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مبيعات الشركة تتجاوز  3مليارات دوالر لتصبح األعلى في تاريخها

الخرافي« :أمريكانا» ...جوهرة والكل يريد اقتناءها
| كتب محمد الجاموس |
ن�ف��ى رئ �ي��س م�ج�ل��س االدارة
ف��ي ال�ش��رك��ة الكويتية لألغذية
(أم � ��ري� � �ك � ��ان � ��ا) م� � � � ��رزوق ن ��اص ��ر
ال � �خ � ��راف � ��ي وج� � � ��ود ن� �ي ��ة ل �ب �ي��ع
ال �ش��رك��ة ،ل�ك�ن��ه أوض� ��ح ان بيع
ال�ش��رك��ة م��ن ع��دم��ه ش��أن خاص
ب � ��امل � �س � ��اه � �م � ��ني وذل � � � � � ��ك وف � �ق� ��ا
ل�ل�ق��ان��ون وال �ض��واب��ط الخاصة
بهيئة س ��وق امل ��ال وال �ب��ورص��ة
وال ع ��اق ��ة مل �ج �ل��س اإلدارة أو
اإلدارة التنفيذية بذلك.
واض � � � � � ��اف ال � � �خ � ��راف � ��ي ب� ��ان
الشركة تحقق نتائج طيبة رغم
ك��ل ال �ص �ع��اب ال �ت��ي واج�ه�ت�ه��ا،
وك� �ش ��ف ان ال� �ش ��رك ��ة اف �ت�ت �ح��ت
اول مطعم من سلسلة املطاعم
األم�ي��رك�ي��ة ل��ون��غ ه ��ورن ستيك
هاوس ،وتدخل أسواقًا جديدة
لم تدخلها من قبل وهي تفتتح
مطعما كل اربعة أيام.
ووص��ف الخرافي ف��ي سياق
رده ع �ل��ى أس �ئ �ل��ة ال�ص�ح��اف�ي��ني
ع � �ق� ��ب ال� �ج� �م� �ع� �ي ��ة ال �ع �م ��وم �ي ��ة
ال �ع��ادي��ة ل�ل�ش��رك��ة ال �ت��ي ع�ق��دت
أم � ��س ب �ن �س �ب��ة ح� �ض ��ور ب�ل�غ��ت
 91.59ف��ي امل�ئ��ة ،ال�ش��رك��ة بأنها
«ج ��وه ��رة» وك �ث �ي��رون ي��ري��دون
اقتناءها ،وأثبتت انها تحملت
ك ��ل ال �ص �ع ��اب وال � �ظ� ��روف رغ��م
ال�ت�ق�ل�ب��ات ورغ ��م امل�ش��اك��ل التي
ل �ح �ق��ت ب ��ال ��دواج ��ن وال� �ظ ��روف
االق �ت �ص��ادي��ة وأح� � ��داث ال��رب�ي��ع
ال� � � �ع � � ��رب � � ��ي ،وح� � ��اف � � �ظ� � ��ت ع �ل ��ى
وضعها وحققت نتائج جيدة،
مما جعلها «محط األنظار».
وع � � � ��ن خ � �ط� ��ط ال� � �ت � ��وس � ��ع ف��ي
ال �ش��رك��ة ،أف ��اد م� ��رزوق ال�خ��راف��ي
ب� ��أن ال �ش��رك��ة ف ��ي ح��رك��ة ت��وس��ع
دائ � � ��م ،وت ��دخ ��ل أس� ��واق� ��ا وم��دن��ًا
ج��دي��دة ل��م ت�ك��ن م �ت��واج��دة فيها
س��اب �ق��ا وت �ت��وس��ع ف ��ي أس��واق �ه��ا
الحالية ،مشيرا ال��ى أن الشركة
س� �ت� �ف� �ت ��ح م� �ط� �ع� �م ��ا ف� � ��ي ارب � �ي� ��ل
(ش�م��ال ال�ع��راق) خ��ال الشهرين
املقبلني ،كما تنوي التوسع في
ال�ع��راق وجمهورية كازاخستان
التي أثبتت أن سوقها جيد ،كما
ان �ه��ا ت �ن��وي ال ��دخ ��ول ال ��ى ليبيا
وتونس.
وردا ع �ل��ى س � ��ؤال ل � � «ال � ��راي»
ع��ن ح��دود تأثير اح��داث الربيع
ال �ع��رب��ي ع�ل��ى ع�م�ل�ي��ات ال�ش��رك��ة،
ق� ��ال ال� �خ ��راف ��ي ان ال �ت��أث �ي��ر ك��ان
م � �ح� ��دودا ،وان ال �ش��رك��ة أث�ب�ت��ت
كفاءة عالية في االدارة مكنتها
م ��ن ت �خ �ط��ي ال � �ظ� ��روف ال�ص�ع�ب��ة
التي واجهتها.
وأض� � � � � ��اف ردا ع � �ل� ��ى س� � ��ؤال
اخ � ��ر ،ان ال �ش��رك��ة اف �ت �ت �ح��ت اول
م�ط�ع��م ل�ه��ا م��ن سلسلة امل�ط��اع��م
االم �ي��رك �ي��ة ل��ون��غ ه � ��ورن ستيك
هاوس في السعودية ،مضيفا ان
الشركة لديها اآلن  1640مطعما
في  14دولة ،منوها بأن الشركة
تفتتح مطعما كل اربعة أيام.
وق� � � � ��ال ردا ع � �ل� ��ى س� � � � ��ؤال أن
الشركة إذا وجدت فرصة سانحة
ستلجأ ال��ى االق� �ت ��راض ،منوها
بأن السيولة التي تدخل الشركة
ت �س��اع��د أي �ض ��ا ف ��ي ال �ت��وس �ع��ات
التي تنفذها.

ق � ��ال م� � � ��رزوق ال � �خ ��راف ��ي ان ��ه
إي� �م ��ان ��ًا م� ��ن ال� �ش ��رك ��ة ب��أه �م �ي��ة
ال �ت��وس��ع وال� �ت� �ن ��وع ف ��ي م �ج��ال
م � �ط� ��اع� ��م ال� � �خ � ��دم � ��ة «Casual
 »Diningف �ق��د ت� ��م إض� ��اف� ��ة 32
مطعما خال السنوات الخمس
امل��اض �ي��ة ،ووص ��ل ع��دد مطاعم
الخدمة بنهاية ع��ام  2013إلى
 ،77وذلك ملا القته تلك النوعية
من املطاعم من اهتمام وإعجاب
م��ن أغ�ل��ب ال�ع�م��اء ،وك ��ان لذلك
أف � �ض� ��ل األث � � ��ر ع� �ل ��ى امل �ب �ي �ع��ات
واألرباح.

انجازات العام 2013

نتواجد في  100مدينة

اس�ت�ع��رض م ��رزوق ال�خ��راف��ي
ان� � �ج � ��ازات ال� �ش ��رك ��ة ف� ��ي ال� �ع ��ام
 2013م �ق ��ارن��ة ب ��ال �ع ��ام ،2012
ح � �ي� ��ث ح � �ق � �ق ��ت إن� � � �ج � � ��ازًا غ �ي��ر
م �س �ب��وق ف ��ي ت��اري �خ �ه��ا ،حيث
ب�ل�غ��ت م�ب�ي�ع��ات�ه��ا  867م�ل�ي��ون
دي� �ن ��ار (م� ��ا ي� �ع ��ادل  3.1م�ل�ي��ار
دوالر) ل�ع��ام  2013وه��ي أعلى
مبيعات في تاريخ الشركة منذ
ت��أس�ي�س�ه��ا وب�ن�م��و ق ��دره  7في
املئة عن أعلى مبيعات حققتها
الشركة وال�ت��ي ك��ان��ت ف��ي العام
املاضي.
وح� �ق� �ق ��ت ال � �ش� ��رك� ��ة أرب� ��اح� ��ًا
ص ��اف� �ي ��ة ب �ل �غ��ت  50.6م �ل �ي��ون
دي �ن��ار (م ��ا ي �ع��ادل  179مليون
دوالر) ،بربحية للسهم قدرها
 129فلسا ،مقابل  45.9مليون
د.ك ف��ي ال �ع��ام امل��اض��ي أي 117
فلسا للسهم بنسبة نمو بلغت
 10في املئة.

أض � ��اف ان ع� ��دد امل � ��دن ال �ت��ي
تتواجد فيها «أمريكانا» وصل
الى  100مدينة ممتدة جغرافيًا
م ��ن ك ��ازاب ��ان� �ك ��ا ع �ل��ى امل�ح�ي��ط
األطلسي ال��ي مدينة أملاتي في
كازاخستان بوسط قارة آسيا،
مقابل  79مدينة في عام .2009

ثاني أعلى ربحية
ب� � � �ل� � � �غ � � ��ت رب � � � �ح � � � �ي� � � ��ة س � �ه� ��م
«أم ��ري� �ك ��ان ��ا»  129ف �ل �س��ًا ل �ع��ام
 2013وه � � � ��ي ب� � ��ذل� � ��ك ت �ع �ت �ب��ر
ث� � ��ان � ��ي أع � � �ل � ��ى رب � �ح � �ي� ��ة س �ه��م
ب ��ني ك��اف��ة ال �ش��رك��ات امل �ت��داول��ة
ببورصة الكويت التي تم نشر
بياناتها املالية بعد «الوطنية
لاتصاالت».

ثاني أعلى توزيعات
قامت الشركة بإعان توزيع
ن �ق��دي ل �ع��ام  2013ن�س�ب�ت��ه 85
ف ��ي امل� �ئ ��ة ،وه� ��ي ب ��ذل ��ك ت�ع�ت�ب��ر
ثاني أعلى نسبة توزيع أرباح
ب ��ني ك��اف��ة ال �ش��رك��ات امل �ت��داول��ة
ببورصة الكويت التي تم نشر
إع��ان��ات ت��وزي�ع�ه��ا بالبورصة
حتى تاريخ الجمعية العمومية

(تصوير كرم ذياب)

مرزوق الخرافي مترئسا االجتماع وإلى يمينه الدكتور سيد دياب ونائب رئيس مجلس اإلدارة بدر الجوعان

بعد الوطنية لاتصاالت.

ثالث أعلى قيمة للسهم
بلغت القيمة الدفترية للسهم
بعد التوزيعات املقترحة 773
فلسا ،وه��ي بذلك تعتبر ثالث
أع � �ل ��ى ق �ي �م��ة دف� �ت ��ري ��ة ل�ل�س�ه��م
ب ��ني ك��اف��ة ال �ش��رك��ات امل �ت��داول��ة
ببورصة الكويت التي تم نشر
ب �ي��ان��ات �ه��ا امل��ال �ي��ة ب��ال �ب��ورص��ة
حتى تاريخ الجمعية العمومية
ب �ع��د «ال��وط �ن �ي��ة ل��ات �ص ��االت»
و«أجيليتي».

مطعم كل  4أيام
وص��ل ع��دد مطاعم ومحات
ال � �ش� ��رك� ��ة ب� �ن� �ه ��اي ��ة ع� � ��ام 2013
إل��ى  1462مطعما وم �ح��ا ،أي
ب�ص��اف��ي زي ��ادة  96مطعما عن
ال � �ع� ��ام امل� ��اض� ��ي ب� ��واق� ��ع م�ط�ع��م
مضاف جديد كل  4أيام.

 230مليون وجبة
ق ��دم ��ت م �ط��اع��م ال� �ش ��رك ��ة م��ا
ي� �ت� �ج ��اوز  230م� �ل� �ي ��ون وج �ب��ة
خ� ��ال ع� ��ام  2013م �ق��اب��ل 220
مليون وجبة العام املاضي أي
بنسبة ن�م��و ق��دره��ا  5ف��ي املئة
عن عام .2012

 77مطعم للخدمة «Casual
»Dining

جوائز وشهادات
ت � � ��اب � � ��ع ال� � � �خ � � ��راف � � ��ي ي� � �ق � ��ول:
تأكيدًا على نجاح «أمريكانا»
وتميزها فقد حصلت مطاعم
ال �ش��رك��ة خ ��ال ع ��ام  2013على
العديد من الجوائز «»Awards
من شركات االمتياز منها «KFC
Chain - First Quality Base
 »Awardو»KFC-Development
 »Awardم ��ن ش��رك��ة «،»YUM
وحصلت م��ن ه��اردي��ز العاملية
ع�ل��ى ج��وائ��ز م�ن�ه��ا «FY 2013
Star Sales Award - Highest
Comp Sales Increase - Middle
 ،»East/Europeوح�ص�ل��ت من
ش ��رك ��ة ك��وس �ت��ا ال �ع��امل �ي��ة ع�ل��ى
ج��ائ��زة «Costa International
Awards For Outstanding
 ،»Achievementوم��ن كرسبي
كريم العاملية على «Operations
 ،»Excellence Awardك �م��ا
ح �ص �ل��ت س�ل�س�ل��ة ك �ن �ت��اك��ي في
ع ��ام  2013ع�ل��ى ج��ائ��زة عاملية
في مجال الدعاية من مؤسسة
« »Internationalistفي نيويورك
بأميركا وه�ي ج��ائ��زة «Award
.»for Innovative in Media
وم � �ض� ��ى ق � ��ائ � ��ا :اس � �ت � �م ��رارًا
ل�ل�ن�ج��اح ال� ��ذي ق��دم �ت��ه ال�ش��رك��ة
م��ن خ��ال مطاعم وك��ال��ة شركة
داردن ،ف� �ق ��د ت� ��م اف� �ت� �ت ��اح أول
م �ط��اع��م س �ل �س �ل��ة «Longhorn
 »Steakhouseباململكة العربية

• الشركة أثبتت كفاءة عالية في اإلدارة مكنتها من تخطي الظروف الصعبة
• مستمرون في التوسع ودخول أسواق جديدة خصوصًا ليبيا وتونس
• افتتاح أول مطعم من سلسلة املطاعم األميركية «لونج هورن ستيك هاوس» في السعودية
ال �س �ع��ودي��ة ب�م�ن�ط�ق��ة ال��ري��اض
وح�ق��ق ن�ت��ائ��ج ط�ي�ب��ة ،وتخطط
الشركة الستثمار هذا النجاح
وافتتاح السلسلة في باقي دول
ال�خ�ل�ي��ج ،ك�م��ا أض��اف��ت ال�ش��رك��ة
 3م �ط��اع��م رد ل��وب �س �ت��ر «Red
 »Lobsterب��ال�ك��وي��ت واإلم ��ارات
وال� �س� �ع ��ودي ��ة ،ب ��اإلض ��اف ��ة إل��ى
اف � �ت � �ت� ��اح م� �ط� �ع� �م ��ني ل �س �ل �س �ل��ة
أوليف جاردن «»Olive Garden
ب��ال �ك��وي��ت واإلم � � � ��ارات ،وك��ان��ت
النتائج مبشرة.

نمو وانتشار
أف ��اد ال �خ��راف��ي ب��أن مبيعات
قطاع املطاعم والتجزئة بلغت
 489.1مليون دينار (ما يعادل
 1.7مليار دوالر) مقابل 452.2
م �ل �ي��ون دي� �ن ��ار ال� �ع ��ام امل��اض��ي
بنسبة نمو  8في املئة ،وذلك من
خال  1462مطعما من مطاعم
الوجبات السريعة التي بلغت
 1385مطعمًا ومحا ،ومطاعم
ال�خ��دم��ة املتميزة ال�ت��ي وصلت
ال ��ى  77م �ط �ع �م��ا ،ووص� ��ل ع��دد
س��اس��ل امل�ط��اع��م بالشركة إلى
 23سلسلة ،وت �ت��واج��د مطاعم
ال� �ش ��رك ��ة ف� ��ي 14دول � � � ��ة م� ��ا ب��ني
قارتي آسيا وأفريقيا ،منتشرة
في  100مدينة.

توسع في التصنيع
أش� � � � � ��ار ال � � � ��ى أن امل � �ب � �ي � �ع ��ات
اإلج �م��ال �ي��ة ألن �ش �ط��ة ال�ت�ص�ن�ي��ع
ال �غ��ذائ��ي ل �ع��ام  2013ب�ل�غ��ت ما
ق �ي �م �ت��ه  413.7م� �ل� �ي ��ون دي� �ن ��ار
مقابل  391.7مليون دينار العام
ال�س��اب��ق بمعدل نمو بلغ  6في
امل�ئ��ة ،حيث واص�ل��ت األمريكانا
ت��رس �ي��خ ت ��واج ��ده ��ا ف ��ي ن �ش��اط
ال �ت �ص �ن �ي��ع ال � �غ� ��ذائ� ��ي ب� ��ال� ��دول
التي تعمل بها ،باإلضافة إلى
تصدير منتجاتها إلى كثير من
دول املنطقة ،وتنتشر منتجاتها
ف� ��ي أك � �ث� ��ر م� ��ن  25دول � � ��ة ح ��ول
العالم من بينهم  17دولة عربية
ب�ج��ان��ب أم��ري�ك��ا وك �ن��دا وبعض
ال � ��دول األوروب � �ي� ��ة ،وخ� ��ال ع��ام
 2013دخ �ل��ت ب �ع��ض م�ن�ت�ج��ات
الشركة إلى أسواق جديدة منها

تركيا وإندونسيا ونيوزياندا،
وق��دم ق�ط��اع التصنيع الغذائي
ب� ��ال � �ش� ��رك� ��ة خ� � � ��ال ع� � � ��ام 2013
ال�ع��دي��د م��ن امل�ن�ت�ج��ات ال�ج��دي��دة
ل��ألس��واق م�ن�ه��ا م�ن�ت��ج ال��دج��اج
ال �ك��ام��ل وم�ن�ت��ج ع��رائ��س ال�ج��ن
م��ن خ��ال ق�ط��اع ال �ل �ح��وم ،وق��دم
ق �ط��اع ال�ك�ي��ك م�ج�م��وع��ة ج��دي��دة
م ��ن ال �س �ن��دوي �ت �ش��ات ال�ص�ح�ي��ة
والسلطات ،كذلك قدمت شركة
سنيوريتا منتجات جديدة من
البسكويت والسناكس بنكهات
م� �خ� �ت� �ل� �ف ��ة ،وق � � ��د ت� � �ج � ��اوز ع ��دد
ال �ع��ام �ل��ني ب��ال �ق �ط��اع ال�ص�ن��اع��ي
ب��ال �ش��رك��ة  23أل �ف��ًا م ��ن ال�ع�م��ال��ة
املباشرة.

مواصفات عاملية
ق� � ��ال م� � � � ��رزوق ال � �خ� ��راف� ��ي ان
م �ص��ان��ع األم ��ري �ك ��ان ��ا ح �ص��دت
ال � �ع� ��دي� ��د م � ��ن ال� � �ش� � �ه � ��ادات ف��ي
م �ج��االت ال �ج��ودة وامل��واص�ف��ات
القياسية وال�ص�ح��ة والسامة
امل� �ه� �ن� �ي ��ة ،م� �ن� �ه ��ا ق � �ي� ��ام ق� �ط ��اع
ال �ل �ح��وم ب��ال�س�ع��ودي��ة بتجديد
ش � �ه� ��ادات «Global Standard
،»for Food Safety-BRC
والرخصة الخاصة بمنتجات
ح � � � � ��ال ب� � �ج� � �م� � �ه � ��وري � ��ة م� �ص ��ر

ال �ع��رب �ي��ة «License of Halal
 ،»Markوذل � � � � ��ك ب � ��اإلض � ��اف � ��ة
إل� � ��ى ال� �ح� �ف ��اظ ع� �ل ��ى ش � �ه ��ادات
« »ISO9001و«»ISO 14001
و« »BS-OHSAS 18001و«NS-
 .»EN ISO 22000وح �ص �ل��ت
شركة كاليفورنيا ج��اردن على
شهادة اعتماد املعهد األمريكى
ال��دول��ى «»AIB International
وال �ت��ى ت�ف�ي��د بتطبيق ال�ش��رك��ة
ل �ل �م �ع��اي �ي��ر ال ��دول� �ي ��ة امل ��وح ��دة
ل �س��ام��ة األغ� ��ذي� ��ة ،إل� ��ى ج��ان��ب
ح � �ف� ��اظ � �ه� ��ا ع � �ل� ��ى ال� � �ش� � �ه � ��ادات
ال �ت��ى ح�ص�ل��ت ع�ل�ي�ه��ا م ��ن قبل
وأه �م �ه��ا ش� �ه ��ادات «»HACCP
و« »EN ISO 9001و«EN ISO
 »14001و»»EN ISO 22000
ك�م��ا تضمن ش��رك��ة سنيوريتا
م�س�ت��وي��ات ع��ال�ي��ة م��ن ال �ج��ودة
في عمليات اإلنتاج والتصنيع
لديها تتوافق مع نظام تحليل
امل �خ��اط��ر « »HACCPومعتمد
م ��ن ش � �ه ��ادات األي� � ��زو ال �ع��امل �ي��ة
وم �ن �ه��ا « »ISO 22000و»ISO
.»9001

جودة عاملية
أش� ��ار ال ��ى أن ش��رك��ة ج��ري��ن
الن��د تضمن أع�ل��ى مستويات

دياب :افتتاح أول مطعم
«لونج هورن ستيك» في الكويت هذا العام
كشف الــرئـيــس امل ـشــارك فــي الـشــركــة الــدكـتــور سيد ديــاب لـ
«ال ـ ــراي» أن الـشــركــة ستفتتح اول مطعم مــن سلسلة املطاعم
االميركية «لونج هــورن ستيك هــاوس» في دولــة الكويت خالل
العام الحالي.
وأض ـ ـ ــاف ردا ع ـلــى سـ ـ ــؤال أن ت ـخ ـف ـيــض مــديــون ـيــة شــركــة
«أمــريـكــانــا» ليس هــدفــا بــذاتــه ،كــون الشركة تتوسع باستمرار
وتحتاج الى االقتراض من أجل ذلك .وقال الدكتور دياب ردا على
سؤال ان االدارة التنفيذية في الشركة فيها كفاءات بمستويات
عالية ،يمكنها من التعامل مع مختلف األسواق ،معربا عن إيمانه
بقدرة الشركة على تلبية االحتياجات في العام  2014التي قال
انها تصادف مرور  50عاما على تأسيس الشركة.
ولفت الدكتور سيد ديــاب الى ان معظم العاملني في الشركة
لهم مدة طويلة يعملون في الشركة ويتمتعون بقدرة كبيرة على
مواجهة التحديات التي يمكن أن تواجه الشركة.

الجودة العاملية ،واملواصفات
ال � �ق � �ي� ��اس � �ي� ��ة امل� � �ع� � �ت� � �م � ��دة م��ن
ش� � �ه � ��ادات «» ISO 14001و
« »ISO 9001و»»ISO 22000
ك �م��ا ك �ل �ل��ت ال� �ش ��رك ��ة ال �ع��امل �ي��ة
ل��إن�ت��اج وال�ت�ص�ن�ي��ع ال��زراع��ي
ج� � �ه � ��وده � ��ا ف � � ��ى ع � � � ��ام 2013
بالحصول على شهادة «ISO
 ،»14001كما حافظت الشركة
على ال�ش�ه��ادات ال�ت��ى حصلت
ع�ل�ي�ه��ا م ��ن ق �ب��ل م �ث��ل ش �ه��ادة
امل��واص �ف��ات ال �ع��امل �ي��ة ل�س��ام��ة
األغ� ��ذي� ��ة «Global Standard
،»for Food Safety- BRC
وش �ه��ادة «»GLOBAL G.A.P
وال�ت��ى ت��ؤك��د أن ال�ش��رك��ة تتبع
ال �ض��واب��ط ال �ع��ام��ة ف ��ى زراع ��ة
الخضراوات والفواكه.

التواصل مع العمالء
م� �ض ��ى ق� ��ائ� ��ا ان ال� �ش ��رك ��ة
رك� � ��زت ع �ل ��ى زي � � ��ادة ق ��درات �ه ��ا
ال�ت�ن��اف�س�ي��ة ب��ال �ت��واص��ل ب�ق��وة
م��ع ع�م��ائ�ه��ا ال �ك��رام باختيار
ب � � ��رام � � ��ج ت � �س� ��وي � �ق � �ي� ��ة ف� �ع ��ال ��ة
تخاطب الشرائح املختلفة من
العماء وتتناسب مع أذواقهم
وت �ف �ض �ي��ات �ه��م م ��ن م�ن�ت�ج��ات
ال �ش��رك��ة ،ك �م��ا أول� ��ت اه�ت�م��ام��ًا
خاصًا بالوسائل التسويقية
اإلل� �ك� �ت ��رون� �ي ��ة امل �خ �ت �ل �ف��ة ب�م��ا
ف ��ي ذل� ��ك م��وق��ع ال �ش��رك��ة على
اإلن�ت��رن��ت وش�ب�ك��ات التواصل
االجتماعي مثل «»Facebook
و« »Twitterأله � �م � �ي� ��ة ت �ل��ك
ال��وس��ائ��ل ال�ح��دي�ث��ة للتواصل
ع� �ن ��د ش ��ري� �ح ��ة م � �ت� ��زاي� ��دة م��ن
ع �م��ائ �ه��ا ،خ��اص��ة ف ��ي ت �ب��ادل
امل� �ع� �ل ��وم ��ات وال � �ت � �ع� ��رف ع �ل��ى
آرائهم فيما يتعلق بما تقدمه
لهم من منتجات وخدمات.

استراتيجيات استثمارية
لفت مرزوق الخرافي الى أن
اإلس �ت��رات �ي �ج �ي��ة االس�ت�ث�م��اري��ة
للشركة تهدف بشكل أساسي
إل��ى تعظيم حقوق املساهمني
وت�ح�ق�ي��ق ع��وائ��د م �ج��زي��ة لهم
ع ��ن ط��ري��ق ت�ن�م�ي��ة م�ب�ي�ع��ات�ه��ا
وأرباحها وحصتها السوقية،

مرزوق ناصر الخرافي خالل الجمعية

وت� �ق ��وم ال �ش��رك��ة ب��االس �ت �ث �م��ار
ف ��ي خ �م �س��ة أن �ش �ط��ة رئ�ي�س�ي��ة
ه� � ��ي أن � �ش � �ط� ��ة امل� � �ط � ��اع � ��م م �ث��ل
االف � � � �ت � � � �ت� � � ��اح� � � ��ات ال � � �ج � � ��دي � � ��دة
أوعمليات التجديد واإلح��ال
للمطاعم ال�ق��ائ�م��ة ،واألن�ش�ط��ة
الصناعية والزراعية والنشاط
الداجني مثل أدوات التشغيل
وال �ت �خ��زي��ن وج �ه ��از ال �ت��وزي��ع،
ب � ��اإلض � ��اف � ��ة ل� � ��زي� � ��ادة ال� �ط ��اق ��ة
اإلن �ت��اج �ي��ة وإض� ��اف� ��ة خ �ط��وط
إن� �ت ��اج ج� ��دي� ��دة ،واالس �ت �ث �م��ار
ف��ي ال �ع �ق��ارات وامل �ق �ص��ود بها
األراض � � ��ي وامل �ب ��ان ��ي امل�ط�ل��وب��ة
للتوسعات في أنشطة الشركة،
وك � ��ذل � ��ك ع � �م� ��ل اس� � �ت� � �ح � ��واذات
ج� � � � � ��دي� � � � � ��دة ح � � � �ي� � � ��ث ن � �ج � �ح� ��ت
األمريكانا في تنفيذ مجموعة
م ��ن االس � �ت � �ح� ��واذات ال�ن��اج�ح��ة
خال السنوات العشر املاضية
وأخيرًا االستثمار في محافظ
م ��ال �ي ��ة ع� ��ن ط ��ري ��ق اس �ت �خ ��دام
الفوائض املالية املتوفرة لدى
ال �ش ��رك ��ة ف ��ي ش � ��راء م�ج�م��وع��ة
م � ��ن األس� � �ه � ��م امل � �م � �ت� ��ازة ال �ت��ي
تعتبر ف��رص اس�ت�ث�م��ار جيدة
ب��اع�ت�ب��ار ت��وزي�ع��ات�ه��ا م�ص��درًا
إضافيًا لتنويع مصادر الدخل
ب��ال �ش��رك��ة ،وت� �ح ��رص ال �ش��رك��ة
على أن ت��دار تلك املحافظ من
ق �ب��ل إدارة م �ح �ت��رف��ة وج �ه��ات
متخصصة.

مسؤولية اجتماعية
ق� � � � ��ال ان ال � � �ش � ��رك � ��ة ت �ت �ب �ن��ى
ب��اس �ت �م��رار م �ف �ه��وم االس �ت �ث �م��ار
ال � � � � ��ذي ي � �ه � �ت� ��م ب� �م� �س ��ؤول� �ي ��ات ��ه
االج �ت �م��اع �ي��ة ،وي �ه �ت��م ب��ال�ب�ي�ئ��ة،
مع الحرص على اتباع القنوات
ال ��رس� �م� �ي ��ة ،وت� �ق ��دي ��م م �ن �ت �ج��ات
ع��ال�ي��ة ال �ج��ودة ت�خ�ض��ع ألفضل
م� �ع ��اي� �ي ��ر ال � ��رق � ��اب � ��ة ال �ص� �ح �ي ��ة،
وت � ��واص � ��ل األم ��ري� �ك ��ان ��ا ال �ق �ي��ام
ب��دوره��ا اإلج�ت�م��اع��ي ف��ي ال��دول
ال� �ت ��ي ت� �ت ��واج ��د ب �ه��ا ش��رك��ات �ه��ا
وف � ��روع� � �ه � ��ا م �ت �ض �م �ن��ًا أوج � �ه ��ًا
عديدة للعمل الخيري بالتعاون
م ��ع م ��ؤس� �س ��ات ال �ع �م��ل األه �ل��ي
ال�خ�ي��ري��ة ،وف��ي م �ج��االت ع��دي��دة
ك � ��ال � � �خ � ��دم � ��ات االج � �ت � �م� ��اع � �ي� ��ة،
وال��رع��اي��ة ال�ص�ح�ي��ة ،ب��اإلض��اف��ة
إل� � � � ��ى امل � � � �ج � � � ��االت ال� �ت� �ع� �ل� �ي� �م� �ي ��ة
وال �ث �ق ��اف �ي ��ة وال ��ري ��اض � �ي ��ة .ك�م��ا
ت ��واص ��ل ال �ش��رك��ة ال� �ت� �ع ��اون م��ع
امل � ��ؤس� � �س � ��ات ال� ��رس � �م � �ي� ��ة ف �ي �م��ا
يخص مساعدة دفعات من طلبة
امل��دارس والكليات على التخرج
ب�م�س�ت��وى م�ت�م�ي��ز م��ن ال�ت��دري��ب
الفني واملهني ،ومؤهلني لتقديم
أداء م�م�ي��ز ف��ي م �ج ��االت ال�ع�م��ل
املختلفة باملطاعم والفنادق.
واض��اف ان��ه ال يقتصر ال��دور
االجتماعي فقط على املبادرات
واألع � � � �م � � � ��ال ال � �خ � �ي� ��ري� ��ة ب� � ��ل أن
األمريكانا حريصة علي االلتزام
ب��امل �س��ؤول �ي��ة اإلج �ت �م��اع �ي��ة م��ن
جوانب أخ��رى مثل خلق ف ��رص
عمل للكفاءات م��ن أب�ن��اء الباد
التي تتواجد بها الشركة لتقليل
البطالة وتنم ��ية االقتصاد ،كما
أن االل�ت��زام بالقوانني واألع��راف
الخاصة بكل مجتمع يعتبر من
أه ��م امل �س��ؤول �ي��ات االج�ت�م��اع�ي��ة
للشركات الكبرى.
وت � � � ��م ت� � �ك � ��ري � ��م األم � ��ري� � �ك � ��ان � ��ا
أخ � �ي � �رًا م � ��ن امل �ن �ظ �م ��ة ال �ع��رب �ي��ة
ل� �ل� �م� �س ��ؤول� �ي ��ات االج� �ت� �م ��اع� �ي ��ة،
وأك��ادي �م �ي��ة «ت �ت��وي��ج» ل�ج��وائ��ز
ال�ت�م�ي��ز ال �ت��ي ت �ق��ام ت�ح��ت رع��اي��ة
وزي��ر االقتصاد اإلماراتي وذلك
ل ��دوره ��ا ال ��رائ ��د ف��ي امل�س��ؤول�ي��ة
االجتماعية.

أهمية العنصر البشري.

جانب من الحضور

وأع� � � ��رب م� � � ��رزوق ال� �خ ��راف ��ي
ع� ��ن إي � �م� ��ان األم� ��ري � �ك� ��ان� ��ا ب ��أن
ال �ع �ن �ص��ر ال� �ب� �ش ��ري «Human
 »Capitalه ��و أه� ��م م ��ا يحقق

ال�ت�م�ي��ز وال �ط �م��وح��ات ،وح�ي��ث
ي� �ع� �م ��ل ب� �م� �ج� �م ��وع ��ة ش� ��رك� ��ات
األم��ري �ك��ان��ا أك �ث��ر م ��ن  63أل�ف��ًا
م � ��ن ال� �ع� �م ��ال ��ة امل � �ب� ��اش� ��رة ف ��إن
ال�ش��رك��ة ت�ت�ع��ام��ل م��ع العنصر
ال� �ب� �ش ��ري ع �ل��ى أن � ��ه م� � ��ورد ذو
ق �ي�م��ة ح�ق�ي�ق�ي��ة ت �ق��وم ال �ش��رك��ة
بتنميته واالس�ت�ف��ادة منه في
ت �ح �ق �ي��ق أه� ��داف � �ه� ��ا ،وت �ت �ب �ن��ى
الشركة مجموعة م��ن البرامج
ال� �ف� �ع ��ال ��ة ل �ت �ح��دي��ث وت �ط��وي��ر
استراتيجيات التدريب لكافة
املستويات بداية من العاملني
ب��امل �ط��اع��م وامل� �ص ��ان ��ع وح �ت��ى
م��دي��ري اإلدارات واألق��ال�ي��م في
النواحي التشغيلية واإلداري��ة
واملالية ،وت��درك الشركة أيضًا
ب� � ��أن ت �ك �ل �ف��ة ت �ع �ي��ني ال �ع �م��ال��ة
امل��اه��رة وتدريبها واالحتفاظ
ب� � �ه � ��ا ال ي � �م � �ك� ��ن م � �ق ��ارن � �ت � �ه ��ا
باملزايا التنافسية التي يمكن
الحصول عليها.

عناصر تميز
ق� � � ��ال ال� � �خ � ��راف � ��ي ان ش ��رك ��ة
األمريكانا اعتمدت في تحقيق
اإلن � � � �ج � � ��ازات امل� �ل� �م ��وس ��ة ع �ل��ى
عناصر تميزها السبعة وهي
(ال ��ري ��ادة – ال�ع��امل�ي��ة – ال�ت�ن��وع
– ال� �ت� �ط ��ور – خ ��دم ��ة امل�ج�ت�م��ع
– ال� �ك� �ف ��اءة – روح ال� �ف ��ري ��ق )
ب� ��اإلض� ��اف� ��ة إل� � ��ى ال � �ع� ��دي� ��د م��ن
عناصر التميز األخرى وأهمها
دع��م وثقة املساهمني ،ووج��ود
مجلس إدارة وإدارة تنفيذية
يمتلكون الرؤية ولديهم القدرة
ع �ل��ى ت �ح��دي��د امل �س��ار وت��وج�ي��ه
دف� � ��ة ال� �ع� �م ��ل ب � �ه� ��ا ،وم ��دي ��ري ��ن
م�ت�م�ي��زي��ن ي�س�ت�ط�ي�ع��ون إدارة
العمل بكفاءة بجميع وح��دات
ال � �ش� ��رك� ��ة ،ب� ��اإلض� ��اف� ��ة إل� � ��ى م��ا
ي ��وف ��ره ح �ج��م أع� �م ��ال ال �ش��رك��ة
م��ن م��زاي��ا تنافسية وم��زي��د من
االستقرار والقدرة التفاوضية،
ون � � �ج� � ��اح األم � ��ري� � �ك � ��ان � ��ا خ� ��ال
تاريخها املمتد إلى كسب والء
عمائها ،وام �ت��اك األمريكانا
ق � � ��درة ك� �ب� �ي ��رة ع� �ل ��ى م��واص �ل��ة
ال �ت��وس��ع ال �ن��وع��ي واالن �ت �ش��ار
ال� �ج� �غ ��راف ��ي ب� �م ��ا ي �ض �م��ن ل�ه��ا
تنوع مصادر الدخل وتحقيق
امل��زي��د م��ن ال�ن�م��و ف��ي املبيعات
واألرب� � � � � � � ��اح خ� � � ��ال ال � �س � �ن� ��وات
امل � �ق � �ب � �ل� ��ة ،ي� � �ض � ��اف إل� � � ��ى ك� ��ون
األم��ري�ك��ان��ا م��ن أك�ث��ر العامات
ال� �ت� �ج ��اري ��ة ش� �ه ��رة وان� �ت� �ش ��ارًا
وقوة في الشرق األوسط سواء
من خال مطاعمها أو منتجات
مصانعها املنتشرة في جميع
دول امل �ن �ط �ق��ة ال �ع��رب �ي��ة ودول
كثيرة ح��ول ال�ع��ال��م ف��ي ق��ارات��ه
امل �خ �ت �ل �ف��ة ،ك �م��ا أن �ه��ا ص��اح�ب��ة
السبق في إدخال أشهر وأقوى
ال�ع��ام��ات التجارية ف��ي مجال
امل �ط��اع��م إل ��ى امل�ن�ط�ق��ة ،وتعمل
األم ��ري � �ك ��ان ��ا ف� ��ي س� � ��وق ك�ب�ي��ر
وواعد حيث تتواجد مطاعمها
وم � �ص� ��ان � �ع � �ه� ��ا ف� � ��ي  14دول� � ��ة
وه��ي الكويت ،اململكة العربية
ال �س�ع��ودي��ة ،اإلم � ��ارات العربية
املتحدة ،قطر ،ممل � ��كة البحرين،
سلطنة عمان ،جمهورية مصر
العربية ،األردن ،لبنان ،املغرب،
إي ��ران ،ك��ازاخ�س�ت��ان ،وس��وري��ة،
وإقليم كردستان بالعراق.
وف� � � � � ��ي االج � � � �ت � � � �م� � � ��اع واف � � � ��ق
امل�س��اه�م��ون ع�ل��ى ب�ن��ود ج��دول
االعمال وابرزها تقريرا مجلس
االدارة وم��راق �ب��ي ال�ح�س��اب��ات،
وال �ب �ي��ان��ات امل��ال �ي��ة ع��ن ال�س�ن��ة
املالية املنتهية في  31ديسمبر
 ،2013كما وافقوا على توصية
مجلس االدارة ب�ت��وزي��ع ارب��اح
ن�ق��دي��ة ع�ل��ى امل�س��اه�م��ني ب��واق��ع
 85ف� �ل� �س ��ا ل� �ل� �س� �ه ��م ال � ��واح � ��د
ومكافاة أعضاء مجلس االدارة
ب�م�ب�ل��غ  72ال ��ف دي �ن��ار ،واب ��راء
ذمة اعضاء مجلس االدارة.
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االقتصادية

تشكيل مجلس إدارة أسمنت الفجيرة
أعلن سوق الكويت لألوراق املالية أن شركة صناعات اسمنت الفجيرة (فجيرة أ) افادته بأنه بناء على اجتماع
اجلمعية العامة العادية املنعقدة في  2014/3/26والذي مت فيه انتخاب اعضاء مجلس ادارة الشركة فقد مت
تشكيل مجلس االدارة على النحو التالي :الشيخ محمد بن حمد بن سيف الشرقي رئيسا ملجلس اإلدارة ممثال
عن حكومة الفجيرة ،وحمد احمد حمد العميري نائبا للرئيس ،وعضوية كل من عبدالغفور هاشم بهروزيان
ممثال عن حكومة الفجيرة ،وفهد احمد عبداهلل الشاعر ،ومحمد غيث خلفان احمليربي ممثال عن حكومة
أبوظبي ،وسعيد مبارك عبيد احمد الزحمي ،وسعيد مبارك بن عباد ،وبوعالم مهني علي حموني ممثال عن
البنك اإلسالمي ،وعلي سعد باتل املرشاد ،وسعد عبداهلل حسني احلنيان ،ومحمد سعيد محمد الدويسان.

آلخر أخبار االقتصاد احمللية والعاملية زوروا موقعنا على

www.alanba.com.kw/Business

مبيعاتها جتاوزت  3مليارات دوالر لتسجل أعلى مبيعات في تاريخها ..وعموميتها أقرت توزيع  %85نقداً

مرزوق اخلرافي« :أمريكانا» جوهرة الكل يريد اقتناءها  ..وبيعها شأن خاص باملساهمني
محمود فاروق

أكد رئي���س مجلس ادارة
الش���ركة الكويتية لألغذية
(أمريكان���ا) م���رزوق ناصر
اخلرافي ان بيع الشركة شأن
خاص للمساهمني وال يوجد
لدى مجلس ادارة الش���ركة
علم بأي عملية بيع ،واصفا
«أمريكان���ا» باجلوهرة التي
يريد اجلمي���ع اقتناءها نظرا
ملا أثبتته من حتمل للصعاب
في اشد الظروف وحتديدا منذ
بداية االزم���ة املالية العاملية
مرورا بأزمة األغذية وانتهاء
باألزمات السياسية في البالد
العربية او ما يسمى بثورات
الربيع العربي لتثبت قدرتها
على مواجه���ة اكبر الصعاب
وجتاوزها دون وقوع تأثيرات
مباشرة على هيكل الشركة ،مما
جعلها مرغوبة لدى العديد من
اجلهات االقتصادية.
وكانت معلومات ترددت
مؤخرا أن مجموعة اخلرافي
تتطلع لبيع جزء من أمريكانا،
وهي احدى أكبر الش���ركات
الغذائية في الشرق االوسط،
واس���تعانت مبصرفي�ي�ن
الستكش���اف تل���ك الصفقة
احملتملة.
تصريحات مرزوق ناصر
اخلرافي ج���اءت على هامش
اجلمعي���ة العمومية العادية
التي عق���دت أمس بنس���بة
حض���ور  %91.59وقد وافقت
على جميع بنود اعمالها ،التي
من ابرزها املوافقة على توزيع
ارباح نقدية بنسبة  %85من
القيمة االس���مية للسهم أي
بواقع  85فلس���ا للسهم على
املساهمني املس���جلني بدفاتر
الش���ركة في تاري���خ انعقاد
اجلمعية العمومية ،لتصبح
بذلك أمريكانا ثاني أعلى ربحية
للسهم للشركات التي أعلنت
أرباحها .واضاف اخلرافي أن
«أمريكانا» جنحت في تخفيض
مديونياتها من  91مليون دينار
بنهاي���ة  2012إلى  83مليون
دينار بنهاي���ة العام املاضي،
مبينا ان جميع الديون مجدولة
على فترات طويلة وقصيرة
االج���ل ،الفتا إل���ى ان حجم
احملفظة االستثمارية للشركة
قد بلغ  97مليون دينار بنهاية
العام املاضي.
واشار إلى ان عدد مطاعم
الش���ركة البالغ  1462مطعما
موزعة في جميع انحاء العالم،
متوقع���ا أن يصل عددها الى
 1560مطعم���ا بنهاي���ة العام
احلالي.
وفيما يتعل���ق بعمليات
توسع «أمريكانا» خالل الفترة
املقبلة ،قال إن الشركة مستمرة
في توسعها جغرافيا من خالل
افتت���اح املزيد م���ن املطاعم
الشهيرة منها في اربيل خالل
الشهرين املقبلني وأيضا في
العراق.
إنجاز تاريخي
هذا واستعرض اخلرافي
خ�ل�ال عمومي���ة الش���ركة
مجموعة من ابرز املؤشرات
املالية للشركة التي حتققت
خ�ل�ال العام املاض���ي ومنها
حتقيق اجناز غير مسبوق في
تاريخها ،حني بلغت مبيعاتها
 867مليون دينار (ما يعادل
 3.1مليارات دوالر وهي أعلى
مبيعات في تاريخ الش���ركة
منذ تأسيس���ها وبنمو قدره
 %7عن أعلى مبيعات حققتها
الشركة والتي كانت في العام
املاضي).
واضاف أن الشركة حققت

مواصفات قياسية

مرزوق ناصر اخلرافي ود.سيد دياب يتوسطان اجلمعية العمومية

مرزوق ناصر اخلرافي

«أمريكانا» جنحت
في تخفيض
مديونياتها من 91
مليون دينار إلى
 83مليون دينار

أهم مؤشرات األداء لـ «أمريكانا» في 2013

البيان
املبيعات (مليون دينار)
صافي الربح (مليون دينار)
حقوق املساهمني بعد التوزيعات (مليون دينار)
العائد على متوسط حقوق املساهمني

2010
680.7
46.2
307.7
%16

2009
616.4
336.3
259.6
%15

2012
809.6
45.9
287.9
%17

2011
720.8
48.0
266.0
%17

تطور القيمة الدفترية للسهم واألرباح املرحلة خالل الفترة من  2009الى 2013

البيان
القيمة الدفترية للسهم (فلس)
األرباح املرحلة (مليون دينار)

2010
787
186.7

2009
664
165.5

2011
680
210.7

2012
736
231.2

ربحية السهم ونسبة التوزيع خالل خمس سنوات من  2009حتى 2013

 97مليون دينار
حجم احملفظة
االستثمارية
للشركة بنهاية
العام املاضي
 1462مطعم ًا
حول العالم
وتوقعات بارتفاعها
لـ  1560مطعم ًا
بنهاية 2014
«أمريكانا» ثاني
أعلى ربحية سهم
وأعلى نسبة توزيع
أرباح
الشركة حققت
ثالث أعلى قيمة
دفترية للسهم
وقدمت أكثر
من  230مليون
وجبة ملستهلكي
مطاعمها في 2013

البيان
ربحية السهم (فلس)
نسبة التوزيع
مبلغ التوزيع (مليون دينار)
نسبة التوزيع إلى ربحية السهم

2009
93
%60
23.5
%65

2010
118
%65
25.4
%55

2011
123
%65
25.4
%53

2012
117
%65
25.4
%56

(هاني عبداهلل)
2013
866.9
50.6
302.3
%17
2013
773
248.5
2013
129
%85
33.2
%66

حقوق املساهمني

 1.7مليار دوالر مبيعات مطاعم أمريكانا
قال اخلرافي ان مبيعات «أمريكانا» بقطاع
املطاعم والتجزئة بلغت  489.1مليون دينار ما
يعادل  1.7مليار دوالر مقابل  452.2مليون
دينار العام املاضي بنسبة منو  ،%8وذلك من
خالل  1462مطعما من مطاعم الوجبات السريعة

التي بلغت  1385مطعما ومحال ،ومطاعم اخلدمة
املتميزة التي وصلت إلى  77مطعما ،وقد وصل
عدد سالسل املطاعم بالشركة إلى  23سلسلة،
وتوجد مطاعم الشركة في  14دولة ما بني قارتي
آسيا وأفريقيا ،منتشرة في  100مدينة.

عدد املطاعم

 1462مطعم ًا ومح ً
ال متتلكه ..ومطعم كل  4أيام
ذكر اخلرافي أن عدد مطاعم ومحالت
الشركة وصل بنهاية  2013إلى  1462مطعما
ومحال ،أي بصافي زيادة  96مطعما عن
العام املاضي بواقع مطعم مضاف جديد كل
 4أيام ،وقدمت مطاعم الشركة ما يتجاوز
 230مليون وجبة خالل عام  2013مقابل
 220مليون وجبة العام املاضي أي بنسبة
منو قدرها  %5عن .2012

إميانا من الشركة بأهمية التوسع والتنوع
في مجال مطاعم اخلدمة فقد متت إضافة
 32مطعما خالل السنوات اخلمس املاضية،
ووصل عدد مطاعم اخلدمة بنهاية عام
 2013إلى  ،77وذلك ملا القته تلك النوعية
من املطاعم من اهتمام وإعجاب من أغلب
العمالء ،وكان لذلك أفضل األثر على
املبيعات واألرباح.
عدد الوجبات

أرباحا صافي���ة بلغت 50.6
مليون دينار م���ا يعادل 179
مليون دوالر ،بربحية للسهم
قدرها  129فلسا ،مقابل 45.9
مليون دينار في العام املاضي
أي  117فلسا للسهم بنسبة منو
بلغت  ، %10فيما بلغت ربحية
سهم أمريكانا نحو  129فلسا
لـ  2013وهي بذلك تعتبر ثاني
أعلى ربحية س���هم بني كافة
الشركات املتداولة ببورصة
الكويت التي مت نشر بياناتها
املالية بعد الوطنية لالتصاالت.
وبني أن الشركة قامت بتوزيع
نقدي نسبته  %85عن ،2013
وهي بذلك تعتبر ثاني أعلى
نس���بة توزيع أرباحا بني كل
الشركات املتداولة ببورصة
الكويت التي مت نشر إعالنات
توزيعها بالبورصة حتى تاريخ
اجلمعية العمومية بعد الشركة
الوطنية لالتصاالت ،كما بلغت
القيمة الدفترية للس���هم بعد
التوزيعات املقترحة  773فلسا،
وهي بذلك تعتبر ثالث أعلى
قيمة دفترية للسهم بني كافة
الشركات املتداولة ببورصة
الكويت التي مت نشر بياناتها
املالية بالبورصة حتى تاريخ

اجلمعية العمومية بعد الوطنية
لالتصاالت وأجيليتي.
توسعات «أمريكانا»
هذا ووصل عدد املدن التي
تتواج���د فيه���ا أمريكانا الى
 100مدينة ممت���دة جغرافيا
من كازابالن���كا على احمليط
األطلسي الى مدينة أملاتي في
كازاخستان بوسط قارة آسيا،
مقابل  79مدينة في عام .2009
وتأكيدا على جناح أمريكانا
ومتيزها ،فقد حصلت مطاعم
الشركة خالل عام  2013على
العديد من اجلوائز من شركات
االمتي���از منها KFC Chain -
 First Quality Base Awardو
KFC-Development Award
من شركة  ،YUMوحصلت من
هارديز العاملية على جوائز
منهاStar Sales Award 2013 FY
- Highest Comp Sales%
Increase - Middle East/
 ،Europeوحصلت من شركة
كوس���تا العاملية على جائزة
Costa International Awards
،For Outstanding Achievement
ومن كرسبي كرمي العاملية على
،Operations Excellence Award

كما حصلت سلسلة كنتاكي في
عام  2013على جائزة عاملية
في مجال الدعاية من مؤسسة
 Internationalistفي نيويورك
بأمريكا وهي جائزة Award for
.Innovative in Media
واس���تمرارا للنجاح الذي
قدمته الشركة من خالل مطاعم
وكالة ش���ركة داردن ،فقد مت
افتتاح أول مطاعم سلس���لة
 Longhorn Steakhouseباململكة
العربية الس���عودية مبنطقة
الرياض وحقق نتائج طيبة،
وتخطط الشركة الستثمار هذا
النجاح وافتتاح السلسلة في
باقي دول اخلليج ،كما أضافت
الشركة  3مطاعم رد لوبستر في
الكويت واإلمارات والسعودية،
باإلضافة إلى افتتاح مطعمني
لسلس���لة أوليف جاردن في
الكويت واإلم���ارات ،وكانت
النتائج مبشرة بحمد اهلل.

افتتاح
أول مطعم لونغ
هورن ستيك
هاوس ومستمرة
بالتوسع في نشاط
التصنيع الغذائي

تصنيع غذائي
كم���ا بلغ���ت املبيع���ات
اإلجماليةألنش���طة التصنيع
الغذائ���ي لـ  2013م���ا قيمته
 413.7ملي���ون دين���ار مقابل
 391.7ملي���ون دين���ار العام

دياب :انتظروا نتائج غير مسبوقة لـ «أمريكانا» بنهاية 2014
قال الرئيس التنفيذى لشركة «أمريكانا»
د.سيد دياب إن نتائج الشركة بنهاية
 2014ستكون مميزة وغير مسبوقة
نظرا الحتفال الشركة مبرور  50عاما
على إنشائها ،الفتا إلى أن الشركة لديها
كوادر مميزة من العاملني بها لديهم
كفاءات ومهارات على مستوى عاملي،
دفعتهم إلى احملافظة على أداء الشركة
خالل الفترة املاضية وفى أصعب
الظروف حيث متكنوا من عبور جميع
األزمات التي مرت على الشركة خالل
الفترة املاضية.
وأضاف أن الشركة تؤمن بأن العنصر
البشري هو أهم ما يحقق التميز
والطموحات ،وحيث يعمل مبجموعة

شركات أمريكانا أكثر من  63ألفا من
العمالة املباشرة فإن الشركة تتعامل
مع العنصر البشري على أنه مورد ذو
قيمة حقيقية تقوم الشركة بتنميته
واالستفادة منه في حتقيق أهدافها،
وتتبنى الشركة مجموعة من البرامج
الفعالة لتحديث وتطوير استراتيجيات
التدريب جلميع املستويات بداية من
العاملني باملطاعم واملصانع وحتى
مديري اإلدارات واألقاليم في النواحي
التشغيلية واإلدارية واملالية ،وتدرك
الشركة أيضا أن تكلفة تعيني العمالة
املاهرة وتدريبها واالحتفاظ بها ال ميكن
مقارنتها باملزايا التنافسية التي ميكن
احلصول عليها.

مرزوق ناصر اخلرافي ود.سيد دياب ومجدي الهواري مع مدققي حسابات الشركة عقب العمومية

السابق مبعدل منو بلغ ،%6
حيث واصلت أمريكانا ترسيخ
تواجدها في نشاط التصنيع
الغذائي بال���دول التي تعمل
به���ا ،باإلضافة إل���ى تصدير
منتجاته���ا إلى كثير من دول
املنطقة ،وتنتش���ر منتجاتها
في أكثر م���ن  25دولة حول
العالم من بينهم  17دولة عربية
بجانب أميركا وكندا وبعض
الدول األوروبية ،وخالل 2013
دخلت بعض منتجات الشركة
إلى أسواق جديدة منها تركيا
واندونيسيا ونيوزيلندا ،وقد
قدم قطاع التصنيع الغذائي
بالش���ركة خالل ع���ام 2013
العديد من املنتجات اجلديدة
لألسواق منها منتج الدجاج
الكامل ومنتج عرائس اجلنب
من خالل قطاع اللحوم ،وقدم
قطاع الكيك مجموعة جديدة
من السندوتش���ات الصحية
والسالطات ،كذلك قدمت شركة
س���نيوريتا منتجات جديدة
من البس���كويت والسناكس
بنكهات مختلفة ،وقد جتاوز
عدد العاملني بالقطاع الصناعي
بالشركة  23ألفا من العمالة
املباشرة.

حصدت مصانع األمريكانا
العديد من الشهادات في
مجاالت اجلودة واملواصفات
القياسية والصحة والسالمة
املهنية ،منها قيام قطاع
اللحوم بالسعودية بتجديد
شهادات Global Standard
،for Food Safety-BRC
والرخصة اخلاصة مبنتجات
حالل بجمهورية مصر
العربية License of Halal
 ،Markوذلك باإلضافة
إلى احلفاظ على شهادات
 9001 ISOو 14001 ISOو
 18001 BS-OHSASوNS-EN
 .22000 ISOوحصلت
شركة كاليفورنيا جاردن
على شهادة اعتماد املعهد
االميركي الدوليAIB
 Internationalوالتي تفيد
بتطبيق الشركة للمعايير
الدولية املوحدة لسالمة
األغذية ،إلى جانب حفاظها
على الشهادات التي حصلت
عليها من قبل وأهمها
شهادات  HACCPوEN ISO
 9001و 14001 EN ISOو
 ،22000 EN ISOكما تضمن
شركة سنيوريتا مستويات
عالية من اجلودة في عمليات
اإلنتاج والتصنيع لديها
تتوافق مع نظام حتليل
املخاطر  HACCPومعتمد من
شهادات اآليزو العاملية ومنها
 22000 ISOو.9001 ISO
وتضمن شركة جرين الند
أعلى مستويات اجلودة
العاملية ،واملواصفات
القياسية املعتمدة من
شهادات  14001 ISOوISO
 9001و ،22000 ISOكما
كللت الشركة العاملية لإلنتاج
والتصنيع الزراعي جهودها
في عام  2013باحلصول
على شهادة ،14001 ISO
كما حافظت الشركة على
الشهادات التي حصلت
عليها من قبل مثل شهادة
املواصفات العاملية لسالمة
األغذية Global Standard
،for Food Safety- BRC
وشهادة GLOBAL G.A.P
والتي تؤكد أن الشركة تتبع
الضوابط العامة في زراعة
اخلضراوات والفواكه.

عوائد مجزية

اوضح اخلرافي ان
«أمريكانا» لديها إستراتيجية
استثمارية تهدف بشكل
أساسي إلى تعظيم حقوق
املساهمني وحتقيق عوائد
مجزية لهم عن طريق تنمية
مبيعاتها وأرباحها وحصتها
السوقية ،وتقوم الشركة
باالستثمار في  5أنشطة
رئيسية هي أنشطة املطاعم
مثل االفتتاحات اجلديدة أو
عمليات التجديد واإلحالل
للمطاعم القائمة ،واألنشطة
الصناعية والزراعية
والنشاط الداجني مثل
أدوات التشغيل والتخزين
وجهاز التوزيع ،باإلضافة
الى زيادة الطاقة اإلنتاجية
وإضافة خطوط إنتاج
جديدة ،واالستثمار في
العقارات واملقصود بها
األراضي واملباني املطلوبة
للتوسعات في أنشطة
الشركة ،وكذلك عمل
استحواذات جديدة ،حيث
جنحت األمريكانا في تنفيذ
مجموعة من االستحواذات
الناجحة خالل السنوات
العشر املاضية وأخيرا
االستثمار في محافظ
مالية عن طريق استخدام
الفوائض املالية املتوافرة
لدى الشركة في شراء
مجموعة من األسهم املمتازة
التي تعتبر فرص استثمار
جيدة باعتبار توزيعاتها
مصدرا إضافيا لتنويع
مصادر الدخل بالشركة،
وحترص الشركة على أن
تدار تلك احملافظ من قبل
إدارة محترفة وجهات
متخصصة.

