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«وضع الشركة على املسار الصحيح»

ّ
مساهمو «دانة الصفاة» يجددون الثقة بمجلس اإلدارة
| كتب حسين كمال |
ج ـ ـ ـ ّـدد م ـس ــاه ـم ــو ش ــرك ــة دانـ ــة
الصفاة الغذائية ،الثقة بمجلس
اإلدارة امل ـ ـس ـ ـت ـ ـق ـ ـيـ ــل ،واإلدارة
التنفيذية خالل عمومية الشركة
الـ ـت ــي ُعـ ـق ــدت ال ـخ ـم ـيــس امل ــاض ــي
بنسبة حـضــور بلغت  91.64في
املئة.
وأك ـ ـ ـ ـ ـ ــدت غـ ــال ـ ـب ـ ـيـ ــة م ـس ــاه ـم ــي
ال ـشــركــة عــزم ـهــا ع ـلــى االس ـت ـمــرار
ف ــي دع ــم أع ـض ــاء مـجـلــس اإلدارة
امل ـس ـت ـق ـي ــل ،واإلدارة ال ـت ـن ـف ـيــذيــة
تـقــديـرًا ملــا بــذلــه ه ــؤالء مــن جهود
مـ ـضـ ـنـ ـي ــة ع ـ ـلـ ــى ك ـ ـ ــل األصـ ـ ـ ـع ـ ـ ــدة،
ولـ ــإن ـ ـجـ ــازات الـ ـت ــي ت ـح ـق ـقــت فــي
عـ ـه ــد املـ ـجـ ـل ــس ال ـ ـحـ ــالـ ــي ،والـ ـت ــي
أثـمــرت وضــع الشركة على املسار
الـ ـصـ ـحـ ـي ــح ،وأدت إلـ ـ ــى تـحـقـيــق
ال ـش ــرك ــة أربـ ــاحـ ــا خ ـ ــالل ال ـف ـت ــرات
الـســابـقــة ،رغ ــم ال ـظ ــروف الصعبة
ال ـت ــي واج ـه ـت ـهــا ال ـش ــرك ــة ،وبـيـئــة
األعمال املتعثرة وظروف املنافسة
الشديدة في قطاع املطاعم.
وأش ــار رئيس مجلس اإلدارة،
ف ـ ـهـ ــد ع ـ ـبـ ــدالـ ــرح ـ ـمـ ــن املـ ـخـ ـي ــزي ــم
إل ـ ـ ـ ــى ج ـ ـ ـهـ ـ ــود م ـ ـج ـ ـلـ ــس اإلدارة
واإلدارة الـتـنـفـيــذيــة خ ــالل الـعــام
 ،2015وس ـع ـي ـه ــم إلـ ـ ــى تـحـقـيــق
أهـ ـ ــداف ال ـش ــرك ــة االس ـتــرات ـي ـج ـيــة
وم ـح ــاول ـت ـه ــم ج ــاه ــدي ــن ت ـج ــاوز
األهــداف املوضوعة ،وأن يحققوا
نـســب نـمــو أك ـبــر م ــن املـسـتـهــدف،
وذلـ ـ ــك ل ـت ـح ـق ـيــق إنـ ـج ــاز ي ـســاهــم
ف ــي تــرس ـيــخ م ـكــانــة ال ـش ــرك ــة من
ضـ ـم ــن الـ ـ ـش ـ ــرك ـ ــات ال ـ ـ ــرائ ـ ـ ــدة فــي
م ـجــال امل ـ ــواد ال ـغــذائ ـيــة ،وتـعــزيــز
حـصـتـهــا الـســوقـيــة ف ــي األسـ ــواق
املحلية واإلقليمية اعتمادًا على
ح ـجــم أع ـمــال ـهــا وقـ ــوة عــالمــاتـهــا
التجارية.
وأكـ ــد خ ــالل عـمــومـيــة الـشــركــة
ال ـعــاديــة املــؤج ـلــة ،وغـيــر الـعــاديــة

املخيزيم2015 :
كان عامًا مميزًا
بكل املقاييس
مبيعات الشركة
قفزت  16في املئة
مقارنة بعام 2014
املخيزيم مترئسًا عمومية الشركة

املــؤج ـلــة إل ــى أن  2015ك ــان عــامــا
م ـم ـي ـزًا ب ـكــل امل ـق ــاي ـي ــس ،واج ـهــت
فيه الشركة العديد من التحديات
وتواصلت فيه الجهود لتحسني
م ـس ـت ــوي ــات األداء ،وذلـ ـ ــك بــدعــم
كامل من مجلس اإلدارة ،وبجهد
كبير من العاملني لتأكيد مكانة
الشركة كصرح اقتصادي ،يشمل
مجموعة متنوعة ومتكاملة من
الـ ـش ــرك ــات ،والـ ـت ــي تـحـتــل مـكــانــة
مرموقة في قطاع املواد الغذائية.
وتـ ـ ـ ـ ـط ـ ـ ـ ــرق امل ـ ـ ـخ ـ ـ ـيـ ـ ــزيـ ـ ــم ألهـ ـ ــم
اإلنـجــازات التي حققتها الشركة
خـ ـ ــالل  ،2015حـ ـي ــث أشـ ـ ـ ــار إل ــى
أنــه وبــالــرغــم مــن اسـتـمــرار اآلثــار
ال ـس ـل ـب ـي ــة لـ ــأزمـ ــة االقـ ـتـ ـص ــادي ــة
والـظــروف السياسية وانخفاض
أس ـ ـعـ ــار الـ ـنـ ـف ــط ،إال أن ال ـش ــرك ــة
ش ـ ـهـ ــدت ت ـح ـس ـن ــا فـ ـ ــي م ـس ـت ــوى
مـبـيـعــاتـهــا امل ـج ـم ـعــة ب ـم ـعــدل 16
فـ ــي املـ ـئ ــة مـ ـق ــارن ــة بـ ـع ــام ،2014
ح ـ ـيـ ــث أثـ ـ ـ ـم ـ ـ ــرت عـ ـمـ ـلـ ـي ــة إع ـ ـ ـ ــادة
ه ـي ـك ـلــة قـ ـط ــاع ــات امل ـب ـي ـع ــات فــي
الـشــركــات الـتــابـعــة ،وتـعـيــني عــدد

(تصوير أسعد عبدالله)

مــن الـكـفــاءات فــي هــذه القطاعات
وطرح منتجات جديدة من خالل
شركة «ايدافكو» في مصر وزيادة
ال ـت ــوس ــع ال ـج ـغ ــراف ــي واالن ـت ـش ــار
لسلسلة معارض «الدانة» الراقية
ف ــي م ـن ــاط ــق ال ـك ــوي ــت امل ـخ ـت ـل ـفــة،
واالستحواذ على عالمات تجارية
إضــاف ـيــة مــن خ ــالل شــركــة (F&B
ل ـب ـنــان) ب ـه ــدف تــوس ـيــع الـحـصــة
السوقية ،وزي ــادة قاعدة العمالء
وتلبية احتياجاتهم املختلفة في
رفع مستوى املبيعات.
وبـ ـ ــني «تـ ـ ــم خـ ـ ــالل هـ ـ ــذا الـ ـع ــام
تحقيق مستوى أعلى من التوازن
وال ـت ـنــاغــم ب ــني ق ـطــاعــات الـشــركــة
املختلفة والعمل بمهنية متميزة
وإعـ ـ ـ ـ ــادة ال ـه ـي ـك ـل ــة ،ب ـم ــا يـضـمــن
تحقيق الــوفــورات فــي القطاعات
الـخــدمـيــة لـلـشــركــات الـتــابـعــة مع
الدعم الالمحدود من الشركة األم،
كما شهد عام  2015ارتفاع أصول
الشركة بنسبة  13في املئة».
وأشــار املخيزيم إلــى أن األزمــة
االق ـت ـص ــادي ــة ال ـع ــامل ـي ــة ،كـ ــان لها

الشمالي :إعادة هيكلة «املدينة»
بدأت تؤتي ثمارها
حققت شركة املدينة للتمويل
واالستثمار أرباحا بـ  1.66مليون
دي ـ ـ ـنـ ـ ــار خـ ـ ـ ــالل الـ ـنـ ـص ــف األول،
ب ــاملـ ـق ــارن ــة مـ ــع ص ــاف ــي خـ ـس ــارة
بـلـغــت  1.34مـلـيــون دي ـنــار خــالل
الفترة نفسها من العام السابق،
وبنسبة نمو في صافي األربــاح
 223.6ف ــي امل ـئ ــة .وبـلـغــت ربحية
السهم  4.27فلس بنهاية يونيو
 ،2016باملقارنة مع خسارة 3.45
بنهاية يونيو .2015
وق ـ ـ ــال رئـ ـي ــس م ـج ـل ــس إدارة
الشركة ،محمد الشمالي «نجحت
الشركة بإضافة لبنة جديدة في
ب ـن ـيــان إع ـ ــادة الـهـيـكـلــة لـلـشــركــة،
ل ـت ـض ـي ــف نـ ـج ــاح ــا ج ـ ــديـ ـ ـدًا إل ــى
سلسلة النجاحات التي حققتها
ال ـشــركــة خ ــالل املــرح ـلــة املــاضـيــة
بـ ـع ــد إعـ ـ ـ ـ ــادة ع ـم ـل ـي ــة ال ـت ـط ــوي ــر
ال ـش ــام ـل ــة» ،م ـع ـت ـب ـرًا أن الـنـتــائــج
ت ـع ـكــس ال ـج ـه ــود ال ـك ـب ـيــرة الـتــي
تـ ـب ــذلـ ـه ــا ال ـ ـشـ ــركـ ــة ف ـ ــي امل ــرحـ ـل ــة
األخيرة لتصحيح مسارها.
وذكــر الشمالي أن خطة إعادة
الهيكلة الـتــي الـتــزم بها مجلس
اإلدارة أمام املساهمني والجمعية
الـعـمــومـيــة بـ ــدأت تــؤتــي ثـمــارهــا
بشكل متسارع نتيجة التخطيط

أرباح الشركة
بلغت  1.66مليون دينار
خالل النصف األول

محمد الشمالي

الـ ـسـ ـلـ ـي ــم والـ ـتـ ـنـ ـفـ ـي ــذ املـ ـحـ ـت ــرف
واملتابعة الدقيقة لكافة عمليات
وأن ـش ـط ــة الـ ـش ــرك ــة .وأض ـ ـ ــاف أن
ن ـم ــوذج األعـ ـم ــال الـ ــذي اعـتـمــدت
عليه الشركة كان يقضي بإيقاف
الـخـســائــر املـتـتــالـيــة فــي مرحلته
األول ـ ـ ــى ،والـ ــدخـ ــول ف ــي عـمـلـيــات
ت ـس ــوي ــة ح ـق ـي ـق ـيــة وواقـ ـعـ ـي ــة مــع
األط ــراف الــدائـنــة ،بــاإلضــافــة الى
عـمـلـيــات ت ـخ ــارج ودمـ ــج لبعض
االسـتـثـمــارات مــع االعـتـمــاد على
املوازنة بني الحد اآلمن للسيولة
مع هوامش الربح املستهدفة في

ظل املخاطر املرتبطة بها.
وأضـ ـ ـ ـ ـ ــاف ل ـ ـقـ ــد تـ ـغـ ـي ــر ه ـي ـكــل
الـبـيــانــات املــالـيــة للشركة بشكل
ج ــذري خ ــالل الـعــامــني األخـيــريــن
حـ ـي ــث بـ ـل ــغ إجـ ـم ــال ــي الـ ـت ــزام ــات
املــدي ـنــة  7.1مـلـيــون دي ـن ــار فـقــط،
وال ـ ـتـ ــي ك ــان ــت قـ ــد ت ـ ـجـ ــاوزت فــي
أوقــات سابقة حاجز  150مليون
ديـ ـ ـن ـ ــار ،وهـ ـ ــو مـ ــا ي ـع ـن ــي ن ـج ــاح
الشركة في تسديد ما يربو على
 140مـلـيــون دي ـنــار لتصل نسبة
إجـمــالــي االل ـت ــزام ــات إل ــى حقوق
املساهمني  32في املئة فقط.

تـ ــأث ـ ـيـ ــر سـ ـلـ ـب ــي ع ـ ـلـ ــى ع ـم ـل ـي ــات
الشركة االستثمارية ،إذ شهدت
اس ـت ـث ـم ــارات ال ـش ــرك ــة انـخـفــاضــا
ف ــي ال ـق ـي ـمــة ،م ـمــا ن ـتــج ع ـنــه أخــذ
مـ ـخـ ـصـ ـص ــات م ـس ـت ـح ـق ــة ،أل ـق ــت
بظاللها على أداء الشركة.
وقـ ـ ـ ـ ــال «ب ـ ـص ـ ـفـ ــة ع ـ ــام ـ ــة تـ ـق ــوم
الـ ـ ـ ـش ـ ـ ــرك ـ ـ ــة ب ـ ـ ـمـ ـ ــراق ـ ـ ـبـ ـ ــة الـ ـ ــوضـ ـ ــع
االق ـ ـت ـ ـصـ ــادي عـ ــن ك ـث ــب الغ ـت ـنــام
أي م ـ ــن الـ ـ ـف ـ ــرص االسـ ـتـ ـثـ ـم ــاري ــة
املتميزة املتعلقة بأنشطة الشركة
بـمـخـتـلــف أن ــواعـ ـه ــا» ،الف ـت ــا إلــى
أن الشركة وإيـمــانــا منها بقطاع
الـ ـصـ ـن ــاع ــات الـ ـغ ــذائـ ـي ــة ودوره
الـ ـكـ ـبـ ـي ــر ف ـ ــي ت ــوفـ ـي ــر امل ـن ـت ـج ــات
الغذائية قد أولت الشركة اهتماما
كـ ـبـ ـيـ ـرًا ب ـ ـهـ ــذا الـ ـقـ ـط ــاع حـ ـي ــث تــم
ت ـطــويــر ال ـع ـمــل بـمـصـنــع الـشــركــة
بـمـيـنــاء ال ــدوح ــة ألح ـ ــداث تـحــول
نوعي في جودة أطباق املأكوالت
ال ـ ـب ـ ـحـ ــريـ ــة م ـ ـ ــن خ ـ ـ ـ ــالل ط ــرحـ ـه ــا
لخطوط إنتاج جديدة للروبيان
الطازج واملجمد والجاهز للطبخ،
وكــذلــك تــم تـطــويــر مصنع شركة

«إي ــداف ـك ــو» ف ــي جـمـهــوريــة مصر
الـ ـع ــربـ ـي ــة ،وت ـ ــم إجـ ـ ـ ــراء ع ـم ـل ـيــات
اإلحالل والصيانة ملعدات املصنع
لــرفــع كـفــاءة اإلن ـتــاج ،وفــي لبنان
ت ــم ت ـغ ـي ـيــر م ـص ـنــع اآلي ـ ــس كــريــم
بالكامل ،وإضــافــة مـعــدات إنتاج
ج ــدي ــدة ب ـط ــاق ــة إن ـت ــاج ـي ــة أك ـب ــر،
كذلك تمت إضــافــة مـعــدات أخــرى
ب ـم ـص ـنــع األج ـ ـبـ ــان إلنـ ـت ــاج كــافــة
أصناف األجـبــان ،وتأمل الشركة
أن يساهم ذلــك فــي تطوير الــدور
الحيوي لهذا القطاع ،وأن يحقق
ذلـ ـ ــك ت ـ ــوازن ـ ــا إض ــافـ ـي ــا مل ـب ـي ـعــات
الشركة ومن ثم أرباحها.
وأكـ ـ ــد س ـع ــي ال ـش ــرك ــة م ـن ــذ أن
بدأت مسيرتها إلى البحث الدائم
عن منتجات جديدة ترضى أذواق
املستهلكني وتلبي احتياجاتهم،
وقـ ــد ت ــوس ـع ــت ال ـش ــرك ــة ف ــي ذل ــك
فــأدخـلــت تـحــت مظلة منتجاتها
ال ـعــديــد م ــن امل ـن ـت ـجــات ال ـجــديــدة
التي القت استحسان املستهلكني.
ورأى أن ــه بــالــرغــم مـمــا حققته
ال ـشــركــة م ــن إنـ ـج ــازات ،إال أن ــه ال

يــزال أمامها العديد من األهــداف
التي تهدف إلــى تحقيقها ،وذلك
مـ ــن خ ـ ــالل وض ـ ــع إط ـ ـ ــار م ـش ـتــرك
ينظم كافة السياسات والخطط
امل ـ ـتـ ــاحـ ــة واالس ـ ـ ـت ـ ـ ـغـ ـ ــالل األم ـ ـثـ ــل
مل ــوارد الـشــركــة املـتــوافــرة بجانب
تطوير املنتجات والخدمات التي
تـقــدمـهــا الـشــركــة لـعـمــالئـهــا ،مما
يحقق تنويع مصادر الدخل.
وف ــي خـتــام أع ـمــال االجـتـمــاع،
واف ـ ـ ــق املـ ـس ــاهـ ـم ــون ع ـل ــى ب ـنــود
األعـ ـم ــال ك ــاف ــة ،والـ ـت ــي كـ ــان من
أب ــرزه ــا ت ـقــريــر مـجـلــس اإلدارة،
وتــوصـيــة مجلس اإلدارة بعدم
تــوزيــع أرب ــاح عــن الـسـنــة املالية
املنتهية فــي  31ديسمبر ،2015
وقبول استقالة أعضاء مجلس
اإلدارة ،قـبــل أن يـقــومــوا بــإعــادة
ان ـت ـخــاب مـجـلــس اإلدارة نفسه
ل ـ ـثـ ــالث س ـ ـنـ ــوات م ـق ـب ـل ــة ،وهـ ــم:
ف ـه ــد امل ـخ ـي ــزي ــم ،وم ـح ـم ــد نـبـيــل
جعفر ،وعبدالله التركيت ،وبدر
القطان ،ومالك كعرفي ،ومشعل
الجاركي.

اقتصاد
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«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
امل ــاض ــي ف ــي املـنـطـقــة ال ـح ـم ــراء ،وس ــط سـيـطــرة الـضـغــوط
البيعية وعمليات جني األرباح واملضاربات السريعة على
الكثير مــن األسـهــم املــدرجــة فــي مختلف القطاعات ،وذلــك
خالل معظم الجلسات اليومية من األسبوع .وقد لوحظ
خــالل تــداوالت األسبوع املاضي تزايد الضغوط البيعية
على بعض األسـهــم الصغيرة الخاملة التي تقل قيمتها
السوقية عن قيمتها االسمية والدفترية ،وهو األمر الذي
انـعـكــس سـلـبــا عـلــى أداء املــؤشــر الـسـعــري بـشـكــل خــاص،
والــذي تــراجــع فــي معظم الجلسات اليومية مــن األسبوع
املاضي لينهيه عند أدنى مستوى له خالل شهر أغسطس
الجاري.
ومع مقارنة أداء سوق الكويت لأوراق املالية مع نظرائه
فــي دول مـجـلــس ال ـت ـعــاون الـخـلـيـجــي ،فـقــد شـغــل الـســوق
املــرتـبــة الـخــامـســة فــي تــرتـيــب أس ــواق األس ـهــم الخليجية
لجهة الخسائر األسبوعية املسجلة ،حيث بلغت نسبة
خسائر مــؤشــره الـسـعــري  0.79فــي املـئــة ،فــي حــني شغلت
الـســوق املــالـيــة الـسـعــوديــة مرتبة ال ـصــدارة بعد أن سجل
مؤشرها خـســارة أسبوعية نسبتها  4.02فــي املـئــة ،فيما
شغل سوق دبي املالي املرتبة الثانية بعد أن أنهى مؤشره
ً
تداوالت األسبوع مسجال تراجعا نسبته  2.25في املئة.
أما املرتبة الثالثة فشغلتها بورصة قطر بعد أن سجل
مــؤشــرهــا خ ـســارة نسبتها  1.64فــي امل ـئــة ،تـبـعـهــا ســوق
مسقط لأوراق املالية الذي سجل مؤشره تراجعا نسبته
ً
 1.21في املئة ،بينما كانت بورصة البحرين األقل تسجيال
لـلـخـســائــر خ ــالل األسـ ـب ــوع امل ـن ـق ـضــي ،إذ بـلـغــت خـســائــر
مؤشرها  0.23في املئة.
في املقابل ،غرد سوق أبو ظبي لــأوراق املالية وحيدًا
في املنطقة الخضراء وذلك بعد أن أنهى مؤشره تداوالت
ً
األسبوع مسجال ارتفاعا بسيطا نسبته  0.03في املئة.
وعـلــى صعيد نتائج الـشــركــات املــدرجــة خــالل النصف
األول ،بلغت نسبة الشركات املفصحة عن نتائجها 92.43
في املئة من إجمالي الشركات املدرجة في السوق ،إذ وصل
التي أعلنت عن نتائجها للنصف األول إلى
عدد الشركات ً
 171شركة محققة ما يقارب  889.68مليون دينار أرباحا
صافية بانخفاض نسبته  9.27فــي املـئــة عــن نتائج هذه
الـشــركــات للفترة ذات ـهــا مــن ال ـعــام الـســابــق ،وال ـتــي بلغت
حينها  980.54مليون دينار تقريبا.

