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الشمالي: إعادة هيكلة »املدينة«
بدأت تؤتي ثمارها

محمد الشمالي

أرباح الشركة
بلغت 1.66 مليون دينار 

خالل النصف األول 

»وضع الشركة على املسار الصحيح«

مساهمو »دانة الصفاة« يجّددون الثقة بمجلس اإلدارة

ــة  ــ ــة دانـ ــركــ جـــــــّدد مـــســـاهـــمـــو شــ
بمجلس  الثقة  الغذائية،  الصفاة 
واإلدارة  املــــســــتــــقــــيــــل،  اإلدارة 
الشركة  عمومية  خالل  التنفيذية 
ــقــــدت الــخــمــيــس املـــاضـــي  الـــتـــي ُعــ
في   91.64 بلغت  حــضــور  بنسبة 

املئة.
ــمـــي  ــاهـ وأكـــــــــــــدت غــــالــــبــــيــــة مـــسـ
الــشــركــة عــزمــهــا عــلــى االســتــمــرار 
ــم أعـــضـــاء مــجــلــس اإلدارة  فـــي دعــ
الــتــنــفــيــذيــة  واإلدارة  املـــســـتـــقـــيـــل، 
تــقــديــرًا ملــا بــذلــه هـــؤالء مــن جهود 
ــى كـــــــل األصـــــــعـــــــدة،  ــ ــلـ ــ ــيــــة عـ ــنــ مــــضــ
ولــــإنــــجــــازات الـــتـــي تــحــقــقــت فــي 
عـــهـــد املـــجـــلـــس الــــحــــالــــي، والـــتـــي 
أثــمــرت وضــع الشركة على املسار 
تــحــقــيــق  إلــــــى  وأدت  الـــصـــحـــيـــح، 
ــا خـــــالل الـــفـــتـــرات  ــ ــــاحـ ــة أربـ ــركـ ــشـ الـ
الـــظـــروف الصعبة  ــم  الــســابــقــة، رغـ
الـــتـــي واجــهــتــهــا الـــشـــركـــة، وبــيــئــة 
األعمال املتعثرة وظروف املنافسة 

الشديدة في قطاع املطاعم.
اإلدارة،  مجلس  رئيس  وأشـــار 
ــــن املــــخــــيــــزيــــم  ــمـ ــ ــــرحـ ــدالـ ــ ــبـ ــ ــــد عـ ــهـ ــ فـ
اإلدارة  مــــجــــلــــس  جــــــهــــــود  إلـــــــــى 
الــعــام  خـــالل  الــتــنــفــيــذيــة  واإلدارة 
تــحــقــيــق  إلــــــى  وســـعـــيـــهـــم   ،2015
أهــــــداف الـــشـــركـــة االســتــراتــيــجــيــة 
ــن تـــجـــاوز  ــديـ ــاهـ ومـــحـــاولـــتـــهـــم جـ
األهــداف املوضوعة، وأن يحققوا 
نــســب نــمــو أكــبــر مـــن املــســتــهــدف، 
ــاز يــســاهــم  ــجــ وذلــــــك لــتــحــقــيــق إنــ
فـــي تــرســيــخ مــكــانــة الـــشـــركـــة من 
ــن الـــــشـــــركـــــات الـــــــرائـــــــدة فــي  ــمــ ضــ
ــواد الــغــذائــيــة، وتــعــزيــز  ــ مــجــال املـ
حــصــتــهــا الــســوقــيــة فـــي األســــواق 
على  اعتمادًا  واإلقليمية  املحلية 
ــــوة عــالمــاتــهــا  حــجــم أعــمــالــهــا وقـ

التجارية.
ــــد خــــالل عــمــومــيــة الــشــركــة  وأكـ
الــعــاديــة املــؤجــلــة، وغــيــر الــعــاديــة 

ــان عــامــا  املــؤجــلــة إلـــى أن 2015 كـ
مـــمـــيـــزًا بـــكـــل املـــقـــايـــيـــس، واجـــهـــت 
فيه الشركة العديد من التحديات 
لتحسني  الجهود  فيه  وتواصلت 
بــدعــم  وذلــــــك  األداء،  مـــســـتـــويـــات 
كامل من مجلس اإلدارة، وبجهد 
مكانة  لتأكيد  العاملني  من  كبير 
الشركة كصرح اقتصادي، يشمل 
من  ومتكاملة  متنوعة  مجموعة 
ــتـــي تــحــتــل مــكــانــة  ــات، والـ ــركـ ــشـ الـ
مرموقة في قطاع املواد الغذائية.

وتـــــــــطـــــــــرق املــــــخــــــيــــــزيــــــم ألهــــــم 
الشركة  التي حققتها  اإلنــجــازات 
إلـــى  أشــــــــار  حـــيـــث   ،2015 خــــــالل 
أنــه وبــالــرغــم مــن اســتــمــرار اآلثــار 
ــة  ــاديـ ــتـــصـ ــة االقـ ــ ــــأزمـ الـــســـلـــبـــيـــة لـ
وانخفاض  السياسية  والــظــروف 
الـــشـــركـــة  أن  إال  الــــنــــفــــط،  أســــعــــار 
ــي مـــســـتـــوى  ــ ــا فــ ــنـ ــدت تـــحـــسـ ــ ــهـ ــ شـ
مــبــيــعــاتــهــا املــجــمــعــة بــمــعــدل 16 
ــام 2014،  ــعــ بــ ــقــــارنــــة  مــ ــة  ــئــ املــ ــــي  فـ
ــيــــة إعـــــــــادة  ــلــ ــــث أثـــــــمـــــــرت عــــمــ ــيـ ــ حـ
ــيـــعـــات فــي  ــبـ هــيــكــلــة قـــطـــاعـــات املـ
الــشــركــات الــتــابــعــة، وتــعــيــني عــدد 

مــن الــكــفــاءات فــي هــذه القطاعات 
وطرح منتجات جديدة من خالل 
شركة »ايدافكو« في مصر وزيادة 
الـــتـــوســـع الـــجـــغـــرافـــي واالنـــتـــشـــار 
لسلسلة معارض »الدانة« الراقية 
ــكـــويـــت املــخــتــلــفــة،  فــــي مـــنـــاطـــق الـ
واالستحواذ على عالمات تجارية 
 F&B( إضــافــيــة مــن خـــالل شــركــة
لــبــنــان( بـــهـــدف تــوســيــع الــحــصــة 
العمالء  قاعدة  وزيـــادة  السوقية، 
وتلبية احتياجاتهم املختلفة في 

رفع مستوى املبيعات.
وبــــــني »تــــــم خــــــالل هــــــذا الـــعـــام 
تحقيق مستوى أعلى من التوازن 
والــتــنــاغــم بـــني قــطــاعــات الــشــركــة 
املختلفة والعمل بمهنية متميزة 
ــا يــضــمــن  ــمـ وإعــــــــــادة الـــهـــيـــكـــلـــة، بـ
القطاعات  فــي  الــوفــورات  تحقيق 
الــخــدمــيــة لــلــشــركــات الــتــابــعــة مع 
الدعم الالمحدود من الشركة األم، 
كما شهد عام 2015 ارتفاع أصول 

الشركة بنسبة 13 في املئة«.
وأشــار املخيزيم إلــى أن األزمــة 
االقـــتـــصـــاديـــة الـــعـــاملـــيـــة، كــــان لها 

ــبــــي عــــلــــى عـــمـــلـــيـــات  ــلــ تــــأثــــيــــر ســ
شهدت  إذ  االستثمارية،  الشركة 
اســـتـــثـــمـــارات الـــشـــركـــة انــخــفــاضــا 
ــي الــقــيــمــة، مــمــا نــتــج عــنــه أخــذ  فـ
ــة، ألـــقـــت  ــقـ ــتـــحـ مـــخـــصـــصـــات مـــسـ

بظاللها على أداء الشركة.
وقــــــــــال »بــــصــــفــــة عـــــامـــــة تـــقـــوم 
الـــــــشـــــــركـــــــة بــــــمــــــراقــــــبــــــة الــــــوضــــــع 
االقــــتــــصــــادي عــــن كـــثـــب الغــتــنــام 
ــة  ــاريـ ــمـ ــثـ ــتـ االسـ الـــــفـــــرص  مـــــن  أي 
املتميزة املتعلقة بأنشطة الشركة 
ــا«، الفـــتـــا إلــى  ــهــ بــمــخــتــلــف أنــــواعــ
بقطاع  منها  وإيــمــانــا  الشركة  أن 
ودوره  ــة  ــيــ ــذائــ ــغــ الــ ــات  ــاعــ ــنــ الــــصــ
ــيــــر املـــنـــتـــجـــات  الـــكـــبـــيـــر فـــــي تــــوفــ
الغذائية قد أولت الشركة اهتماما 
ــاع حـــيـــث تــم  ــقــــطــ كـــبـــيـــرًا بــــهــــذا الــ
تــطــويــر الــعــمــل بــمــصــنــع الــشــركــة 
بــمــيــنــاء الـــدوحـــة ألحـــــداث تــحــول 
نوعي في جودة أطباق املأكوالت 
ــة مـــــــن خـــــــــالل طـــرحـــهـــا  ــ ــريـ ــ ــــحـ ــبـ ــ الـ
للروبيان  جديدة  إنتاج  لخطوط 
الطازج واملجمد والجاهز للطبخ، 
وكــذلــك تــم تــطــويــر مصنع شركة 

»إيـــدافـــكـــو« فـــي جــمــهــوريــة مصر 
الـــعـــربـــيـــة، وتـــــم إجــــــــراء عــمــلــيــات 
اإلحالل والصيانة ملعدات املصنع 
لــرفــع كــفــاءة اإلنــتــاج، وفــي لبنان 
ــــس كــريــم  تــــم تــغــيــيــر مــصــنــع اآليــ
إنتاج  مــعــدات  وإضــافــة  بالكامل، 
ــديــــدة بـــطـــاقـــة إنـــتـــاجـــيـــة أكـــبـــر،  جــ
كذلك تمت إضــافــة مــعــدات أخــرى 
ــتــــاج كــافــة  بــمــصــنــع األجــــبــــان إلنــ
الشركة  وتأمل  األجــبــان،  أصناف 
أن يساهم ذلــك فــي تطوير الــدور 
الحيوي لهذا القطاع، وأن يحقق 
ذلــــــك تـــــوازنـــــا إضــــافــــيــــا ملــبــيــعــات 

الشركة ومن ثم أرباحها.
وأكــــــد ســـعـــي الـــشـــركـــة مـــنـــذ أن 
بدأت مسيرتها إلى البحث الدائم 
عن منتجات جديدة ترضى أذواق 
احتياجاتهم،  وتلبي  املستهلكني 
ــد تـــوســـعـــت الـــشـــركـــة فــــي ذلـــك  ــ وقـ
منتجاتها  مظلة  تــحــت  فــأدخــلــت 
الـــعـــديـــد مـــن املــنــتــجــات الــجــديــدة 
التي القت استحسان املستهلكني.

بــالــرغــم مــمــا حققته  أنـــه  ورأى 
ــازات، إال أنـــه ال  الــشــركــة مـــن إنــــجــ

العديد من األهــداف  أمامها  يــزال 
وذلك  تحقيقها،  إلــى  تهدف  التي 
ــار مــشــتــرك  ــ ــ مــــن خـــــالل وضـــــع إطـ
والخطط  السياسات  كافة  ينظم 
ــة واالســــــتــــــغــــــالل األمــــثــــل  ــ ــاحـ ــ ــتـ ــ املـ
ملـــوارد الــشــركــة املــتــوافــرة بجانب 
تطوير املنتجات والخدمات التي 
تــقــدمــهــا الــشــركــة لــعــمــالئــهــا، مما 

يحقق تنويع مصادر الدخل.
وفـــي خــتــام أعــمــال االجــتــمــاع، 
وافـــــــق املـــســـاهـــمـــون عـــلـــى بــنــود 
ــال كـــافـــة، والـــتـــي كــــان من  ــمــ األعــ
اإلدارة،  مــجــلــس  تــقــريــر  ــا  ــرزهـ أبـ
بعدم  اإلدارة  مجلس  وتــوصــيــة 
تــوزيــع أربــــاح عــن الــســنــة املالية 
 ،2015 ديسمبر   31 فــي  املنتهية 
مجلس  أعضاء  استقالة  وقبول 
بــإعــادة  يــقــومــوا  أن  قــبــل  اإلدارة، 
نفسه  اإلدارة  مــجــلــس  انــتــخــاب 
ــم:  ــ ــلـــة، وهـ ــبـ ــقـ ــوات مـ ــ ــنـ ــ لــــثــــالث سـ
فـــهـــد املـــخـــيـــزيـــم، ومـــحـــمـــد نــبــيــل 
التركيت، وبدر  جعفر، وعبدالله 
ومشعل  كعرفي،  ومالك  القطان، 

الجاركي.

املخيزيم: 2015 
كان عامًا مميزًا 
بكل املقاييس

مبيعات الشركة 
قفزت 16 في املئة 
مقارنة بعام 2014 

املخيزيم مترئسًا عمومية الشركة               )تصوير أسعد عبدالله(

»بيان«: خسائر جماعية 
ملؤشرات البورصة 

أشــار تقرير شركة بيان إلــى أن ســوق الكويت لــأوراق 
املالية واصل تسجيل الخسائر الجماعية ملؤشراته الثالثة 
لأسبوع الثاني على التوالي، إذ أنهى تــداوالت األسبوع 
املـــاضـــي فـــي املــنــطــقــة الـــحـــمـــراء، وســـط ســيــطــرة الــضــغــوط 
البيعية وعمليات جني األرباح واملضاربات السريعة على 
الكثير مــن األســهــم املــدرجــة فــي مختلف القطاعات، وذلــك 
خالل معظم الجلسات اليومية من األسبوع.  وقد لوحظ 
البيعية  الضغوط  تزايد  املاضي  األسبوع  تــداوالت  خــالل 
قيمتها  تقل  التي  الخاملة  الصغيرة  األســهــم  بعض  على 
السوقية عن قيمتها االسمية والدفترية، وهو األمر الذي 
انــعــكــس ســلــبــا عــلــى أداء املــؤشــر الــســعــري بــشــكــل خــاص، 
اليومية مــن األسبوع  تــراجــع فــي معظم الجلسات  والـــذي 
املاضي لينهيه عند أدنى مستوى له خالل شهر أغسطس 

الجاري.
ومع مقارنة أداء سوق الكويت لأوراق املالية مع نظرائه 
فـــي دول مــجــلــس الــتــعــاون الــخــلــيــجــي، فــقــد شــغــل الــســوق 
املــرتــبــة الــخــامــســة فــي تــرتــيــب أســــواق األســهــم الخليجية 
نسبة  بلغت  حيث  املسجلة،  األسبوعية  الخسائر  لجهة 
خسائر مــؤشــره الــســعــري 0.79 فــي املــئــة، فــي حــني شغلت 
الــســوق املــالــيــة الــســعــوديــة مرتبة الــصــدارة بعد أن سجل 
فيما  املــئــة،  فــي  مؤشرها خــســارة أسبوعية نسبتها 4.02 
شغل سوق دبي املالي املرتبة الثانية بعد أن أنهى مؤشره 

 تراجعا نسبته 2.25 في املئة. 
ً
تداوالت األسبوع مسجال

أما املرتبة الثالثة فشغلتها بورصة قطر بعد أن سجل 
املـــئـــة، تــبــعــهــا ســوق  مــؤشــرهــا خـــســـارة نسبتها 1.64 فـــي 
مسقط لأوراق املالية الذي سجل مؤشره تراجعا نسبته 
 
ً
1.21 في املئة، بينما كانت بورصة البحرين األقل تسجيال

لــلــخــســائــر خــــالل األســــبــــوع املــنــقــضــي، إذ بــلــغــت خــســائــر 
مؤشرها 0.23 في املئة. 

في املقابل، غرد سوق أبو ظبي لــأوراق املالية وحيدًا 
في املنطقة الخضراء وذلك بعد أن أنهى مؤشره تداوالت 

 ارتفاعا بسيطا نسبته 0.03 في املئة.
ً
األسبوع مسجال

وعــلــى صعيد نتائج الــشــركــات املــدرجــة خــالل النصف 
األول، بلغت نسبة الشركات املفصحة عن نتائجها 92.43 
في املئة من إجمالي الشركات املدرجة في السوق، إذ وصل 
عدد الشركات التي أعلنت عن نتائجها للنصف األول إلى 
 ما يقارب 889.68 مليون دينار أرباحا 

ً
171 شركة محققة

نتائج هذه  عــن  املــئــة  فــي   9.27 نسبته  بانخفاض  صافية 
الــشــركــات للفترة ذاتــهــا مــن الــعــام الــســابــق، والــتــي بلغت 

حينها 980.54 مليون دينار تقريبا. 

|   كتب حسين كمال   |

للتمويل  املدينة  حققت شركة 
واالستثمار أرباحا بـ 1.66 مليون 
األول،  ــنــــصــــف  الــ خــــــــالل  ــار  ــ ــنــ ــ ديــ
ــارة  ــسـ ــافــــي خـ ــــع صــ بــــاملــــقــــارنــــة مـ
بــلــغــت 1.34 مــلــيــون ديــنــار خــالل 
السابق،  العام  من  نفسها  الفترة 
وبنسبة نمو في صافي األربــاح 
ربحية  وبــلــغــت  املـــئـــة.  فـــي   223.6
يونيو  بنهاية  فلس   4.27 السهم 
2016، باملقارنة مع خسارة 3.45 

بنهاية يونيو 2015.
إدارة  مـــجـــلـــس  ــيــــس  رئــ وقـــــــال 
الشركة، محمد الشمالي »نجحت 
الشركة بإضافة لبنة جديدة في 
بــنــيــان إعـــــادة الــهــيــكــلــة لــلــشــركــة، 
لـــتـــضـــيـــف نــــجــــاحــــا جـــــديـــــدًا إلــــى 
سلسلة النجاحات التي حققتها 
الــشــركــة خــــالل املــرحــلــة املــاضــيــة 
ــلـــيـــة الـــتـــطـــويـــر  ــعــــد إعــــــــــادة عـــمـ بــ
الـــشـــامـــلـــة«، مــعــتــبــرًا أن الــنــتــائــج 
تــعــكــس الـــجـــهـــود الــكــبــيــرة الــتــي 
ــلـــة  ــرحـ تـــبـــذلـــهـــا الــــشــــركــــة فـــــي املـ

األخيرة لتصحيح مسارها.
وذكــر الشمالي أن خطة إعادة 
مجلس  بها  الــتــزم  الــتــي  الهيكلة 
اإلدارة أمام املساهمني والجمعية 
الــعــمــومــيــة بــــدأت تــؤتــي ثــمــارهــا 
بشكل متسارع نتيجة التخطيط 

ــيــــذ املــــحــــتــــرف  ــفــ ــنــ ــتــ ــيــــم والــ ــلــ الــــســ
عمليات  لكافة  الدقيقة  واملتابعة 
ــة الــــشــــركــــة. وأضـــــــاف أن  وأنـــشـــطـ
ــــذي اعــتــمــدت  نـــمـــوذج األعـــمـــال الـ
عليه الشركة كان يقضي بإيقاف 
الــخــســائــر املــتــتــالــيــة فــي مرحلته 
ــدخــــول فـــي عــمــلــيــات  األولـــــــى، والــ
تـــســـويـــة حــقــيــقــيــة وواقــــعــــيــــة مــع 
ــراف الــدائــنــة، بــاإلضــافــة الى  األطــ
عــمــلــيــات تـــخـــارج ودمــــج لبعض 
االســتــثــمــارات مــع االعــتــمــاد على 
املوازنة بني الحد اآلمن للسيولة 
مع هوامش الربح املستهدفة في 

ظل املخاطر املرتبطة بها.
وأضــــــــــــاف لــــقــــد تــــغــــيــــر هــيــكــل 
بشكل  للشركة  املــالــيــة  الــبــيــانــات 
جـــذري خـــالل الــعــامــني األخــيــريــن 
ــتــــزامــــات  ــالــــي الــ ــلـــغ إجــــمــ ــيـــث بـ حـ
املــديــنــة 7.1 مــلــيــون ديـــنـــار فــقــط، 
ــــاوزت فــي  ــــجـ ــي كـــانـــت قــــد تـ ــتــ والــ
أوقــات سابقة حاجز 150 مليون 
ــا يـــعـــنـــي نـــجـــاح  ــ ديـــــنـــــار، وهــــــو مـ
الشركة في تسديد ما يربو على 
لتصل نسبة  ديــنــار  مــلــيــون   140
إجــمــالــي االلـــتـــزامـــات إلـــى حقوق 

املساهمني 32 في املئة فقط.


