العاملة في املؤسسة«.

مدققو حسابات »دار االستثمار«:
استمرارية الشركة مرتبطة بإعادة الجدولة 

د. محمد العلوش يترأس عمومية الشركة

عموميتها أقرت عدم توزيع أرباح والموافقة على إصدار صكوك

العلوش: كبار المالك في »األولى« يجتمعون
الشهر القادم لدراسة الدمج مع »االستثمار الخليجي«

السنعوسي: تم التوصل إلى اتفاق مع 3 بنوك محلية إلعادة جدولة ديون الشركة
منى الدغيمي

قـــال رئيس مجلـــس إدارة 
شركة األولى لالستثمار د.محمد 
العلوش انه مـــن املتوقع عقد 
اجتماع مع كبار املالك بالشركة 
في الشهر القادم لدراسة عروض 
الدمج املقدمة مع شـــركة بيت 
االستثمار اخلليجي، مشيرا إلى 
انه ستتم مناقشة هذه العروض 
مع كبار املالك ومجلس اإلدارة 
واإلدارة التنفيذية للوقوف على 
القيمة العادلة للسهم ومن ثم 
تبليـــغ املســـاهمني ودعوتهم 
لعقد جمعية عمومية لإلنهاء 

اإلجراءات.
وأكد فـــي تصريح صحافي 
على هامـــش اجتماع اجلمعية 
العمومية للشـــركة أن قضية 
الدمج حتظـــى بجدية من قبل 
األطـــراف املعنية، الفتا إلى أن 
النتائج تعتمد على قبول املالك 

للتقييمات املطروحة.
وأضاف أن املرحلة احلالية 
هـــي مرحلة انتقاليـــة جاءت 
بعد فترة من اخلســـائر واخذ 
املخصصـــات، متوقعـــا عودة 
الشـــركة لإلعالن عن األرباح 

مع نهاية العام احلالي.
وملجابهة التداعيات احلالية 
لالزمة االقتصادية ولتشكيل 
كيان اســـتثماري يســـتطيع 
املتغيرات  الصمود في وجـــه 
والتطورات األخيرة، كشـــف 
العلوش خالل كلمة ألقاها في 
اجتماع عمومية الشركة العادية 
أمس بنســـبة حضور 87% أن 
الشركة قامت نتيجة رغبة املالك 
الرئيسيني بالتوقيع مع شركة 
بيكر تيلي وهي إحدى الشركات 
العاملية املتخصصة في تقييم 
األصول لعمل الدراسة الالزمة 
لدمج األولى لالستثمار وبيت 
االستثمار اخلليجي وفقا ملعايير 
ومعطيات مت االتفاق عليها من 
قبل جلنة املالك ويتوقع االنتهاء 
من عملية التقييم خالل الربع 

الثاني من العام احلالي.

محلية إلى تسوية يتم من خاللها 
إعادة جدولة الديون، الفتا إلى 
أنها تعمـــل على معاجلة بقية 
االلتزامات املالية للشركة خالل 

الفترة احلرجة احلالية.
وأمل أن يحمل العام احلالي 
بوادر انفراج األزمة املالية في 
ظل قـــوة ومتانة املؤشـــرات 
االقتصادية للدولـــة وأن تتم 
إعادة النظر في مسألة انحسار 
التمويل ونقص السيولة لدى 
الشركات االستثمارية وتوفير 
أدوات متويل متوسطة وطويلة 
الشـــركات على  املدى تساعد 

جتاوز املشاكل الراهنة.
وأكد السنعوسي ان التقييم 
وصل ملرحلة متقدمة جدا على 
مستوى الشركتني، مشيرا الى ان 
هناك تقييما مبدئيا للشركتني مت 
رفعه للجنة الرئيسية املشكلة 
من املساهمني الرئيسيني ومن 
املفترض حتديد اجتماع في شهر 

مايو ملناقشة التقييمني.

جدول األعمال:

وافقت عمومية الشركة على 
كل البنود الـــواردة في جدول 
أعمالها السيما منها املوافقة على 
إطفاء كامل اخلسائر املتراكمة 
البالغة 18.46 مليون دينار على 

النحو التالي: 
احتياطي عام: 7.04 ماليني 
دينار وعالوة إصدار 11.4 مليون 

دينار.
كما وافقـــت اجلمعية على 
إصدار صكوك بالدينار الكويتي 
أو أي عملة أخرى يراها مجلس 
اإلدارة مناسبة ومبا يتفق مع 
الشريعة اإلسالمية وفقا لالئحة 
التنفيذية للمرسوم بقانون رقم 
31 لســـنة 1990 بشأن تنظيم 
تداول األوراق املالية وإنشـــاء 
صناديق االستثمار وذلك بعد 
موافقة البنك املركزي ووزارة 
التجارة والصناعة وتفويض 
مجلس اإلدارة باتخاذ اإلجراءات 

الالزمة لإلصدار. 

وأضاف أنه سيتم النظر في 
كيفية تذليل العقبات القانونية 
واإلجرائيـــة لتطبيق االندماج 
بالشكل املالئم في حال اعتماد 
املالك في كلتا الشـــركتني على 

هذا الدمج.
التزمت  الشـــركة  ان  وقال 
باالســـتمرار في خدمة ديونها 
للجهات الدائنة والتسوية مع 
الدائنني الرئيسيني، مشيرا إلى 
أنها اجتهدت للتخارج من بعض 
أصولها للحصول على السيولة 
الالزمة لسداد باقي االلتزامات 
املاليـــة. واشـــار العلوش الى 
التي  أن اخلطة اإلستراتيجية 
اعتمدتها الشركة في 2008 ركزت 
على االستثمار املباشر والتنوع 
القطاعي واجلغرافي األمر الذي 
أدى إلى تخفيف حدة التداعيات 
السلبية لالزمة املالية، الفتا إلى 
أن اغلـــب أصول األولى خارج 
الكويت وحتديدا في الســـوق 
الســـعودي وأســـواق اخلليج 
األخرى. وأوضح في ذات السياق 
أن جميـــع الشـــركات التابعة 
والزميلة لألولى لالستثمار في 
وضع مالي مستقر مما حصن 
األصول من االنخفاض بدرجة 

كبيـــرة مقارنة مع الشـــركات 
املنافســـة في السوقني احمللي 

واخلليجي.
وأكد أن »األولى لالستثمار« 
تعمل وفـــق اإلســـتراتيجية 
اجلديدة التـــي قوامها التركيز 
املالية وإدارة  على اخلدمـــات 
األصـــول واحملافظـــة علـــى 
استثمارات الشركة للوصول إلى 
نقطة التوازن ومن ثم العودة 
التدريجيـــة لتحقيق األرباح، 
الفتا إلى أن جناح اإلستراتيجية 
منوط بخفض النفقات والعمل 
على زيادة اإليرادات وتنويعها 
ودعم وتطوير الشركات التابعة 
والزميلة لتكـــون رافدا يعزز 

وضع األولى لالستثمار.
وفيما يتعلق بالنتائج املالية 
للشركة قال العلوش ان األولى 
لالستثمار تكبدت خسارة نحو 
22.9 مليون دينار أي ما يعادل 
خسارة بقيمة 35.2 فلسا للسهم 
مقابل ربـــح بقيمة 3.2 ماليني 
دينـــار نتيجة للســـنة 2008، 
مشـــيرا إلى انه بناء على هذه 
النتائج رفع مجلس اإلدارة إلى 
اجلمعيـــة العمومية التوصية 
بعدم توزيع أرباح للسنة املالية 

املنتهية في 31 ديسمبر 2009.
ومـــن جانبه عـــزا العضو 
التنفيذي  املنتدب والرئيـــس 
للشـــركة خالد السنعوســـي 
خســـائر الشـــركة إلى تراجع 
األصول في الشركة والشركات 
الزميلة نتيجة تداعيات األزمة 

املالية العاملية.
واســـتعرض السنعوسي 
التفاصيـــل حول  جملة مـــن 
اخلســـائر غير احملققة خالل 
2009، مشـــيرا إلى أن إجمالي 
اخلسائر غير احملققة وانخفاض 
قيمـــة املوجـــودات املتعلقـــة 
باالســـتثمارات واملوجـــودات 
األخـــرى بلغـــت 11.17 مليون 
دينـــار، فيما بلغت اخلســـائر 
غير احملققة الناجمة عن تدني 
الزميلة نحو  أصول الشركات 

5.6 مليون دينار.
ولفت السنعوســـي إلى انه 
على الرغم من اخلسائر في عام 
2009 إال أن حقوق املســـاهمني 
بلغت 99.46 مليون دينار في 
نهايـــة 2009 فيما بلغ إجمالي 
األصول 232.38 مليون دينار.

وكشـــف السنعوســـي أن 
الشركة توصلت مع ثالثة بنوك 

)أحمد باكير(

من ضمن الشروط دفع 600 مليون دوالر أو مضاعفة المبلغ 3 أضعاف وحبس المسؤول المالي 10 سنوات

الحكومة األميركية أرسلت كتابًا بشروط التسوية لـ »أجيليتي«
واشترطت الرد قبل 3 مايو المقبل.. وإال فاللجوء للقضاء

محمود فاروق ـ فواز كرامي ورويترز
قالت احلكومة األميركية امـــس االول انها على 
وشك الوصول الى صفقة مع شركة أجيليتي إلسقاط 

االتهامات املوجهة اليها.
وتعتبر تصريحات احلكومة االميركية هي األولى 
من نوعها والتي تكشف فيها عن وجود مفاوضات 
مع شـــركة أجيليتي للوصول الى تسوية، رغم ان 
كلمة احلكومة لم تتضمن تفاصيل التسوية املزمعة 

من ناحية توقيتها او شروطها.
وجاء في تصريح احلكومة انه في االسبوع املاضي 
مت احراز تقدم كبير في املفاوضات بني أجيليتي واملدعي 

العام حلل اجلوانب اإلدارية لهذه القضية.
وقال املدعي العام األميركي: احلل النهائي يحتاج 
الى تقدمي التماس الى احملكمة األميركية املعنية يوم 

اجلمعة املقبل يتعلق بالدعـــوى ومن املتوقع ان 
يتم التوصل الى اتفاق من حيث املبدأ على القرار 

االداري في مطلع االسبوع املقبل.
ورغم ان كلمة املدعي العام األميركي لم تكشف عن 
عودة أجيليتي لتقدمي العطاءات على عقود اجليش 
األميركي بعد التسوية اال ان تقدمي أجيليتي لهذه 
العطاءات يعتبر أمرا حاســـما ألي تسوية مزمعة 

بني اجلانبني بحسب رويترز.
وقالت احلكومة األميركية ان الطعون التي قدمتها 

أجيليتي إلسقاط »لوائح االتهام« املوجهة مت وضع 
كتاب للرد عليها وســـيتم الرد عليها بشكل رسمي 
بتاريخ 3 مايو املقبل في حال الوصول الى تسوية 

بني اجلانبني.
وتوقعت األطراف الوصول الى تســـوية قبل 3 

مايـــو املقبل حيث قال املدعي العـــام ان هذا الوقت 
حتتاج اليه أجيليتي ألخـــذ موافقة مجلس ادارتها 

واملساهمني فيها على شروط التسوية.
وكان التصعيد األخير من قبل احلكومة األميركية 
بتوجيه اتهامات الى شـــركة تابعـــة ألجيليتي في 
الواليات املتحدة األميركية قـــد زاد احتماالت عدم 

التوصل الى اتفاق.

مضاعفة المبلغ

وملزيد مـــن التوضيحات قال مســـؤول مطلع 
في شـــركة اجيليتي لـ »األنباء« ان مجلس ادارة 
الشـــركة ســـيعقد اجتماعا اليوم ملناقشة الكتاب 
الذي ارســـلته احلكومة االميركية والشروط التي 
يتضمنها والتي أبرزها ان تقوم الشركة بدفع 600 
مليون دوالر على مدى عامني الى ادارة االمداد في 

اجليش االميركي.
وأفاد املصدر بأن الكتاب لم يتضمن اي تعهدات 
باحلصول على عقود من اجليش االميركي فيما ان 
ادارة الشركة تسعى للحصول على ضمانات متكنها 
من املنافسة على عقود اجليش األميركي مستقبال. 

وقال املصدر انه في حال رفض أجيليتي للشروط 
األميركية الواردة في الكتاب، فانه ســـيتم حتويل 
القضية الى القضاء األميركي واملطالبة بتعويضات 
تقدر بثالثة أضعاف املبلغ الوارد في الكتاب والبالغ 
نحو 600 مليون دوالر، باالضافة الى سجن املسؤول 

املالي في الشركة 10 سنوات.
وحرصـــا من »األنباء« على املزيد من املعلومات 
في هذه القضية أجرت اتصاال مع مسؤول آخر رفيع 
املستوى في الشـــركة حيث اكد ان الشركة تسعى 
لتسوية عادلة ولكن ليس على حساب املساهمني، 
مشـــيرا الى ان احملامني اخلاصني بالشركة يجرون 
مفاوضات مع احلكومة األميركية للحصول على افضل 
تسوية ال تؤثر على املركز املالي للشركة خاصة ان 

العقود التي كانت بحوزة الشركة مت سحبها.

مسؤول رفيع في الشركة: مجلس اإلدارة سيجتمع لمناقشة شروط التسوية.. ولكن ليس على حساب المساهمين


