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)كرم دياب(بدر اخلرافي مترئسا اجلمعية العمومية

املؤشر 
السعري 

7536.5
بتغير قدره

+ 13.4

منى الدغيمي
كشفت مصادر مطلعة لـ »األنباء« ان ما بني 400 مليون دينار و450 مليونا من اجمالي توزيعات 
أرباح »زين« عن 2009 البالغة 650 مليون دينار ستذهب الى البنوك. واضافت املصادر ان بعض 
كبار املساهمني في »زين« سيقومون بسداد قروض عليهم مبجرد ان تقوم »زين« بتوزيع األرباح 
على املساهمي،ن وذلك عقب انعقاد جمعيتها العمومية التي يتوقع ان تكون خالل الشهر اجلاري. 
واشارت املصادر الى ان حصول البنوك على هذا املبلغ سيؤدي الى حتسني وضع احملفظة االئتمانية 

لديها، مشيرة الى ان البنك الوطني سيكون اكثر املستفيدين من هذه األموال.

بين 400 و450 مليون دينار من توزيعات »زين« ستذهب للبنوك

أكد خالل عمومية الشركة أن الشيخ أحمد الفهد رجل المرحلة المقبلة والشركة جاهزة لتلبية احتياجات خطة التنمية

بدر الخرافي: »الكابالت« تسعى للحصول على مناقصات في سورية وليبيا والجزائر
توجيهات رئيس المجموعة ناصر الخرافي وراء نجاحات الشركة في 2009 وتجاوزها األزمة  ومبيعاتنا في األردن زادت 200% ونركز على سوق أبوظبي

شريف حمدي
االدارة  أكد رئيــــس مجلــــس 
والعضو املنتدب لشركة اخلليج 
الكهربائية  للكابالت والصناعات 
بدر ناصــــر اخلرافي أن جناحات 
الشــــركة فــــي 2009 وعبورهــــا 
لألزمة االقتصادية العاملية ترجع 
لتوجيهات رئيس املجموعة ناصر 
اخلرافي، الفتا الى أن الشركة تركز 
حاليا علــــى الناحية التصديرية، 
خاصة في الدول اخلليجية ومنها 
قطر من خالل مكاتبها اخلارجية، 
الفتا الى وجود تركيز كبير على 
سوق أبوظبي كونه سوقا واعدا، 
باإلضافة إلى أسواق أخرى بدأت 
الشركة بالدخول فيها بشكل محدود 
منها الســــوق املصري والعماني 
والبحريني. وقال اخلرافي ردا على 
مساهم أبدى حتفظه على االرباح 
احملققــــة ان االرباح جيدة في ظل 
االزمة، مشيرا إلى أن الشركة لم 
حتصل على مناقصات كثيرة خالل 
2009، متأمال بتحسن الوضع مع 
خطة التنمية. وأوضح اخلرافي من 
خالل تصريحاته الصحافية عقب 
انتهاء عمومية الشركة أمس والتي 
عقدت في وزارة التجارة والصناعة 
بنسبة حضور بلغت 82.8%، أن 
اعمال الشركة في االردن ممتازة، 

مليون مقارنة بـ )ال شيء في عام 
2008(. ولفت اخلرافي في كالمه الى 
أنه بناء على هذه النتائج، فقد قرر 
مجلس اإلدارة في اجتماعه بتاريخ 
4 مارس 2010 رفع توصية بتوزيع 
أرباح نقدية بنســــبة 50% للسهم 
أي مبقدار خمســــني فلسا للسهم 
الواحد مقارنــــة بتوزيعات العام 
املاضي والتي كانت 70% نقدا للسهم 
الواحد )ال يوجد أســــهم منحة(. 
وبني اخلرافي أن مجلس اإلدارة أقر 
البيانات املالية اخلتامية بتاريخ 4 
مارس 2010 ويتبني منها إجمالي 
حقوق مساهمي الشركة األم للعام 
املنتهي بتاريخ 31 ديسمبر 2009 
قد بلغ حوالي 157.21 مليون دينار 
مقارنة مع حوالي 151.42 مليون 
دينار لعــــام 2008. وأكد اخلرافي 
انه في ظــــل الظــــروف الصعبة 
التي تعلمون آثارها القاسية على 
القطاعات كافة، الصناعية واملالية، 
فإننا بتوجــــب أن ننوه باجلهود 
التي بذلها العاملون في الشــــركة 
في الكويت واألردن للتغلب على 
العديد من املصاعب والتمكن من 
حتقيق العديد من االجنازات خالل 
عام 2009، مما ساهم في محافظة 
الشركة على حصتها من األسواق 

محليا واقليميا.

مشيرا إلى أن الشركة مقبلة على 
توسعات هناك، وانها حققت زيادة 
في املبيعات خالل الربع األول من 
العام احلالي بنسبة 200% مقارنة 
بالعام الذي سبقه. ولفت اخلرافي 
الى ان »الكابالت« بصدد التوجه 
إلى الســــوق الســــوري والليبي 
واجلزائري، مشيرا إلى املشاركة 
في عدد من املعارض بهذه البلدان، 
وان هناك جهــــات طلبت معاينة 
املنتج لتحديد مدى جودته، واننا 
ننتظر املوافقات عليها لنحصل على 

مناقصات في هذه االسواق الواعدة 
التي تتمتــــع ببنية حتتية قوية. 
وعن خطة التنمية، أوضح اخلرافي 
ان »الكابالت« مســــتعدة لتوفير 
متطلبات اخلطة، وفي حال عدم 
الكفاية فإن الشركة لديها مصنع 
في االردن زادت انتاجيته من 16 
الى 25 الف طن، كما قامت الشركة 
برفع الطاقة االنتاجية في الكويت 
إلى 75 ألف طن، مشيدا في الوقت 
الفهد  نفسه بدعم الشــــيخ أحمد 
للخطة ووصفه بأنه رجل املرحلة 

املقبلة. وقــــال اخلرافي ان األزمة 
املالية العاملية مازالت تؤثر على 
كل القطاعات االقتصادية، مبا فيها 
تنفيذ املشاريع الكبرى ومشاريع 
االســــكان وغيرها من مشروعات 
البنية التحتية والتي هي املجال 
األكبــــر لتســــويق منتجاتنا، مما 
انعكس ســــلبا على حجم كل من 
االنتاج واملبيعات بنسب ال يستهان 
بها، خاصة على املستوى احمللي. 
وتابع »لذلك فقــــد تابعت االدارة 
جهودها في التسويق ضمن احمليط 

االقليمي لتعويض أكبر جزء ممكن 
من االنخفاض السائد في السوق 
احمللي«. ولفت اخلرافي إلى أن انتاج 
الشركة بلغ في عام 2009 حوالي 
39.69 ألف طن مقارنة بـ 54.50 ألف 
طن عام 2008، بانخفاض حوالي 
27.17% عن العام الســــابق، فيما 
انخفضت مبيعات الشركة إلى ما 
قيمته 71.12 مليون دينار مقارنة مع 
109.86 ماليني دينار عن عام 2008 

منخفضة بنسبة %35.26.
أما في مجال االستثمارات، فقال 

أعضاء مجلس اإلدارة
انتخبت اجلمعية العمومية مجلس ادارة جديدا للسنوات 
الثالث املقبلة مكونا من كل من بدر ناصر اخلرافي واس��عد 
احمد البنوان وبدر محمد اجلوعان وصباح خالد صالح الغنيم 
وجحيل محمد اجلحيل وجمال ناصر الفالح ويوسف ابراهيم 

الرقم ومحمد سعد السعد.
وق��د وافقت اجلمعية العمومية عل��ى كل البنود الواردة 

في جدول االعمال

اخلرافي إن الشــــركة قد حتملت 
في عام 2008 العبء الرئيسي من 
تطبيق املعيار احملاسبي رقم 39، 
ومع ذلك فإن اســــتمرار التدهور 
في االســــواق املاليــــة وانخفاض 
القيمة السوقية ملعظم األسهم في 
أسواق األوراق املالية قد أدى إلى 
حتميل حوالي 2.88 مليون دينار 
على بيان الدخل لسنة 2009 وذلك 
بسبب الهبوط اإلضافي في قيمة 
بعض االستثمارات املتاحة للبيع، 
أما ايرادات االستثمار لنفس العام 
فقد بلغت حوالي 7.26 ماليني دينار 
لعام 2009، مقارنة بحوالي 8.26 
ماليني دينار عن عام 2008. وفي 
جانب املصروفات، أشار اخلرافي 

إلى أن إجمالي املصروفات االدارية 
والعموميــــة حوالي 5.94 ماليني 
دينار لعام 2009، فيما بلغت األرباح 
حوالي 10.52 ماليني دينار، وذلك 
بعد استقطاع الهبوط غير احملقق 
في قيمة بعض استثمارات متاحة 
للبيع حوالي 2.88 مليون دينار، 
تطبيقا للعرف احملاسبي رقم 39 
كذلك بعد استقطاع حصة مؤسسة 
الكويت للتقدم العلمي وضريبة دعم 
العمالة الوطنية والزكاة ومكافأة 
أعضاء مجلــــس اإلدارة والبالغة 
مبجموعها حوالــــي 0.62 مليون 
دينار، الفتا إلى أن أعباء التمويل 
بلغــــت حوالي 4.45 ماليني دينار 
وتعلية مخصصات بحوالي 0.14 

انعكاس صفقة »زين« علينا إيجابي
أكد اخلرافي ان انعكاس صفقة »زين« على »الكابالت« سيكون جيدا كوننا من أكثر 

الشركات املساهمة فيها، متمنيا ان تكون توزيعات 2010 جيدة.
وأضاف: »وبناء على كالم أسعد البنوان فإن توزيعات 2010 و2011 ستكون في حدود 

توزيعات 2009.
ونأمل ان تواصل الشركة اإلستراتيجية نفسها«.


