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«إجمالي أصول املدينة  163مليون دينار والقيمة الدفترية للسهم  180فلسًا»

«املدينة» :ال ارتفع سهمنا وال زادت تداوالته ...فأين التالعب؟
| كتب عالء السمان |
ق��ال رئ�ي��س مجلس االدارة العضو
امل �ن �ت��دب ف ��ي ش��رك��ة امل��دي �ن��ة ل�ل�ت�م��وي��ل
واالس� �ت� �ث� �م ��ار خ ��ال ��د ي �ع �ق��وب امل �ط��وع
ان ال �ش ��رك ��ة ت �ع �م��ل ع �ل��ى ت �ن �ف �ي��ذ ع��دد
م��ن االه� ��داف ال�ت��ي س�ب��ق أن وضعتها
اتبعتها في ظل األزم��ة املالية العاملية
ال �ت��ي أل �ق��ت ب�ظ��ال�ه��ا ع �ل��ى ال�ق�ط��اع��ات
املالية واالقتصادية لتجنب التداعيات
السلبية الناتجة عن تلك التطورات.
وأوض � � � ��ح ع� �ل ��ى ه ��ام ��ش ال �ج �م �ع �ي��ة
العمومية التي عقدت أم��س واعتمدت
ب �ن��ود ج� ��دول االع� �م ��ال ك��اف��ة أن اع ��ادة
ج ��دول ��ة ال ��دي ��ون امل �س �ت �ح �ق��ة ت �ص��درت
اهتمامات الشركة ،ملا لها من ضرورة
في ظل االفرازات التي نتجت عن االزمة
ول �ض �م��ان ع� ��دم ال �ض �غ��ط ع �ل��ى أص ��ول
املجموعة وع��دم اللجوء إل��ى التفريط
فيها بأسعار أقل من قيمتها الحقيقة.
وأوضح أن الشركة أعادت جدولة 45
مليون دينار من أصل  50مليون دينار
على فترات تتراوح بني  3و 5سنوات،
بفضل متانة وض��ع ال�ش��رك��ة امل��ال��ي ما
أهلها مع البنوك الدائنة ال��ى الدخول
في عملية اعادة هيكلة تلك االلتزامات،
ف�ي�م��ا ت�س�ع��ى ال �ش��رك��ة ل��اس �ت �ف��ادة من
هذه الخطوة في املرحلة املقبلة.
وذك� ��ر امل �ط ��وع أن ال �ش��رك��ة رأت في
ال � �ه � �ب� ��وط ال � � �ح � ��اد ألس � � �ع � ��ار األص � � ��ول
واالس� �ت� �ث� �م ��ارات ف ��رص ��ة ل �ل �ش��راء ع�ن��د
امل �س �ت��وي��ات ال �ح��ال �ي��ة .وق � ��ال« :ت�ع�ك��ف
ادارة ال � �ش ��رك ��ة ع� �ل ��ى دراس � � � ��ة ب �ع��ض
االستثمارات التي تعد فرصا حقيقة،
وب ��دأت فعليا ال��دخ��ول ف��ي م�ف��اوض��ات
ج��دي��ة لبعض امل�ش��اري��ع ،بقيم ت�ت��راوح
ب��ني  30و 50م�ل�ي��ون دي �ن��ار ،وس�ت�ق��وم
ال �ش��رك��ة ب��االع��ان ع��ن ه ��ذه ال�خ�ط��وات
بعد الوصول الى اتفاقيات نهائية في
شأنها ،وان كان بعض من هذه الفرص
قد تم االعان عنه الفترة املاضية».

محاور رئيسية
وق � ��ال ان امل��دي �ن��ة ت �ت �ح��رك ف ��ي ه��ذا
ال�ص��دد على م�ح��وري��ن ،األول :امل��وازن��ة
ب��ني االس �ت �ث �م��ارات ط��وي�ل��ة األج ��ل ذات
ال �ع ��ائ ��د امل ��رت �ف ��ع ع �ل��ى امل � ��دى ال �ط��وي��ل
واألخ� � � � ��رى ال �ت �ش �غ �ي �ل �ي��ة ذات ال �ع��ائ��د
امل �ت ��وس ��ط ع �ل��ى امل � ��دى ال �ق �ص �ي��ر ،وق��د
ساهم التنويع في نوعية االستثمارات
ف ��ي ت��وف �ي��ر م� �ع ��دالت ج �ي��دة ل�ل�س�ي��ول��ة
بشكل مستقر وبصفة خاصة التركيز
ع �ل��ى األن �ش �ط��ة ال�ت�ش�غ�ي�ل�ي��ة ال �ت��ي ت��در
سيولة بشكل مستمر ،فيما اش��ار الى
أن امل�ح��ور الثاني يتمثل ف��ي :التوسع
الجغرافي حيث تتواجد «املدينة» اآلن
في عدد من االس��واق املهمة الى جانب
الكويت ومنها :السعودية واالم ��ارات
وقطر والبحرين ومصر ،باالضافة الى
العديد من ال��دول االفريقية واسبانيا
وال � �ب� ��رازي� ��ل س� � ��واء ب �ش �ك��ل م �ب��اش��ر أو
م��ن خ��ال اس�ت�ث�م��ارات�ه��ا ف��ي ال�ش��رك��ات
التابعة والزميلة».
وصرح املطوع ،أن ادارة الصناديق
االستثمارية تعتبر من مصادر الدخل
التي تعتمد عليها الشركة حيث حققت
فيها نجاحات ملحوظة خال األع��وام
ال�س��اب�ق��ة ،اذ ك��ان��ت امل��دي�ن��ة أول شركة
كويتية ت��ؤس��س صندوقا لاستثمار
في األسهم الهندية.

حقوق املساهمني
وأفاد أنه على الرغم من االنخفاض
امللحوظ في قيم األصول واالستثمارات
ع �ل��ى م �س �ت��وى ج �م �ي��ع ال � �ش ��رك ��ات ،اال
أن ش��رك��ة امل��دي�ن��ة اس�ت�ط��اع��ت ال�ح�ف��اظ
ع�ل��ى ح�ق��وق مساهميها خ��ال الفترة
املاضية ،حيث بلغت القيمة الدفترية
للسهم بنهاية  2009املاضي  180فلسا
لتعد واح��دة م��ن أعلى القيم الدفترية
بني شركات االستثمار ،مشيرًا ال��ى أن
الشركة تعي جيدا الفرق الواضح بني
القيمتني السوقية وال��دف�ت��ري��ة للسهم
وان ك ��ان ه ��ذا م��رج �ع��ه ل �ظ ��روف ع��ام��ة
تتعلق ب��وض��ع ال �س��وق وب��ال�ت��ال��ي هي
ظ ��روف خ��ارج��ة ع��ن ارادة ال�ش��رك��ة وال
نستطيع التحكم فيها ،كما هي الحال
للغالبية العظمى م��ن ال�ش��رك��ات التي
ت �ت��داول بقيم س��وق�ي��ة أق��ل م��ن قيمتها
ال��دف�ت��ري��ة .وأوض ��ح أن أس �ع��ار األس�ه��م

ف��ي ال �س��وق ال ت�ع�ك��س حقيقة أوض ��اع
الشركات من ج��ودة األص��ول وقيمتها
الفعلية في السوق ،كما أن حالة الهبوط
ال� �ح ��اد وال �ج �م��اع��ي مل ��ؤش ��رات ال �س��وق
الرسمية اعطت انطباعا عاما وخاطئا
عن وضعية غالبية الشركات ،اذ انها
ساهمت في املساواة بني تلك الشركات
ال �ت��ي ت�م�ت�ل��ك أص ��وال وت�س�ع��ى ج��اه��دة
للحفاظ على حقوق مساهميها وبني
تلك التي ال تمتلك أصوال بل وخسرت
حقوق مساهميها.
ونوه الى أن الشركة لم تعتمد على
عمليات اعادة التقييم ألصولها ،اذ ان
م��ا ي��زي��د ع�ل��ى  50ف��ي امل �ئ��ة م��ن أص��ول
ال �ش��رك��ة م��درج��ة ف��ي ال �ب �ي��ان��ات امل��ال�ي��ة
ب��أق��ل م��ن قيمتها السوقية وف�ق��ا آلخر
التقييمات املعتمدة والواردة للشركة.
ول �ف��ت ال ��ى أن ال �ت��اع��ب ي �ه��دف ال��ى
زيادة معدالت التداول على األسهم أو
تحقيق ارتفاعات سعرية مبالغ فيها،
وهذا لم يحدث في أسهم املدينة ،على
ال�ع�ك��س ت�م��ام��ا ف�ق��د ان�خ�ف��ض متوسط
تداوالت السهم باالضافة الى انخفاض
ال�س�ع��ر أي �ض��ا .فيما أك��د أن ع��ام 2009
شهد استمرارا لألزمة املالية العاملية
ال � �ت ��ي أص� ��اب� ��ت ج �م �ي��ع دول ال� �ع ��ال ��م،
وألقت بظالها السلبية على معدالت
أداء الشركات واملؤسسات في الداخل
والخارج.
وع �ل��ى ص �ع �ي��د م �ت �ص��ل ،اس �ت �ع��رض
ال ��رئ � �ي ��س ال �ت �ن �ف �ي ��ذي ف � ��ي «امل ��دي � �ن ��ة»
م �م��دوح ع�ب��دال�غ�ن��ي ال�ش��رب�ي�ن��ي نتائج
األع�م��ال املالية للشركة للفترة املالية
املنتهية في ديسمبر  ،2009موضحًا أن
صافي الخسارة السنوية التي حققتها
الشركة بنهاية ديسمبر .
وأكد الشربيني أن السبب الرئيسي
ف � � ��ي خ � � �س � � ��ارة ال� � �ش � ��رك � ��ة ي � ��رج � ��ع ال� ��ى
املخصصات التي تم احتسابها تحوطا
على مجموعة من االستثمارات» حيث
ب �ل �غ��ت ت �ل��ك امل �خ �ص �ص��ات  7.5م�ل�ي��ون
دي �ن��ار ،م�ن��وه��ًا ال��ى أن ال�خ�س��ائ��ر ألقت
بظالها على أداء ش��رك��ات االستثمار
خال العام املاضي ،وهو ليس تبريرا
لتحقيق ال�خ�س��ارة ولكنه رص��د لواقع
حقيقي في السوق.

خفض االلتزامات
ومن جهة أخ��رى ،أوضح الشربيني
أن الشركة نجحت خال العام املاضي
ف��ي خفض اجمالي التزاماتنا بنسبة
 20.3في املئة عن طريق سداد جزء كبير
م�ن�ه��ا ح �ي��ث ب �ل��غ اج �م��ال��ي االل �ت��زام��ات
بنهاية  2009تقريبا  76.3مليون دينار
كويتي باملقارنة مع  95.7بنهاية ،2008
وان كان الجانب األكبر واألكثر أهمية
كما ي��رى ه��و ق��درة شركة املدينة على
ت�خ�ف�ي��ض االل� �ت ��زام ��ات امل �ت ��داول ��ة على
ال�ش��رك��ة بنسبة  76ف��ي امل�ئ��ة ال��ى 23.8
مليون دينار نهاية عام  2009من 95.6
مليون دي�ن��ار نهاية ع��ام  ،2008س��واء
ع��ن طريق ال�س��داد أو ع��ن طريق اع��ادة
الجدولة.
وأشار الى أن اجمالي أصول الشركة
سجل تراجعا وبلغ  163.5مليون دينار
الف�ت��ًا ال��ى أن اك�ث��ر م��ن  50ف��ي امل�ئ��ة من
أص��ول ال�ش��رك��ة أص��ول ع�ق��اري��ة مقومة
بأقل من قيمتها السوقية ،منوهًا الى
أن االن�خ�ف��اض ف��ي أص��ول ال�ش��رك��ة أقل
من االنخفاض في اجمالي االلتزامات
وه� � ��و م� ��ا ي �ع �ن��ي ع� � ��دم ق � �ي ��ام ال �ش��رك��ة
بتسييل األصول لسداد االلتزامات.

أداء السهم
وع��ن أداء السهم في البورصة ،ذكر
ال �ش��رب �ي �ن��ي أن خ� �س ��ارة س �ه��م امل��دي �ن��ة
خ ��ال ع ��ام  2009ب�ل�غ��ت  11ف ��ي امل �ئ��ة،
وه ��ي ت�ع��د ف��ي ال �ح��دود امل�ق�ب��ول��ة  -في
ظ��روف السوق الحالية  -مقارنة بأداء
املؤشرات الرسمية للسوق ،حيث بلغت
خسارة قطاع االستثمار للفترة نفسها
 25في املئة فيما بلغت خسارة املؤشر
السعري للسوق  11في املئة ،وقد حققت
 8شركات استثمار فقط مكاسب خال
العام املاضى ،بينما تجاوزت أسهم 12
شركة أخرى حاجز  40في املئة خسارة
عن الفترة نفسها ،ما يشير الى أن اداء
املدينة اتسم بالتوزان في ظل األوضاع
التي تسيطر على أداء السوق.
وق � � � ��ال« :رغ� � � ��م ال� �خ� �س ��ائ ��ر امل �ح �ق �ق��ة

لم نلجأ لالحتياطيات وعالوات اإلصدار
أوض��ح الشربيني أن��ه على ال��رغ��م م��ن ت��راج��ع حقوق املساهمني بنسبة
 13في املئة نهاية  2009مسجلة  67.7مليون دينار كويتي ،اال أنه لم يتم
املساس برأس املال أو عالوة االصدار واالحتياطيات األخرى ،ويرجع السبب
في انخفاض حقوق املساهمني الى الخسائر املرحلة من فترات سابقة ،اال
أنه ومن الجدير بالذكر أن االنخفاض في حقوق املساهمني قابله انخفاض
أكبر في اجمالي االلتزامات ،مما أدى الى انخفاض الرافعة التمويلية من 123
في املئة الى  112في املئة نهاية العام املاضي  ،2009وهو ما يعني زيادة
اعتماد الشركة على مواردها الذاتية بديال عن االقتراض وهو ما يوفر على
الشركة مصاريف االقتراض والتي تعد بندا كبيرا من مصروفات الشركة،
وستظهر آثاره في نتائج أعمال الشركة في املرحلة املقبلة.

ايقاف السهم
قال املطوع ان الشركة فوجئت بقرار االيقاف عن التداول نهاية مايو
املاضي ،بسبب تنفيذها ت��داوالت تمت نهاية ديسمبر  .2009ولفت الى
ان الشركة تقدمت بتظلم للجنة البورصة من هذا االيقاف وما نتج عنه
من االساءة للشركة وما له من تأثيرات سلبية على سعر السهم ،مبينًا
أن تقرير التفتيش ال��وارد للشركة من قبل البورصة خالل يوليو 2009
تضمن شكرا الدارة الشركة.
حيث لم يتم تسجيل أي مخالفات ،منوهًا الى أن معدالت التداول على
أسهم الشركة لم يكن مبالغ فيها أو خارج االطار املعتاد ملعدالت التداول
ال�ي��وم�ي��ة م�ق��ارن��ة م��ع أس�ه��م أخ ��رى ت�ف��وق م �ع��دالت ال �ت��داول أو التحركات
السعرية لشركة املدينة.

ال�ع��ام امل��اض��ي م��ازال��ت ال�ش��رك��ة تحقق
ملساهميها مكاسب وع��وائ��د متميزة
حيث ارتفعت القيمة الدفترية للسهم
من  124فلسا عام  2005الى  179فلسا
ع��ام  ،2009ح�ي��ث ب�ل��غ م�ت��وس��ط معدل
النمو التراكمي للقيمة الدفترية 9.6
ف��ي امل �ئ��ة خ ��ال ال �ف �ت��رة م��ن  2004ال��ى
.2009
يذكر ان الجمعية العمومية لشركة
املدينة ق��د اق��رت بنود ج��دول االعمال
ك��اف��ة ،ف�ي�م��ا ش�ه��د االج �ت �م��اع ن�ق��اش��ات
م� ��ا ب� ��ني م� �س ��ؤول ��ي ال� �ش ��رك ��ة وب �ع��ض
املساهمني حول تداعيات االزمة املالية
على الشركة .فيما انتخبت الجمعية
مجلس ادارة جديدًا للسنوات الثاث
املقبلة.

• املطوع :الشركة أعادت هيكلة ديونها
ونجحت في جدولة  45مليون دينار
ملدد تتراوح بني  3إلى  5سنوات
• الشربيني :ديون الشركة اإلجمالية سجلت
انخفاضًا كبيرًا ...ولم نقم بتسييل أصول
لسداد التزاماتنا
املطوع والشربيني خالل الجمعية العمومية

(تصوير جالل معوض)

