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المطوع: »المدينة« نجحت في جدولة ديونها البالغة 45 مليون دينار
االلتزامات.

وعن حقوق املساهمني أوضح 
أنه على الرغم من تراجع حقوق 
املساهمني بنسبة 13% نهاية 2009 
مسجلة 67.7 مليون دينار، إال أنه 
لم يتم املساس برأس املال أو عالوة 
اإلصدار واالحتياطيات األخرى، 
ويرجع السبب في انخفاض حقوق 
املساهمني الى اخلسائر املرحلة من 
فترات سابقة، إال أن االنخفاض في 
حقوق املساهمني قابله انخفاض 
أكبر في اجمالي االلتزام، مما أدى 
الى انخف����اض الرافعة التمويلية 
م����ن 123% ال����ى 112% نهاية العام 

املاضي.
وعن أداء السهم في البورصة، 
ذكر أن سهم »املدينة« حقق خسارة 
خالل عام 2009 بلغت 11%، وهي 
تعد ف����ي احل����دود املقبولة � في 
ظروف الس����وق احلالية � مقارنة 
بأداء املؤشرات الرسمية للسوق، 
حيث بلغت خسارة قطاع االستثمار 
لنف����س الفت����رة 25% فيما بلغت 
خسارة املؤشر السعري للسوق 
11%، وقد حققت 8 شركات استثمار 
فقط مكاسب خالل العام املاضي، 
بينما جتاوزت أسهم 12 شركة أخرى 
حاجز 40% خسارة عن نفس الفترة، 
مما يشير الى أن اداء »املدينة« اتسم 
بالتوزان في ظ����ل األوضاع التي 

تسيطر على أداء السوق.

جمعية عمومية

ه����ذا وق����د وافق����ت اجلمعية 
العمومي����ة العادي����ة على جميع 
بنود جدول أعمالها واعتماد تقرير 
مجلس االدارة وحس����اب األرباح 
واخلسائر واملوافقة على توصية 
مجلس االدارة بعدم توزيع أرباح 
ع����ن 2009 واملوافقة على اصدار 
صكوك بالدينار أو أي عملة أخرى 
وتفويض مجلس االدارة بشراء ما 
ال يتجاوز 10% من أسهم الشركة 
ادارة جديد  وانتخ����اب مجل����س 
لثالث س����نوات قادم����ة، يتضمن 
ش����ركة املدينة للتطوير العقاري 
وشركة الساري الوطنية للتجارة 
العامة واملقاوالت وشركة الساري 
القابضة   وشركة ديفلوب للتجارة 
العامة واملقاوالت وشركة ستون 

للطاقة.

»املدينة« جنحت خالل العام املاضي 
في خفض اجمالي التزاماتنا بنسبة 
20.3% عن طريق سداد جزء كبير 
منها حيث بلغ اجمالي االلتزامات 
بنهاية 2009 تقريبا 76.3 مليون 
دينار باملقارن����ة مع 95.7 مليونا 
بنهاي����ة 2008، وإن كان اجلانب 
األكبر واألكثر أهمية كما يرى هو 
قدرة شركة املدينة على تخفيض 
املتداولة على الشركة  االلتزامات 
بنسبة 76% الى 23.8 مليون دينار 
نهاية عام 2009 من 95.6 مليون 
دينار نهاية عام 2008، سواء عن 
طريق السداد أو عن طريق إعادة 

اجلدولة.
وأش����ار الى أن اجمالي أصول 
الشركة سجل تراجعا وبلغ 163.5 
مليون دينار إال أنه ومن اجلدير 
بالذكر أن اكثر من 50% من أصول 
الشركة أصول عقارية مقومة بأقل 
من قيمها الس����وقية، مشيرا الى 
أن االنخفاض في أصول الشركة 
أق����ل من االنخفاض ف����ي اجمالي 
االلتزامات وهو ما يعني عدم قيام 
الشركة بتس����ييل األصول لسداد 

حقوق مساهميها.
وعلى صعي����د متصل حتدث 
الرئيس التنفي����ذي في »املدينة« 
ممدوح الشربيني عن نتائج األعمال 
املالية  املالية للش����ركة للفت����رة 
املنتهية في ديسمبر 2009، حيث 
أوضح أن صافى اخلسارة السنوية 
التي حققتها الش����ركة بلغ 9.529 
ماليني دينار، باملقارنة مع ربحية 
تصل ال����ى 1.25 مليون دينار في 

العام 2008.
واكد الش����ربيني أن الس����بب 
الرئيس����ي في خس����ارة الشركة 
يرجع الى املخصص����ات التي مت 
احتس����ابها حتوطا على مجموعة 
من االستثمارت حيث بلغت تلك 
املخصصات 7.5 مالي����ني دينار، 
مشيرا الى أن اخلسائر ألقت بظاللها 
على أداء شركات االستثمار خالل 
الع����ام املاضي، وهو ليس تبريرا 
لتحقيق اخلسارة ولكنه رصد لواقع 

حقيقي في السوق.

خفض االلتزامات

وم����ن جهة أخ����رى أوضح أن 

حيث بلغت القيمة الدفترية للسهم 
بنهاية 2009 نحو 180 فلسا لتعد 
واحدة من أعلى القيم الدفترية بني 
شركات االستثمار، مشيرا الى أن 
الشركة تعي جيدا الفرق الواضح 
بني القيمتني السوقية والدفترية 
للسهم وإن كان هذا مرجعه لظروف 
عامة تتعلق بوضع السوق وبالتالي 
هي ظروف خارجة عن إرادة الشركة 
وال نس����تطيع التحكم فيها، كما 
هو احل����ال للغالبية العظمى من 
الشركات التي تتداول بقيم سوقية 

أقل من قيمها الدفترية.
واوضح ان أس����عار األس����هم 
في الس����وق ال تعكس أبدا حقيقة 
أوضاع الشركات من جودة األصول 
وقيمتها الفعلية في السوق، كما 
أن حالة الهبوط احلاد واجلماعي 
ملؤشرات السوق الرسمية أعطت 
انطباعا عاما وخاطئا عن وضعية 
غالبية الشركات، إذ انها ساهمت 
في املس����اواة بني تلك الش����ركات 
التي متتلك أصوال وتسعى جاهدة 
للحفاظ على حقوق مساهميها وبني 
تلك التي ال متتلك أصوال بل خسرت 

الشركة أخذت مخصصات بلغت 7.5 ماليين دينار والقيمة الدفترية للسهم 180 فلسًا
خالل األعوام الس����ابقة، اذ كانت 
املدينة أول شركة كويتية تؤسس 
صندوقا لالس����تثمار في األسهم 

الهندية.
أداء الشركة باألسواق  وحول 
قال: »لقد كنا سباقني في اخلروج من 
دائرة األسواق احمللية الى أسواق 
جديدة حيث حققنا نتائج جيدة 
للغاية، فبنهاية العام املاضي حقق 
صندوق الهند الذي تديره شركة 
املدينة للتمويل واالستثمار %74 
مسجال أعلى عائد على االستثمار 
في السوق الهندي ليكون األعلى 
بني الصناديق االستثمارية خالل 
العام 2009 ومتفوقا على املؤشرات 

الرسمية للسوق«.

حقوق المساهمين

وع����ن حق����وق املس����اهمني 
بالشركة افاد بأنه على الرغم من 
االنخفاض امللحوظ في قيم األصول 
واالستثمارات على مستوى جميع 
الش����ركات، إال أن ش����ركة املدينة 
اس����تطاعت احلفاظ على حقوق 
املاضية،  الفترة  مساهميها خالل 

هذا الصدد على محورين، األول: 
املوازنة بني االستثمارات طويلة 
األج����ل ذات العائ����د املرتفع على 
املدى الطويل واألخرى التشغيلية 
ذات العائد املتوس����ط على املدى 
القصير، وقد س����اهم التنويع في 
نوعية االس����تثمارات في توفير 
معدالت جيدة للس����يولة بشكل 
مس����تقر وبصفة خاصة التركيز 
على األنشطة التشغيلية التي تدر 
سيولة بشكل مستمر، فيما اشار الى 
أن احملور الثاني يتمثل في: التوسع 
اجلغرافي من خالل تواجدها في عدد 
من األسواق املهمة الى جانب الكويت 
ومنها: »السعودية واإلمارات وقطر 
والبحرين ومصر«، باإلضافة الى 
العديد من الدول االفريقية واسبانيا 
والبرازيل سواء بشكل مباشر أو 
من خالل استثماراتها في الشركات 

التابعة والزميلة.
وعن نش����اط إدارة الصناديق 
صرح املطوع بأن إدارة الصناديق 
االستثمارية تعتبر نوعا من مصادر 
الدخل التي تعتمد عليها الشركة 
حيث حققت فيها جناحات ملحوظة 

وأوضح انه على الرغم من آثار 
األزمة العاملية وما نتج عنها من 
حتول في بعض اإلستراتيجيات 
ومخططات العمل إال أن األس����س 
املدينة تظل  االستثمارية لشركة 
راسخة والتي تقوم على التنويع 
املس����تمر والدائ����م ف����ي مصادر 
االستثمار مع وضع كل االحتماالت 
الدخ����ول واخلروج اآلمن  لطرق 
لالستثمارات مبرونة كافية، مشيرا 
الى ان الشركة جتمع في ذلك بني 
تعظيم العوائد املتوقعة من جهة 
واملخاط����ر التي ميكن حتملها من 
جهة أخرى، حيث تتوزع استثمارات 
الشركة بني مجموعة من القطاعات 
الرئيسية أهمها العقار مثل أمالك 
العقارية وصرح املدينة العقارية، 
اضافة الى قط����اع االتصاالت من 
خالل هيتس تليكوم القابضة، الى 
جانب خدمات النفط والبترول عن 
طريق توفير كيانات متخصصة 
منها شركة ستون خلدمات الطاقة، 
عالوة على االستثمارات املالية في 

أسواق املال.
وأك����د أن املدين����ة تتحرك في 

محمود فاروق 
اإلدارة  أكد رئي����س مجل����س 
والعضو املنتدب في شركة املدينة 
للتمويل واالستثمار خالد املطوع 
أن الشركة وضعت مجموعة من 
اتبعتها  األهداف اإلس����تراتيجية 
في ظل األزمة املالية العاملية التي 
ألقت بظالله����ا على كل القطاعات 
املالية واالقتصادية لتجنب الشركة 
التداعيات السلبية الناجتة عن تلك 

التطورات.
 وقال في تصريح صحافي على 
هامش اجلمعي����ة العمومية التي 
عقدت امس أن إعادة جدولة الديون 
املستحقة تصدرت هذه االهداف، 
وذل����ك ألهميتها اإلس����تراتيجية 
ولضم����ان ع����دم الضغ����ط على 
اللجوء  أصول املجموعة وع����دم 
الى التفريط فيها بأسعار أقل من 

قيمتها احلقيقة.

إعادة الجدولة

وبني أن الش����ركة جنحت في 
إعادة جدولة 45 مليون دينار من 
أصل 50 مليون دينار على فترات 
تتراوح بني 3 و5 سنوات لصالح 
5 بنوك محلية وأجنبية األمر الذي 
يعكس متانة وضع الشركة املالي 
مما أهلها م����ع البنوك الدائنة الى 
الدخول في عملي����ة إعادة هيكلة 
تلك االلتزامات، فيما تسعى الشركة 
لالس����تفادة من هذه اخلطوة في 

املرحلة املقبلة.
الش����ركة تعاملت  وذك����ر أن 
مع األزمة عل����ى جميع االصعدة، 
حيث تفاعل����ت مع الهبوط احلاد 
في أسعار األصول واالستثمارات 
والتي اعتبرتها فرصة لالقتناء عند 
املستويات احلالية وسط قناعة 

مبتانة تلك األصول.
وتابع قائال: »تعكف إدارة الشركة 
على دراسة بعض االستثمارات التي 
تعد فرص����ا حقيقية، حيث بدأت 
فعليا الدخول في مفاوضات جدية 
لبعض املشاريع، بقيم تتراوح بني 
30 و50 مليون دينار، وس����تقوم 
الشركة باإلعالن عن هذه اخلطوات 
بعد الوصول الى اتفاقيات نهائية 
بش����أنها، وإن كان بعض من هذه 
الفرص قد مت اإلعالن عنها الفترة 

املاضية.

مع 5 بنوك محلية وأجنبية وتعكف على دراسة فرص استثمارية جديدة تتراوح قيمها بين 30 و50 مليون دينار

»هيونداي« تقدم لوسائل اإلعالم أسعار تأجير خاصة في جنوب أفريقيا
الناقل الرسمي لكأس العالم لكرة القدم 2010

أفريقي����ا، أعلن����ت ش����ركة 
هيونداي العاملي����ة، باعتبارها 
الناقل الرس����مي لبطولة كأس 
العالم لكرة القدم 2010 في جنوب 
افريقيا، عن إبرام عقد نوعي مع 
واحدة من كبرى شركات تأجير 
الس����يارات في جنوب أفريقيا 
بهدف تقدمي أس����عار تأجيرية 
خاصة ومخفضة ملمثلي وسائل 
اإلعالم م����ن جميع العالم أثناء 
أفريقيا  إلى جنوب  حضورهم 
لتغطية منافس����ات ومباريات 

كأس العالم املقبلة.
حيث ميكن ملمثلي وس����ائل 
اإلع����الم، مم����ن يرغب����ون في 
االس����تفادة من ه����ذا العرض 
الدخ����ول على موقع فيفا كأس 
العال����م وتس����جيل بياناته����م 
والتفاصيل املطلوبة لالستفادة 

اخلاص بخدمة توفير السيارات 
ملمثلي وسائل اإلعالم.

وكانت »هيونداي الكويت«، 
عبر وكيلها احلصري شركة شمال 
اخلليج التجارية، قد أطلقت في 
وقت سابق حملة ترويجية فريدة 
توفر فرص الفوز برحالت كاملة 
املصاريف حلضور مباريات كأس 
العالم في جنوب أفريقيا حيث 
تتضمن اجلوائز تذاكر الطيران 
واإلقامة وتذاكر حضور املباريات، 
األمر الذي يعزز اهتمام هيونداي 
في الكويت كما في جميع أنحاء 
العالم بهذا احلدث الضخم الذي 
يستقطب اهتمام العالم أجمع، 
وال���ذي قدمت ل���ه هي���ونداي 
العاملية رعاية خ����اصة لتكون 
الناقل الرس���مي لهذه البطولة 

الدولية.

العاملية، في  موقع هيون����داي 
الراب����ط االلكترون����ي اخلاص 
http:// ببطولة كأس العالم وهو
fifaworldcup.hyundai.com/

main_en.aspx، ومنها إلى الرابط 

من اخلصومات عند وصولهم 
إلى جن����وب أفريقيا واتصالهم 

بشركة التأجير املعتمدة.
كما ميكن معرفة املزيد حول 
هذا العرض العاملي الفريد على 

تظلم من إيقاف السهم
أكد املطوع ان »املدينة« لم تقم بتقييم استثماراتها، حيث 
لم تعتمد على عمليات إعادة التقييم ألصولها، إذ إن ما يزيد 
على 50% من أصول الش��ركة مدرج في البيانات املالية بأقل 
من قيمته السوقية وفقا آلخر التقييمات املعتمدة والواردة 
للشركة. وعن ايقاف السهم عن التداول علق قائال: »فوجئت 
الش��ركة بقرار اإليقاف عن التداول نهاية مايو املاضي، عن 
مجموع��ة من التنفيذات متت نهاية ديس��مبر 2009«، وقد 
تقدمت الش��ركة بتظلم للجنة البورصة من هذا اإليقاف وما 
نتج عنه من اإلساءة للشركة وما له من تأثيرات سلبية على 
سعر السهم، مبينا أن تقرير التفتيش الوارد للشركة من قبل 
البورصة خالل يوليو 2009 تضمن شكرا إلدارة الشركة، ولم 
يتم تسجيل أي مخالفات، كما أن معدالت التداول على أسهم 
الش��ركة لم يكن مبالغا فيها أو خارج اإلطار املعتاد ملعدالت 
التداول اليومية باملقارنة مع أس��هم أخ��رى تفوق معدالت 

التداول أو التحركات السعرية لشركة املدينة.
ولفت الى ان التالعب يهدف الى زيادة معدالت التداول على 
االسهم أو حتقيق ارتفاعات سعرية مبالغ فيها، وهذا لم يحدث 
في اس��هم املدينة، على العكس متاما فقد انخفض متوسط 

تداوالت السهم باإلضافة الى انخفاض السعر ايضا.

»منافع« تسدد 
تسهيالت ائتمانية

استقالة أعضاء بمجلس 
إدارة »سلطان«

الكوي���ت  ق���ال س���وق 
ل���الوراق املالية ان ش���ركة 
منافع لالس���تثمار )منافع( 
أفادته بأنها قامت بس���داد 
مبلغ وقدره 5 ماليني دينار 
بتاريخ اس���تحقاقها احملدد 
البنوك احمللية،  أمس ألحد 
التس���هيالت  وذل���ك مقابل 

االئتمانية املمنوحة.

أفادت شركة مركز سلطان 
للمواد الغذائية )م سلطان( 
انها قبلت اس���تقالة كل من 
فيصل جميل سلطان العيسى 
وسلطان انور سلطان واريج 
عبداهلل سلطان بن عيسى.

وأضافت الشركة في بيان 
الكويت  على موقع س���وق 
املالية االلكتروني  لالوراق 
ان���ه مت اس���تدعاء االعضاء 
االحتياطيني لشغل املناصب 
الشاغرة في مجلس االدارة 
وهم ياسمني جميل سلطان 
العيسى وعبدالسالم محمد 
بدير وخالد س���عود محمد 

العتيقي.

)محمد ماهر(خالد املطوع متحدثا خالل اجلمعية العمومية 


