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طارق املعوشرجي

فيصل املطوع

المعوشرجي: 3 تدابير اتخذتها »عربي القابضة« 
لرفع مستوى الربحية واألداء في 2010

المطوع: 7.6 ماليين دينار إجمالي األرباح 
التشغيلية لـ »بيان لالستثمار« في 2009 

صرح رئيس مجلس إدارة شركة مجموعة 
عربي القابضة طارق املعوشرجي بأن مجلس 
اإلدارة قد اعتمد البيانات املالية عن الس���نة 
املنتهية في 2009/12/31 وقد حققت الش���ركة 
خس���ائر ب� 413 ألف دينار نتج عنها خسارة 
السهم 3.13 فلوس ويعزى ذلك الى اآلثار السلبية 
لألحداث االقتصادية العاملية في 2008 والتي 
امتد تأثيرها الى الربع الثالث من 2009 ما أثر 
على السوق اإلقليمي واحمللي حيث انخفضت 
اإليرادات بنس���بة 5% مقارنة ب� 2008 نتيجة 
تأخر البدء في املشاريع احلكومية على الرغم 
من إعالن نتائج بعض الترسية على قطاعات 
املجموعة واستمرار مصروفات التشغيل دون 
حتقق اإليرادات كان أحد األس���باب الرئيسية 

في تأخر عمليات التشغيل.
وأفاد املعوش���رجي بأنه قد مت أخذ بعض 
الت��دابير لتحس���ن األداء املتوقع لعام 2010 
من أجل رفع مس������توى الربحي��ة ومن هذه 

التدابير:
1- البدء في تشغيل بعض املناقصات في 
القطاع الزراعي التي متت ترسيتها في بداية 
هذا العام مما س���ينعكس على األداء في سنة 

.2010
2 – التوسع في قطاعات جديدة مثل قطاع 
الكيماويات ملا يتميز به من قلة في املنافس���ة 
وكبر في حجم السوق حيث يتم تأسيس قسم 

البتروكيماويات في فرع قطر.
3 – التركيز أكثر نحو األسواق األقل تأثرا 
باألزمة االقتصادية العاملية مثل السوق الهندية 

أعلنت شركة بيان لالستثمار عن موافقة بنك 
الكويت املركزي على بياناتها املالية للسنة املنتهية 
في 31 ديسمبر 2009 والتي أظهرت خسارة إجمالية 
بلغت قيمتها 19.35 مليون دينار، أي بواقع 54.54 
فلسا للسهم الواحد، وقد تضمنت هذه النتائج 
خس����ائر غير محققة ناجتة عن مخصصات مت 
أخذها من باب التح����وط مقابل االنخفاض في 
قيمة االستثمارات بسبب االنخفاض املستمر في 
قيم األصول خالل العام 2009 والناجت عن املناخ 
االقتصادي العام، غير أن األرباح التش����غيلية 

احملققة بلغت 7.61 مالين دينار.
وقال رئيس مجلس اإلدارة والعضو املنتدب 
للش����ركة فيصل املطوع ان هذه النتائج ما هي 
إال انعكاس����ات للتطورات الت����ي خلفتها األزمة 
املالية العاملية وامتدت آثارها الس����لبية بشكل 
كبير على االقتصاد الكويتي بشكل عام وعلى 
أداء سوق الكويت لألوراق املالية بشكل خاص، 
حيث أودت هذه األزمة بأسعار األصول بفئاتها 
املختلفة ومن بينها أس����عار األسهم، فمع نهاية 
العام 2009 فقد سوق الكويت لألوراق املالية ما 
يعادل 33 مليار دينار من قيمته منذ ظهور بوادر 
األزمة في النصف الثاني من العام 2008، األمر 
الذي أدى إلى استنزاف قيمة األسهم السوقية، 
ودفعنا إلى أخذ مخصص����ات إضافية ملواجهة 
االنكماش والركود الذي أصاب األس����واق على 

املستوى العام.
هذا وقد متكنت شركة بيان لالستثمار خالل 
الع����ام 2009 من احملافظة عل����ى مالءتها املالية 
واالستمرار، ضمن نشاطها الطبيعي، في الوفاء 

بش���كل خاص حيث تعتبر األكثر منوا على 
املس���توى العاملي بعد الصن، اس���تطاع فرع 
ش���ركة عربي الهندي���ة واملتخصصة في بيع 
التجزئة ملنتجات عدد وأدوات ماكيتا حتقيق 
إيرادات للسنة األولى جتاوزت املليون دينار، 
تطوير القطاع الصناعي حيث متتلك املجموعة 
مصنع إنت���اج األملونيوم فقد مت وضع خطط 
لرف���ع قوة اإلنتاج من خ���الل اضافة خطوط 
تركيب اضافية، على ان يتم تأس���يس قطاع 
جتاري للبيع بالتجزئة لترويجها عبر نقاط 

البيع املباشر.

بكافة التزاماتها املالية عند استحقاقها، لتكمل 
مسيرتها احلالية الهادفة إلى التوسع بثبات محليا 
وإقليميا واستكشاف فرص استثمارية جديدة 

ذات قيمة مضافة للشركة وعمالئها.
واس����تطرد املطوع قائال: انه على الرغم من 
الصعوبات التي شهدناها خالل العام 2009 وفي 
ظل التحديات املتزايدة التي نشهدها اليوم، فإن 
أملن����ا كبير في تخطي هذه األزمة إلى أن تعود 
الثقة تدريجيا إلى األسواق املالية لتعكس القيمة 
العادلة لألصول ومبا يحقق أهدافنا وسياستنا 

االستثمارية.

حققت خسائر بـ 413 ألف دينار لـ 2009

19.35 مليون دينار خسائرها للعام الماضي

195 مليون دينار أرباح 2009 وقاعدة عمالئها نمت 14% إلى 72.5 مليون عميل 

يقام للمرة األولي بالكويت

البنوان: ارتفاع أرباح »زين« قبل خصم الفوائد والضرائب
واإلهالكات إلى 926 مليون دينار بنمو %24

إقبال كثيف في اليوم األول لمعرض »سوبر براند بازار«
شهدت قاعة الشيخة سلوى صباح األحمد � املارينا، 
حضورا الفت���ا لزوار معرض »س���وبر براند بازار« في 
اليوم األول النطالقه أمس، مما يشير الى ارتفاع وتيرة 
الزوار في األيام الالحقة كونها تتصادف مع عطلة نهاية 

االسبوع.
وقد عبر املشاركون في هذا املعرض الفريد من نوعه 
والذي يقام للمرة األولى في الكويت عن رضاهم للمستوى 
اجليد للتنظيم وعن التجاوب املدهش لدى جمهور الزائرين 
لفكرة املعرض األساس���ية التي تقوم على توفير فرصة 
رائعة للزوار لشراء منتجات راقية بأسعار معقولة جدا 

وفي متناول اجلميع.
وع���ن االنطباع العام الذي تركه املعرض لدى العديد 
من الزوار، أكدت الساعات األولى من افتتاح املعرض على 

االهتمام الكبير لدى املستهلك وحاجته الى االستفادة من 
مثل هذا النوع م���ن املعارض وقد برز ذلك بوضوح من 
خالل التفاعل امللحوظ واحلركة النش���طة التي شهدتها 
األركان املختلفة للش���ركات املش���اركة باملعرض والتي 
بدورها حرصت على االستجابة لتوقعات الزوار، حيث 
مت جتهيز اس���تاندات العرض اخلاص���ة بها بالعديد من 

املاركات الشهيرة واملعروفة لدى املستهلكن.
جتدر االشارة الى أن جناح نشاطات معرض »سوبر 
براند بازار« التي تختتم في الرابع من ابريل اجلاري يعتبر 
مؤشرا جيدا إلقامة املزيد في املستقبل مع توقعات القائمن 
على املعرض بازدياد عدد الشركات املشاركة ملا تضمنه 
املعرض من فرص رائعة لتس���ويق منتجاتها والتفاعل 

املباشر مع شريحة مهمة من قطاع املستهلكن.

بن سالمة: المراجعات الشاملة إلستراتيجية »زين« تهدف لتحقيق أعلى قيمة مضافة لحقوق المساهمين
ذات عوائد مجزية«. وكشف أن 
املراجعات الشاملة إلستراتيجيتها 
جاءت لتحقيق أعلى قيمة مضافة 
حلقوق املساهمن، ولعل وصول 
»زين« مؤخرا لتوقيع اتفاقيات 
نهائية بخصوص بيع األصول 

األفريقية يبرهن على ذلك.
وتاب���ع بقول���ه إن مجموعة 
زين تضع دائما في عن االعتبار 
مصالح املساهمن وحملة األسهم 
عند اتخاذها أي قرارات تتعلق 
بخططها االس���تثمارية، وهو ما 
حرصت عليه خالل الس���نوات 
املاضية خالل فترة التوس���عات 

الناجحة التي قامت بها.
ومضى ف���ي قول���ه »كما أن 
زين ستس���عى القتن���اص أي 
فرص���ة اس���تثمارية مناس���بة 
مجدية، باإلضاف���ة إلى التركيز 
على أسواقها احلالية في منطقة 
اخلليج والشرق األوسط والتي 
تدر النسبة الكبرى من العوائد 

والربحية«.
وأوض���ح أن مجموعة زين 
كانت تقوم مبراجعات ش���املة 
العام  إلس���تراتيجيتها خ���الل 
الفائت، بغرض اكتساب املرونة 
الكافية المتصاص أي تبعات قد 
تشهدها األسواق العاملية للفترة 
املقبلة، مشيرا إلى أن زين تنظر 
إلى الس���نة املالية احلالية 2010 

بنظرة إيجابية.
 وأضاف بن س���المة »نؤمن 
بأن »زين« في موقع ممتاز حاليا، 
فهي تقدمت إلى مراكز تنافسية 
أفضل في أسواقها، وهو ما سيعزز 
رؤيتها لتوقعاتها املس���تقبلية 

للفترة املقبلة«.

أعلنت مجموعة زين في بيان 
رسمي عن حتقيقها أرباحا بقيمة 
195 مليون دينار عن السنة املالية 
املنتهية في العام 2009 بربحية 
للس���هم بلغت 51 فلسا، مقارنة 
بربحية 88 فلسا للسهم عن العام 

.2008
وذكرت املجموعة أن إجمالي 
اإليرادات املجمعة لشركاتها في 
منطقة الش���رق األوسط وقارة 
أفريقيا بل���غ 2.318 مليار دينار 
بنسبة ارتفاع بلغت 15.7% عن 
2008 والتي بلغت 2 مليار دينار.  
وأوضحت »زين« في بيان صحافي 
أنها حققت زيادة في حجم األرباح 
قبل خص���م الضرائب والفوائد 
واالهالكات ببلوغها 926 مليون 
دينار بنسبة ارتفاع بلغت %24 
عن العام املاض���ي والتي بلغت 

747مليون دينار.
وأفادت ب���أن قاعدة عمالئها 
ارتفعت إل���ى نحو 72.5 مليون 
عميل بنسبة بلغت 14% مقارنة 
مع العام 2008 حيث بلغت 63.5 

مليون عميل فعال.
إدارة  وقال رئيس مجل���س 
البنوان:  مجموعة »زين« أسعد 
»كانت الس���نة املالي���ة املاضية 
هي األصعب على اإلطالق ليس 
على مجموعة »زين« فحسب بل 
على اجلميع، فشركات املجموعة 
كانت تعمل حتت ضغط األزمة 
املالية العاملية، وغالبية األسواق 
تأثرت كثيرا بتوابع هذه األزمة 

وخصوصا األسواق األفريقية«
وأضاف »كان التحدي األكبر 
متمثال في التقلب احلاد في أسعار 
العمالت، مما كلف مجموعة زين 

مبالغ مالي���ة تقدر ب� 38 مليون 
دينار، وهو ما ضغط على حجم 

األرباح الصافية«.
وب���ن أن نس���بة الزيادة في 
إجمالي اإليرادات املجمعة والبالغة 
15.7% تعكس األداء اجليد للعمليات 
التشغيلية لشركات املجموعة، 
وهو ما انعكس ايجابيا على حجم 
األرباح احملققة قبل خصم الفوائد 
والضرائب واالهالكات والبالغة 

926 مليون دينار.
هذا وقد ب���ارك مجلس إدارة 
»زين« في اجتماعه امس االول، 
للمس���اهمن توقيع االتفاقيات 
النهائي���ة لعملية بي���ع أصول 
املجموعة في أفريقيا عدا السودان 
واملغرب، وهو ما دعا البنوان إلى 
أن يؤكد بقوله »في ظل التوجه 
احلالي للمجل���س والقائم على 
توزي���ع العوائ���د املتحققة من 
عملية البيع على املساهمن عن 

طريق التوزيعات النقدية ابتداء 
من اجلمعية العمومية احلالية، 
فقد تقدمت املجموعة إلى اجلهات 
املختصة ألخذ املوافقات الالزمة 
لتوزيع أرباح نقدية استثنائية، 
وعلى أثر ذلك فقد أفادت وزارة 
التجارة والصناعة بأن اللوائح 
لديها متنع توزيع أرباح نقدية 
على املس���اهمن في نفس العام 
الذي حتققت فيه تلك األرباح«.

وأضاف »بناء على ذلك فان 
مجلس اإلدارة ومن خالل املركز 
الذي تتمتع به املجموعة  املالي 
فقد قرر توزيع أرباح نقدية بواقع 
170 فلسا، وذلك عن السنة املالية 
املنتهية في 31 ديسمبر 2009 وهي 
ال تتضم���ن األرباح الناجتة عن 

بيع أصولها في أفريقيا«.
وأف���اد البنوان ب���أن مجلس 
أكد على قدرة املجموعة  اإلدارة 
على توزيع تلك األرباح املجزية 

من خالل األرباح التشغيلية في 
العام املاضي 2009، دون احلاجة 
إلى استخدام عوائد صفقة بيع 

زين أفريقيا«.
وتابع بقوله »إن قوة ومتانة 
املركز املالي للمجموعة تكفل لها 
التوزيعات،  حتقيق مثل ه���ذه 
وبالتالي سيتم استخدام عوائد 
الناجتة عن صفقة بيع  األرباح 
زي���ن أفريقيا في دعم توزيعات 
األرباح النقدية للسنوات املالية 
املقبلة والتي من املتوقع أال تقل 
النقدية للعام  التوزيع���ات  عن 

احلالي«.
وم���ن ناحيته ق���ال الرئيس 
التنفيذي في مجموعة زين نبيل 
بن سالمة: »تتطلع مجموعة زين 
املقبلة  ملا هو أفض���ل للمرحلة 
خصوص���ا أنها تتمت���ع مبركز 
مالي قوي، وهو ما سيساعدها 
على اتخاذ مس���ارات تشغيلية 

صالح الكليب مترئسا اجلمعية العمومية للشركة 

انتهت من تصميم صوامع الحبوب بطاقة 1.5 مليون طن

»المطاحن« توزع 3 ماليين دينار أرباحًا نقدية عن 2009
أحمد مغربي 

اعلن رئيس مجلس االدارة 
والعضو املنتدب لشركة مطاحن 
الدقيق واملخابز الكويتية صالح 
الكلي����ب عن انتهاء الش����ركة 
من أعم����ال التصميم اخلاصة 
بصوامع احلب����وب بطاقة 1.5 
مليون ط����ن، متوقعا تنفيذها 
خالل ثالث س����نوات على أن 
تكون جاهزة لالس����تخدام مع 
نهاية عام 2012، مشيرا الى ان 
املطاحن بصدد إضافة مطحنة 
جديدة أخرى خالل عشرة أعوام 

مقبلة.
الكلي����ب جاء علي  حديث 
انعق����اد اجلمعي����ة  هام����ش 
العمومية العادية للشركة أمس، 
وأوضح أن الشركة جنحت في 
حتقيق أرب����اح ايجابية خالل 
العام املاض����ى، مؤكدا على أن 
الشركة ستوزع 3 مالين دينار 
على مس����اهميها، موضحا ان 
الشركة جنحت خالل عام 2009 
في استغالل الطاقة اإلنتاجية 
القص����وى ملصنع الزيت الذي 
انش����ئ عام 1976، لذلك تعمل 
الشركة على إضافة وحدة تكرير 
أخرى تفي باحتياجات البالد 
خالل العشر س����نوات املقبلة 
حيث يتوقع أن تكون جاهزة 

لإلنتاج مع نهاية 2010.
وأشار الكليب الى أن 2009 
كان ع����ام اإلجنازات الضخمة 
واملشاريع اإلستراتيجية التي 
عززت دور الشركة ومكانتها 
الركائز األساس����ية في  كأحد 

التي تفخر بها الشركة كونها 
م����ن أوائل الش����ركات التي 
أنشأت صناعة اخلبز احلديثة 
العربي،  في منطقة اخلليج 
ال����ى األصناف  باإلضاف����ة 
اجلديدة التي أنتجتها الشركة 
خالل األعوام السابقة وعززتها 
التجريبية  بخطوط اإلنتاج 
التي  للكرواسون والشاباتا 
حققت جناحا في األسواق، 
األمر الذي شجع الشركة خالل 
ع����ام 2009 على التعاقد مع 
الرائدة في  إحدى الشركات 
هذه الصناعة لتوسعة خطوط 

إنتاج هذه النوعيات.

المبيعات السنوية

وبن الكليب أن املصاريف 
العمومية واإلدارية لهذا العام 
بلغت 4.4 مالين دينار مقابل 
4.7 مالين دينار في عام 2008 
وذلك بانخفاض بلغ 332.1 الف 
دينار ما يعادل 7%، وبلغت 
قيمة صافى األصول الثابتة 

33.5 مليون دينار.
وبلغت قيم����ة املبيعات 
السنوية 230.7 مليون دينار 
املبيعات  وبعد طرح تكلفة 
واملصاري����ف 213.2 مليون 
دينار بلغ ربح املبيعات 17.4 
مليون دينار، وبعد إضافة 
التش����غيلية  اإليرادات غير 
واألرب����اح امل����دورة في أول 
الس����نة بلغ صافى األرباح 
القابلة للتوزيع 42.6 مليون 

دينار.

توفير األمن الغذائي للبالد، الفتا 
الى ان مجلس اإلدارة اقر خطة 
خمسيه خالل الفترة من 2007� 
2011، تضمنت مشاريع تنموية 
متعددة لتطوير مصانع الشركة، 
وتطوير طاقتها التخزينية في 
ظل األزمات العاملية املضطربة 
التي مازالت تلقي بظاللها على 
كل دول العالم لتحقيق األمن 
الغذائي للبالد لفترات طويلة 
تصل ملدة 9 أش����هر من خالل 
التوسع في بناء مخازن أفقية 
حتافظ على سالمة املخزون، 
باإلضافة الى التوسع في إنشاء 

مخازن ملواد تصنيع الصوامع 
مبا يتناس����ب مع زيادة حجم 
اإلنتاج، الفتا إلى أن تلك اخلطة 
تسير وفق املخطط لها متاما 
ويتوقع اجنازها بالكامل بنهاية 
العام املقبل. وقال الكليب انه 
م����ع تنامي احلاجة إلى وجود 
مخازن تس����توعب االستهالك 
الغذائية  امل����واد  املطرد م����ن 
الت����ي تدعمها الدول����ة، قامت 
الش����ركة بالتعاقد على إنشاء 
مخازن مبس����احة 25500 متر 
مربع إضافة إلى املخازن التي 
أنشأتها عام 2008 ليصل إجمالي 

املساحة التخزينية إلى 43000 
متر مربع، مجهزة بكل األجهزة 
التي تضمن األمن والس����المة 

للمخازن ومحتوياتها.
وب����ن ان����ه مت االنتهاء من 
تركيب خط إنتاج البسكويت 
ال����ذي يعمل بأحدث  اجلديد، 
تكنولوجي����ا متاح����ة في هذا 
املجال بطاقة 1000 كجم/ساعة 
تعادل ضعف الطاقة السابقة، 
وقد دخل مرحلة اإلنتاج خالل 

الربع األول من عام 2010.
وتاب����ع الكلي����ب ان مخبز 
صبحان يعد من أهم اإلجنازات 


