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الخرافي: »أمريكانا« تجاوزت األزمة بنمو 3% والتطلعات أكبر في 2010
تتفاوض على انضمام سلسلتين عالميتين جديدتين إلى وكاالتها وعموميتها توزع 60% نقداً وتعيد انتخاب مجلس اإلدارة بالتزكية

املؤشر 
السعري 
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بتغير قدره
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أعلن س���وق الكويت لألوراق املالية أن شركة اس���منت الكويت افادت بأن مجلس اإلدارة قد 
اجتمع امس واعتمد البيانات املالية الس���نوية للش���ركة للسنة املالية املنتهية عن 2009 حيث 
بلغت ارباح الش���ركة 12.8 مليون دينار بواقع 22.8 فلسا للسهم مقابل 4.3 ماليني دينار بواقع 

7.68 فلوس للسهم.
وق���د بلغت املوجودات املتداولة 83.15 ملي���ون دينار في 2009 مقابل 102.7 مليون في 2008 
وقد بلغت املطلوبات املتداولة 55.4 مليون دينار مقابل 65.7 مليونا في 2008 كما اوصى مجلس 

االدارة بتوزيع 10% نقدا و5% منحة.

»أسمنت الكويت« تربح 12.8 مليون دينار وتوصي بتوزيع 10% نقداً و5% منحة

الوالد ناصر الخرافي رسخ مبادئ االستثمار المباشر واستقرار الجهـاز اإلداري للشركة 

االلتزامات المستحقة على الشركة بلغت 133 مليون دينار بعد تسديد 32 مليونًا في 2009
مرزوق اخلرافي مترئساً اجلمعية العمومية لـ »أمريكانا« ويبدو د. سيد دياب األول من اليمني

مرزوق اخلرافي مستعرضاً أداء 2009

14.6 مليون دينار رصيد احتياطي 
تقييم األسهم ضمن حقوق المساهمين

ــات احلادة التي  ــه رغم االنخفاض ــح اخلرافي أن أوض
ــواق املال في املنطقة وتذبذب تلك  ــهدتها مؤشرات اس ش
ــن البطيء، متكنت  ــرات بني الهبوط احلاد، والتحس املؤش
الشركة من تعويض بعض اخلسائر غير احملققة حملفظتها 
ــام املاضي، حيث بلغ رصيد احتياطي تقييم  املالية من الع
االسهم ضمن حقوق املساهمني 14.6 مليون دينار بزيادة 
قدرها 28.8 مليون دينار عن العام املاضي، وانحصر تأثير 
االنخفاض في خسائر غير محققة بلغت 11.4 مليون دينار 
ــركة من استيعاب  أثرت على بيان الدخل، وقد متكنت الش
اثرها وحتقيق ارباح صافية بلغت 36.3 مليون دينار لعام 

.2009
ــض اجمالي  ــت من تخفي ــركة متكن ــاف ان الش واض
ــع 19% عن العام  ــة 2009 بواق ــوك بنهاي ــا للبن مديونياته
ــي، كما مت اعادة النظر في هيكل القروض بتخفيض  املاض
ــكل اكبر  ــراض القصير األجل، واالعتماد بش حجم االقت
ــروض طويلة االجل، األمر الذي يؤدي الى مرونة  على الق
ــهدت  ــداد، وذلك في الوقت الذي ش اكبر في عمليات الس
ــا في النقد املتاح الذي يرجع بشكل  ــنا ملموس فيه حتس
ــي للكفاءة في إدارة السيولة، بجانب اثر صفقة بيع  أساس
ــركة هاينز التي مت حتصيل قيمتها  حصة الشركة في ش
في نهاية العام، وذلك كله برغم زيادة حجم أعمال الشركة 
ــعاتها املخططة، واذا اضفنا  ــتمرارها في تنفيذ توس واس
ــروط وفترات  ــركة في تعديل ش ــبق جناح الش الى ما س
ــان اخلاصة بالعمالء واملوردين واملقاولني، فإن ذلك  االئتم
ــركة في إدارتها  ــة احلازمة واحلكيمة للش يعكس السياس
ــيولة، ومبا يوفر ملساهمي الشركة واملؤسسات املالية  للس
ــركة مزيدا من االطمئنان والثقة في  التي تتعامل معها الش

متانة مركزها املالي.
ــات 2010 قال اخلرافي ان  ــن أهم حتديات وطموح وع
ــو الذي يولد  ــأن الطموح الدائم ه ــركة تؤمن ب ادارة الش
النجاح املستمر لذا فإن الشركة في سعي مستمر لتعزيز 
ــاط القوة لديها،  ــية عن طريق تعظيم نق قدراتها التنافس
ــعة  ــرص املتاحة، بهدف توس ــي تنمية الف ــتغاللها ف واس
ــواقها، واستباق رغبات عمالئها، وال يتأتى ذلك اال من  أس
خالل فكر استراتيجي، وإميان بضرورة التطوير والتغير 
ــعى  ــن خالل عدة محاور منها: تس ــى األفضل وذلك م إل
ــاط القائم، وحتقيق  ــم العائد من النش ــركة الى تعظي الش
ــة بوحدات  ــوارد املتاح ــي ادارة امل ــن الكفاءة ف ــد م املزي
ــغيل، ففي مجال املطاعم سيتم االستمرار في العمل  التش
ــن املطاعم القائمة في  ــتفادة القصوى م على حتقيق االس
ــالل زيادة عدد  ــركة من خ حتقيق منو اكبر ملبيعات الش
ــتمرار في ضمان  املعامالت وخدمة التوصيل وكذلك االس

أعلى جودة للمنتجات مبطاعم الشركة.

ــا التمويلي وذلك في 2009أمريكانا ــة مركزها املالي وهيكله ــت أمريكانا تقوي  واصل
بزيادة نسبة متويل األصول من حقوق امللكية الى 44% مقابل 39% في 
نهاية العام املاضي، وذلك رغم زيادة حجم أعمال الشركة، وهذا يعكس 
ــركة في إدارتها للسيولة، ومبا يوفر  السياسة احلازمة واحلكيمة للش
ــات املالية التي تتعامل معها الشركة مزيدا  ــاهمي الشركة واملؤسس ملس

من االطمئنان والثقة في متانة مركزها املالي.
 تدرك أمريكانا دائما أهمية االستفادة مبا لديها من خبرة، وكفاءة 
عالية في إدارة املخاطر، والبحث عن الفرص االقتصادية املواتية 
في األسواق، وما يتطلبه ذلك من إعادة تقييم الستثماراتها املختلفة 
كل فترة، ومبا ميكن الش����ركة من احملافظ����ة على دورها الريادي 

والقيادي في مجال عملها.
ــارها في معظم الدول التي تعمل بها، وبلغ  ــركة انتش  واصلت الش
عدد املدن املتواجد بها مطاعمنا 79 مدينة في 14 دولة، ودخلت مطاعمنا 
ــركة بقوة أكبر في  ــعت الش ــى 5 مدن جديدة خالل العام، كما توس ال
ــتان، و6  ــواق اجلديدة، فتم افتتاح مطعمني جديدين في كازاخس األس
ــية جديدة في إيران حرصا من الشركة على الوصول الى  مطاعم رئيس
ــركة الى 19  ــل املطاعم بالش زبائنها أينما كانوا، وقد وصل عدد سالس
سلسلة بنهاية عام 2009، وتنوعت بني سالسل عاملية بلغت 10 سالسل 
ــكن روبنز )بالكويت  أهمها كنتاكي، هارديز، تي جي آي فرايدايز، باس
ــر واألردن(،  ــارات والبحرين ومص ــان( بيتزا هت )باإلم ومصر ولبن
كرسبي كرمي، سنيور ساسي، باالضافة الى املطاعم اخلاصة بأمريكانا 

وأهمها: تكا، فيش ماركت، جراند كافيه.
 حرصت أمريكانا على توصيل رسائل واضحة جلميع العاملني 
بها، البالغ عددهم 48 ألفا مبدى حرص الشركة عليهم باعتبارهم 
ركيزة أساسية، وعنصرا مهما من عناصر جناحها في السنوات 
املاضية، كما انهم عنصر اساس���ي تعتمد عليه الشركة لعبور 
الظروف االقتصادية االس���تثنائية، وان االستغناء عن خدمات 
اي موظف هو الس���بيل األخير الذي تس���عى إدارة الشركة أال 

تضطر إليه.
وجتدر اإلشارة هنا إلى انه في الوقت الذي جلأت فيه الكثير من 
الش����ركات الكبيرة إلنهاء خدمات عدد من موظفيها ملواجهة األزمة 
االقتصادية، قامت أمريكانا بجانب االعتماد على أبنائها ذوي اخلبرة 
والكفاءة بعمل التعيينات الضرورية وامللحة ملواجهة مش����اريعها 

التوسعية في مجاالت املطاعم والصناعة.

واصلت أمريكانا تقدمها بني الشركات ال� 100 الكبرى في اخلليج، 
وقف����زت في الترتيب 9 مراكز من رقم 69 ف����ي عام 2008 الى رقم 
60 ف����ي عام 2009 طبقا لترتيب مجلة »Gulf Business« في عددها 

الصادر في نوفمبر عام 2009.
ــام 2009 أكثر من 155  ــن مطاعمها خالل ع ــت أمريكانا لزبائ  قدم
مليون وجبة، مبا يعكس ثقة عمالء الشركة في اسم أمريكانا ووالءهم 

الكبير.
ــركة بدولة  ــى اإلجناز الذي حققته مطاعم الش ــارة هنا ال وجتدر اإلش
ــاوزت مبيعاتها املليار درهم إماراتي  اإلمارات العربية املتحدة التي جت
ــهر ديسمبر 2009، ويعد  ــنويا للمرة األولى في تاريخ الفرع في ش س
ــار ملبيعاته بعد  ــر رقم  امللي ــركة الذي يكس ذلك هو الفرع الثاني للش

مطاعم مصر التي جتاوزت املليار جنيه مصري في ديسمبر 2008.
 في شهر سبتمبر 2009 قامت الشركة بافتتاح اول مطاعم سلسلة 
سنيور ساسي اإليطالية الشهيرة في الشرق األوسط وشمال افريقيا 
بالكوي����ت، وذلك في موقع فريد على الواجهة البحرية مباش����رة، 
ويحقق املطعم مبيعات ممتازة، كما قامت الشركة بافتتاح عدد 7 

مطاعم Casual Dining خالل عام 2009.

 حققت الش����ركة إجنازا غير مسبوق في تاريخها، حيث بلغت 
مبيعاته����ا أكثر من 2.1 مليار دوالر لعام 2009 وهي أعلى مبيعات 
في تاريخ الشركة منذ تأسيسها وبنمو عن أعلى مبيعات حققتها 

الشركة في العام املاضي قدره %11.
ــون دينار، بربحية  ــركة أرباحا صافية بلغت 36.3 ملي  حققت الش
ــاض الدفتري  ــد أخذ تأثير االنخف ــا، وذلك بع ــهم قدرها 93 فلس للس

للمحفظة املالية وقدرها 11.4 مليون دينار.
 زاد إجمالي أصول الشركة خالل السنوات ال� 5 املاضية من 230 
مليون دينار في ع����ام 2004 ليصل إلى 590 مليون دينار في عام 

2009 أي مبتوسط نسبة منو سنوي %31.
ــة 2009 مبلغ 259.6 مليون  ــاهمني في نهاي  بلغ صافي حقوق املس
دينار وهو يعادل حوالي 2.2 مرة ما كان عليه في 2004 ومبتوسط منو 

سنوي بلغ 23% خالل السنوات الـ 5 األخيرة.
 بلغت األرباح املرحلة بنهاية 2009 مبلغ 165.5 مليون دينار وهو 
يعادل حوالي 2.2 مرة ما كان عليه بنهاية عام 2004 ومبتوس����ط 

منو سنوي %25.
ــهم أمريكانا 93 فلسا لعام 2009 وهي بذلك تعتبر   بلغت ربحية س
ــركات الكويتية املتداولة ببورصة  ــهم بني كل الش ثالث أعلى ربحية س
ــر بياناتها املالية حتى تاريخ اجلمعية العمومية بعد  الكويت التي مت نش

الشركة الوطنية لالتصاالت وشركة اسمنت بورتالند.
 قامت الش����ركة بإعالن توزيع نقدي لعام 2009 نس����بته %60، 
وهي بذلك تعتبر ثاني أعلى نسبة توزيع أرباح بني كل الشركات 
املتداولة ببورصة الكويت التي مت نشر إعالنات توزيعها بالبورصة 
حتى تاريخ اجلمعية العمومية بعد شركة اسمنت بورتالند، وهذا 

يعكس قوة وتوازن املركز املالي للشركة واحلمد هلل.
ــام 2009 الى 1157  ــركة بنهاية ع ــل عدد مطاعم ومحالت الش  وص
ــا جديدا خالل  ــركة افتتاح 93 مطعم ــتطاعت الش مطعما ومحال، واس
ــازا كبيرا على  ــام، ويعد ذلك إجن ــم جديد كل 4 أي ــع مطع 2009 بواق
ــركات املطاعم في العالم العربي، خصوصا في ظل الوضع  مستوى ش

االقتصادي الراهن.
 احتلت الش����ركة الترتيب ال� 88 لعام 2009 ألكبر شركة عربية 
 »The Middle East« في الشرق األوسط وشمال أفريقيا، طبقا ملجلة
في عددها الصادر في فبراير 2010، وذلك في قائمة تضم ش����ركات 
تشمل كل األنشطة مثل البنوك والتأمني واالستثمار وغيرها، كما 

زكي عثمان
اإلدارة  أكد رئي����س مجل����س 
الش����ركة  املنتدب في  والعض����و 
الكويتي����ة لألغذي����ة »أمريكانا« 
مرزوق ناصر اخلرافي أن الشركة 
استطاعت ورغم حتديات األزمة 
املالية احملافظة على أدائها العالي 
واالرتقاء بنسبة املبيعات بنسبة 
11% لتصل إلى 616.4 مليون دينار 
وصافي األرباح بنسبة 3% لتصل 
إلى 36.3 مليون دينار هذا باإلضافة 
إلى زيادة ع����دد عمالئها، مرجعا 
السبب وراء ذلك إلى اخلبرة الكبيرة 
التي تتمتع بها الشركة والتنوع 

الكبير في خدماتها ومنتجاتها.
وأضاف اخلرافي في تصريحات 
انته����اء اجلمعية  صحافية عقب 
العمومية العادية للش����ركة التي 
عقدت أمس بنسبة حضور بلغت 
96.48% أن التح����دي الكبير الذي 
يواج����ه الش����ركة ف����ي 2010 هو 
احملافظة على األداء اجليد للشركة 
ومواصلة االرتقاء باخلدمات هذا إلى 
جانب التوسع في األسواق احلالية 
للشركة، مؤكدا أن جناح الشركة 
في افتتاح مطعم جديد كل 4 أيام 
في 2009 دليل على سمعة الشركة 
اجليدة وشجاعتها في التوسع رغم 
تداعيات األزمة العاملية وانعكاساتها 
على العديد من الشركات احمللية 

والعاملية.
وردا على تساؤل حول صفقة 
بيع »زين � افريقيا« قال اخلرافي 
ان الشركة ستستفيد شأنها في ذلك 
شأن جميع مساهمي شركة زين، 
السيما ان »أمريكانا« لديها حصة 

جيدة في الشركة األم »زين«.

تطلعات 2010

وأضاف أن الشركة تتفاوض 
حالي����ا م����ع سلس����لتني عامليتني 
الوكاالت  إلى كوكب����ة  لالنضمام 
العاملي����ة التي متلكها الش����ركة، 
متوقعا االنتهاء من عملية التفاوض 
خالل العام احلالي، ومشيرا إلى أن 
الشركة ستركز عملها على األسواق 
احلالية التي تعمل بها دون الدخول 

في أسواق جديدة.
وب����نينّ اخلراف����ي أن مجموعة 
اخلرافي قامت بشراء قطعة ارض 
كبيرة في السودان تبلغ مساحتها 
123 ألف فدان وسيكون ل� »أمريكانا« 
جزء من تلك املساحة لالستفادة 
منه����ا في زراعة م����ا حتتاجه من 
محاصيل ش����أنها في ذلك ش����أن 

أرضها في مصر.
وأكد اخلرافي أن خطة التنمية 
املزم����ع تنفيذها قريبا،  اجلديدة 
سيكون لها تأثير كبير على االقتصاد 
الوطني ومساعدة الشركات على 
االستفادة من املشاريع الضخمة 

التي ستطرح من خاللها.
وبنينّ اخلرافي أن الشركة قامت 
بتس����ديد 32 ملي����ون دينار من 
االلتزامات املالية املستحقة عليها 
خالل 2009 وذلك من اجل تخفيف 
األعباء املالية عن الشركة، وهو ما 
ساهم في تراجع إجمالي التزامات 
الشركة املالية إلى 133 مليون دينار 
معظمها ديون متوسطة وقصيرة 

املدى.
وعن توقعاته ألداء الش����ركة 
في 2010 ق����ال اخلرافي ان اإلدارة 
التنفيذي����ة حريصة على تعظيم 
عوائد الشركة خالل العام احلالي 
ومبا يصب في مصلحة املساهمني 
واألرب����اح اإلجمالية الس����تكمال 
مس����يرة النمو في صافي األرباح 
الذي انتهجته »أمريكانا« على مدار 
األعوام املاضية وهي السياس����ة 
التي رسخها الوالد ناصر اخلرافي 
رئيس مجلس اإلدارة السابقة وأحد 
مساهمي الشركة احلاليني والقائمة 
على االستثمار املباشر في أنشطة 
ومجاالت عمل الش����ركة لتعظيم 
العوائد واستقرار اجلهاز اإلداري 
للشركة واحملافظة على كل خدمات 

أبناء هذا الكيان.

الجمعية العمومية

ه����ذا وق����د وافق����ت اجلمعية 
العمومية على كل البنود الواردة 
على جدول أعمالها ومنها توزيع 
60% نقدا على املساهمني املسجلني 
انعقاد   بسجالت الشركة بتاريخ 
اجلمعية العمومية العامة وجتديد 
تفويض مجلس اإلدارة بشراء %10 
من أس����هم الشركة وفقا لم ينص 
علي����ه القانون وكذل����ك تفويض 
مجلس االدارة في اصدار سندات 
في حدود رأس املال بحدود أقصى 
واس����تكمال االجراءات القانونية 

الالزمة لذلك.
وفي ه����ذا الصدد بني اخلرافي 
ان الس����بب وراء احلص����ول على 
موافق����ة اجلمعية عل����ى اصدار 
سندات وصكوك، يتمثل في ضرورة 
احلصول على تلك املوافقة بشكل 
اعتيادي في كل جمعية وذلك حتى 

حتسن في الوضع، وقد حتركت 
الشركة عبر عدة محاور الحتواء 
اآلثار السلبية لالزمة االقتصادية، 
واحل����د منها الى اقص����ى درجة، 
باالضافة الى االستفادة من اي فرص 
تنافس����ية او استثمارية قد تتاح 
في السوق، فقد بدأ حترك مجلس 
ادارة الشركة منذ بدايات االزمة في 
مطلع الربع االخير من عام 2008، 
بعمل لقاءات مكثفة مع املسؤولني 
التنفيذي����ني لالفرع واالنش����طة 
للوقوف على كل االبعاد املتوقعة، 
ومدى تأثيرها على جوانب العمل 
املختلفة، وانعكاساتها السلبية على 
اداء االنش����طة، ومت وضع خطط 
تفصيلية ملواجهة تلك التحديات، 
مع حتديد اهم محفزات االداء لعام 
2009 بدق����ة ووضوح للش����ركة 

بوجه عام ولكل نشاط من انشطة 
الش����ركة املختلفة بشكل خاص، 
وقد ش����مل ذلك ما يلي: التركيز 
على تعظيم العائد من االنش����طة 
القائمة وحتقيق املزيد من الكفاءة 
في ادارة املوارد املتاحة بوحدات 
التشغيل واالستفادة القصوى من 
ادوات االنتاج والتوزيع املتاحة من 
خالل استخدامها بكفاءة، السعي 
الى كسب املزيد من والء العمالء 
بتقدمي منتج����ات جديدة لهم مبا 
يتناسب مع اختياراتهم واذواقهم 
واحل����رص على تقدمي قيمة اعلى 
بأفضل االسعار مبا يزيد من عدد 
املعامالت مع احملافظة التامة على 
جودة تلك املنتجات، العمل على 
حتقي����ق وف����ورات جوهرية في 
املصاريف واالعباء من خالل دراسة 
ومراجعة بنود التكاليف في وحدات 
النشاط وكل مراحل التشغيل مع 
تطوير دورة املشتريات والتخزين 
س����عيا وراء املزيد من الترش����يد 
املراجعة املستمرة  التكاليف،  في 
لعمليات التشغيل واجراءات العمل 
في الوحدات االنتاجية والرقابة على 
جودة املنتجات واتخاذ االجراءات 
التصحيحية في حال ظهور اي خلل 
اثناء عملي����ات االنتاج ومراجعة 
انظمة التسعير بصورة دورية مبا 
يضمن تقدمي منتجات عالية اجلودة 
وبأسعار تنافسية، وقد حرصت 
الش����ركة على رفع كف����اءة االداء 
النشطتها املختلفة من خالل عملية 
اعادة هيكل����ة بعمل دمج لبعض 
االنشطة وفصل البعض اآلخر، مبا 
يالئم الظروف السائدة ويضمن لها 
حتقيق املزيد من املرونة والسالسة 
في مواجهة حتديات السوق ويزيد 
من قدرتها التنافسية والتفاوضية 
مبا يخدم اهداف الشركة، كما اولت 
الشركة اهتماما خاصا بزيادة القدرة 
التش����غيلية ملطاعمها واالرتقاء 
بجودة منتجاتها ومستوى اخلدمة 
بها مبا يؤدي الى زيادة املبيعات 
القائم����ة مقارنة بأرقام  باملطاعم 
مبيعاتها في الس����نوات السابقة، 
وذلك بالتعاون الوثيق مع الشركات 
العاملية ذات االمتياز واالستفادة من 
التجارب الناجحة في هذا املجال في 

االسواق من خارج املنطقة.
واضاف ان االزمة سلطت الضوء 
على اهمية الكفاءة في ادارة النقدية 
والسيولة في ظل الندرة الشديدة 
في املوارد النقدية التي ش����هدها 

عام 2009.
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يكون هذا اخليار متاحا أمامنا عند 
الضرورة وحسب احلاجة.

كما انتخبت اجلمعية العمومية 
مجلس ادارة جديدا للسنوات الثالث 
املقبلة وهو: مرزوق ناصر اخلرافي، 
بدر محمد اجلوعان، عبداهلل محمد 
الس����عد، مهند محمد عبداحملسن 
الش����يخ عبداهلل سالم  اخلرافي، 
الصب����اح، محم����د عبدالعزي����ز 
السديراوي وفيصل ناصر اخلرافي 
فيما جاء مناف محمد املهنا كعضو 

احتياط.

التقرير السنوي

وق����ال اخلراف����ي ف����ي كلمته 
بالتقرير السنوي انه بنهاية عام 
2009 تكون »أمريكانا« قد استكملت 
عامها اخلامس واألربعني كواحدة 

األمر الذي انعكس بدوره على أداء 
املال، وجميع القطاعات االقتصادية 

مبا فيها قطاع األغذية.
واضاف انه وفي ظل تلك األزمة 
التي جلأت فيها بعض املؤسسات 
االقتصادية الكبيرة الى االندماج، 
واستحواذ احلكومات على بعضها 
في محاولة لالبقاء عليها، كان حتدينا 
األساسي هو مواصلة احلفاظ على 
مكانتنا، ومكتسباتنا كشركة عريقة 
ورائدة، واملتمثلة في قوة مركزنا 
املالي، وامتالكنا ألصول حقيقية 
تدر مداخي����ل متنوعة، والتوازن 
النوعي ألنش����طتنا، وانتش����ارنا 
اجلغرافي ف����ي كل أرجاء املنطقة 

العربية والشرق األوسط.
وأكد ان أمريكانا مبا لديها من 
س����جل حافل باإلجناز، والنجاح 

واحلرص عل����ى حتقيقها بأفضل 
الوسائل وأقل التكاليف.

فقد حققت الشركة خالل 2009 
مبيعات صافية بلغت 616.4 مليون 
دينار )ما يعادل 2.1 مليار دوالر( 
بنسبة منو 11% عن العام املاضي، 
كما بلغ صافي الربح النهائي 36.3 
ملي����ون دينار )ما يع����ادل 126.5 
مليون دوالر( بنسبة منو 3% عن 

العام املاضي.

نجاح الشركة في مواجهة
تحديات  عام 2009

وقال: في ظل الظروف الصعبة 
التي افرزته����ا االزمة االقتصادية 
العاملية، يصبح من احلكمة توقع 
مواجهة ما هو اصعب، واالستعداد 
للتجاوب السريع عند ظهور اي 

من أهم املؤسس����ات االقتصادية 
ف����ي املنطقة العربية والرائدة في 
مجال املطاعم، وصناعة وجتارة 
املواد الغذائية في الشرق األوسط، 
مبينا ان 2009 سيظل مذكورا في 
التاري����خ لفترة طويلة، باعتباره 
عام األزم����ة احلقيقية لالقتصاد 
العاملي، ولم يكن أي من القطاعات 
االقتصادية مبنأى عن تلك األزمة 
التي بدأت في الربع األخير من عام 
2008، وبعد س����نوات عديدة من 
النمو االقتص����ادي ظهرت الكثير 
من الصعوبات التي أثرت س����لبا 
العالم  العمل، وأصبح  على بيئة 
بأس����ره يواجه مشكالت خطيرة 
أهمها االنكماش االقتصادي، وتزايد 
نسب البطالة، مما أدى الى ضعف 
الطلب، وانخفاض القوة الشرائية، 

القائ����م عل����ى رؤي����ة واضح����ة 
للمس����تقبل، وفكر اس����تراتيجي 
ثاقب وبعيد امل����دى، كانت قادرة 
على جتاوز تل����ك التحديات، من 
خالل دراسة الفرص االستثمارية 
بشكل متحفظ، والكفاءة في ادارة 
املخاطر، وتنويع اس����تثماراتها، 
وتعزيز أدواتها التمويلية، وتعظيم 
أرباحها، وحماية وتنمية حقوق 
مس����اهميها، كما ان لنا ان نفخر 
بشركتنا، واس����تقرارها، ومتانة 
مركزها املالي، وجناحاتها املستمرة، 
التحديات  وقدرتها على مواجهة 
االقتصادية املتزايدة، وسياس����ة 
الش����فافية الت����ي يتبعها مجلس 
ادارة الشركة في تعامله مع تلك 
التحديات، من خالل الوعي التام 
بأولويات املساهمني، وطموحاتهم، 

)كرم دياب(
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الشركة ستستفيد من صفقة بيع »زين ـ أفريقيا« شأنها في ذلك شأن جميع مساهمي »زين«


