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جانب من قاعة الطعام الرئيسية في الفندق

فندق انتركونتيننتال ذا باالس بورت غالب

م. بدر ناصر اخلرافي

ضمن برنامج تقييم دولي لتتبع رضاء العميل والخدمات النوعية المتميزة

منتجع إنتركونتيننتال ذا باالس بورت غالب يحصل
على المركز األول كأفضل فندق في أوروبا والشرق األوسط

حصل منتجع انتركونتيننتال 
ذا باالس بورت غالب على املركز 
االول في القائمة الدولية ألفضل 
اقليم اوروبا والشرق  فندق في 
االوسط وافريقيا ضمن برنامج 
تقييم دولي لتتبع رضاء العميل 
واخلدمات النوعية املتميزة التي 
الفن���ادق واملنتجعات  تقدمه���ا 
السياحية حول العالم، ويجري 
التقييم س���نويا بواسطة جهات 
الدراسات  عاملية متخصصة في 
التقييمية وحتليل مس���تويات 
اخلدمة ورضا العمالء، من خالل 
محكمني دوليني يقومون بقياس 
العميل من ناحية  درجات رضا 
اخلدمة واالمن واملطاعم والنظافة 
والراحة واالثاث واداء فريق العمل 

واسعار اخلدمات.
كم���ا يه���دف البرنام���ج الى 
ارضاء العمالء وضمان عودتهم 
عن طريق توفير اقصى درجات 
الراحة وتلبية رغبات واحتياجات 
الترفيه والس���ياحة لهم، كذلك 
يتم تقييم االداء من خالل جمع 
املعلوم���ات وقياس اداء املنتجع 
التطوير ومعايير فنية  وخطط 

دقيقة يستخدمها احملكومون.
وحص���ل انتركونتيننتال ذا 
باالس بورت غالب على 93.7 في 
الكلي لتقييم احملكمني  املجموع 
وتفوق بذلك على جميع الفنادق 
التي شاركت في عملية التقييم 
وتقدم الى املستوى الذهبي بعد 
ان كان في املرتبة الثانية في العام 
املاضي، حيث يتم تعميم جميع 
فنادق انتركونتيننتال في اوروبا 

والشرق االوسط وافريقيا.
وبهذه املناس���بة اعرب نائب 
رئيس مجموعة اخلرافي للنشاط 
الصناعي وتكنولوجيا املعلومات 
م. بدر ناصر اخلرافي عن سعادته 
بهذا االجناز الكبير الحد اهم فنادق 
منتجع بورت غالب مشيدا بفريق 
العمل في الفندق وجميع العاملني 

العالم مبا يتمتع به من شواطئ 
خالبة ومارينا مبواصفات عاملية 
وسوق شعبي ومنافذ بيع متعددة 
ومطاعم ووسائل ترفيهية لالطفال 
والكبار وباقة متنوعة من االنشطة 
البحرية والبرية مما  السياحية 
يجع���ل املنتجع يج���ذب الفئات 
املتميزة من الس���ياحة الغراض 
الترفيهية  االعمال واالغ���راض 
للتمتع بتجربة استجمام فريدة 
وستمثل هذه اجلائزة نقطة جذب 
جديدة لل���زوار من جميع انحاء 

العالم.
ويقع بورت غالب على الساحل 
الغرب���ي للبحر االحمر على بعد 
خمس دقائق من مطار مرس���ى 
علم الدولي، وعلى بعد ساعتني 
بالس���يارة من االقص���ر ووادي 
الذي يعد  امللوك، ويقع املنتجع 
درة استثمارات مجموعة اخلرافي 
في مص���ر ومت تصميمه على يد 
امهر املصممني واملخططني على 
مستوى العالم، يقع في قلب ثاني 
اكبر بحيرة سباحة صناعية في 
العالم، ويضم املنتجع ثالثة فنادق 
عاملية فئة خمس جنوم ومركز 
مؤمترات سعة 1500 مقعد ومارينا 
على مستوى عاملي تتسع لعدد 
ألفي مرسى، وبازار مصري شعبي، 
وأكثر من كيلومتر من منافذ البيع 
بالتجزئة واملطاعم واملتنزهات، 
ويقدم بورت غالب لزواره باقة 
رائعة من االنشطة اخلارجية التي 
تتم حول البحر الرائق والشواطئ 

الطبيعية والصحراء.
جتدر االش���ارة الى ان بورت 
غالب تضم مارينا مبساحة 150 
ألف متر مربع ومجهزة الستقبال 
وخدمة 1000 يخت مبا فيها اليخوت 
الضخمة وتستقبل مارينا بورت 
غالب في الس���نة اكثر من 2000 
يخت من جميع انحاء العالم وهي 
مجهزة القامة السباقات الدولية 

للزوارق البحرية.

الخراف�ي: الحص�ول 
ل�م  األول  المرك�ز  عل�ى 
يأت من ف�راغ وإنما نتيجة 
جي�دة وإدارة  تخطي�ط 

القمة  إل�ى  الوص�ول 
ه�و  واألصع�ب  صع�ب 
عليها المحافظة  استمرار 

الذين ساهموا بجهودهم البناءة 
في حص���ول الفندق على املركز 
االول متقدما على عدد كبير من 
الفنادق في منطقة أوروبا والشرق 

االوس���ط وافريقي���ا.
وقال م. اخلرافي ان الوصول 
الى القمة صعب ولكن احملافظة 
عليها هي االصعب ولكن حصول 
الفندق على املركز االول لم يأت 
من فراغ وامنا كان نتيجة تخطيط 
وادارة جيدة واخالص من العاملني 
باالضافة الى ما يتمتع به منتجع 
بورت غالب من مزايا س���ياحية 
اهلت فن���دق انتركونتيننتال ذا 

باالس الى هذ املركز العاملي.
من جانبه عبر فريق العاملني 
في الفندق عن فخرهم بحصول 
انتركونتيننتال ذا باالس بورت 
غالب عل���ى املركز االول كأفضل 
فندق في منطقة أوروبا والشرق 
االوسط وافريقيا وعلق توم باور 
املدير الع���ام االقليمي ملجموعة 
فنادق انتركونتيننتال بورت غالب 
بان فريق العمل لديه التصميم على 
مواصلة النجاح واحملافظة على 

القمة في تقدمي افضل اخلدمات 
الرضاء العمالء.

ويعتب���ر حص���ول منتجع 
انتركونتيننت���ال ذا باالس على 
املركز االول ب���ني فنادق أوروبا 
والشرق االوسط وافريقيا جناحا 
ب���ورت غالب  مهم���ا ملنتجعات 
وسينعكس على مكانة وسمعة 
املالكة  شركة مجموعة اخلرافي 
للمنتجعات في مج���ال تطوير 
وتش���غيل املنتجعات في مواقع 
رائعة ومميزة، ويتمتع املنتجع 
مبوقع استراتيجي فوق شواطئ 
الرمال البيضاء التي تعانق البحر 
الصافي النظيف واملواقع املميزة 
للغ���وص، مما يجع���ل املنتجع 
مقصدا للمس���افرين س���واء من 
رجال االعم���ال او من القاصدين 
للسياحة والترفيه، كما ان املنتجع 
ينعم بجو رومانسي مبعثه موقع 
اسطورة قصة حب غالب وعروسه 

بدور.

الطراز العربي األصيل

ويتميز فندق انتركونتيننتال 

ذا باالس بالطراز العربي االصيل 
واجلسر احلجري القدمي والباقة 
املتنوعة من النافورات العالجية 
ويقدم ملرتاديه افضل مكان ميكنهم 
فيه جتديد ش���بابهم، كما ميكن 
للزوار االستمتاع ببحيرة السباحة 
التي متت���د ملس���افة كيلومتر، 
وق���د يفضلون االس���ترخاء في 
الشرفات العربية التي تطل على 
حدائق ملكية رفيعة املس���توى 
باالضافة ال���ى احلدائق اخلالبة 

في املنتج��ع.
ويعد بورت غالب املوقع االمثل 
للسياحة في الشرق االوسط، ذلك 
انه ال يتميز فقط بوجود محيط 
جميل وباعث على استرخاء وراحة 
الزوار، ولكنه ايضا سهل الوصول 
اليه من خالل مطار مرسى علم 
الدولي الذي يخدم جميع وجهات 
السفر في اوروبا والشرق االوسط، 
وهو ايضا احدث منتجع ترفيهي 
متكامل في مصر جنح في فترة 
وجي���زة ف���ي اس���تقطاب اعداد 
الوطن  السائحني من  كبيرة من 
العرب���ي ومن انح���اء اخرى من 

وفق دليل بيت الزكاة و»األيوفي«

»المشورة« تصدر دليل زكاة الشركات المدرجة
قامت الهيئة الشرعية في شركة املشورة والراية لالستشارات 
املالية االس���المية باعتماد دليل زكاة أس���هم الشركات اإلسالمية 
واملتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية املدرجة في سوق الكويت 
لألوراق املالية وفق بياناتها املالية كما في 2008/12/31، وفق دليل 

بيت الزكاة و»األيوفي«.
وذلك في قطاعات الس���وق الثماني���ة، ويتضمن الدليل مقدار 
الزكاة الواجب على املس���اهم »املستثمر« الذي اتخذ أسهمه بنية 
االستثمار وتنميتها واحلصول على ريعها، أما املساهم »املضارب« 
الذي اتخذ أس���همه بنية املتاجرة وإعادة بيعها في السوق فإنها 
تعامل معاملة عروض التجارة وتقوم بسعرها عند حوالن احلول 
كاآلتي: مبلغ زكاة األسهم = قيمة السهم السوقية × عدد األسهم 

× 2.5% )2.577% للتقومي امليالدي(. 
وقد اعتمدت الهيئة الش���رعية العليا لشركة املشورة والراية 
لالستش���ارات املالية االسالمية املكونة برئاس���ة رئيس القطاع 
الش���رعي األس���تاذ د. عبدالعزيز القصار دليلها الزكوي طريقة 
صافي املوجودات والتي تتم عبر احتساب الوعاء الزكوي للشركة 
وهو عبارة عن ناجت »املوجودات الزكوية – املطلوبات الزكوية« 
ول���م يتم االقتصار على املوج���ودات واملطلوبات املتداولة، األمر 
الذي يتطلب عناية ومعرفة في البنود التي تضاف أو تس���تبعد 

من الوعاء الزكوي.
وفي هذا السياق مت االعتماد على دليل محاسبة زكاة الشركات 
الصادر عن بيت الزكاة ومعيار ال���زكاة رقم 9 الصادر عن هيئة 

احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية.
واستشعارا ألهمية فريضة الزكاة بصفتها عبادة مالية دقيقة 
ومحددة، تشيد الهيئة باجلهود الطيبة املبذولة الحتساب الزكاة 
وإعالم املس���اهمني بها التي يقوم بها عدد من املؤسس���ات املالية 
اإلسالمية، إال أن الهيئة الشرعية العليا لشركة املشورة والراية تنوه 
للمساهمني شركات وأفرادا بضرورة التحري عن زكاة أسهمهم عبر 
الشركات املساهم فيها باملقام األول، وخاصة اإلسالمية منها التي 
لها هيئات شرعية مستقلة، أما الشركات األخرى املتوافقة فيمكن 

االعتماد على الفتاوى الصادرة مؤخرا في هذا اخلصوص.

الزكاة المستحقةشركات غير مدرجة

2.41شركة عمار للتمويل واإلجارة

1.35شركة الرؤيا لالستثمار واإلجارة

2.30شركة نور لالتصاالت

2.93شركة ديار الكويت العقارية

1.17شركة الفنار لالستثمار

2.50شركة أفكار القابضة

ال زكاة عليهاشركة الرتاج القابضة

2.14شركة منافع لالستثمار

ال زكاة عليهاشركة مستشفى السالم الدولي

8.04شركة املنار للتمويل واإلجارة

2.74شركة الديار األولى العقارية

1.69شركة إضافة

1.67شركة الدرة للخدمات البترولية

0.80شركة الزمردة لالجارة والتمويل

2.25شركة رتاج

1.30رساميل

1.40رواحل

2.78رواج

2.85عنان

0.70إمداد

0.53إتقان

2.00صروح

2.00شركة انظمة الكمبيوتر املتكاملة العاملية

1.00شركة االستثمار البشري

3.00شركة اخلدمات العامة

0.93شركة املساكن العربية القابضة

ال زكاة عليهاشركة اسيكو للصناعات

0.55شركة املجموعة الشرقية خلدمات الطاقة

ال زكاة عليهااجلداف

1.269إنشاء القابضة

0.031مسعى

0.200أجيال

ال زكاة عليهابرج هاجر

0.11شركة خباري القابضة

2.550شركة الكويت وآسيا القابضة

0.33شركة دار الظبي القابضة

الزكاة المستحقة للوحدةالصناديق غير المدرجة

25.73صندوق عمار العقاري

26.00صندوق أموال النقدي

0.14صندوق عوائد

22.00صندوق مكاسب

20.10صندوق واعد لالستثمار العقاري

6.00صندوق الكويت االستثماري

17.00صندوق الصفوة االستثماري

14.00صندوق األمان االستثماري

13.00صندوق املؤشر اإلسالمي

7.60صندوق االمتياز االستثماري

28.80صندوق االمتياز املالي

11.80صندوق االمتياز العقاري

عموميتها وافقت على إطفاء جزء من خسائر 2008 عن طريق استخدام عالوة اإلصدار

العميري: »أصول لالستثمار« قامت بعملية غربلة شاملة 
للجهاز التنفيذي للشركة وموجوداتها ومطلوباتها

أحمد مغربي
كشف رئيس مجلس االدارة 
والعضو املنتدب لشركة اصول 
لالستثمار سليمان العميري ان 
الشركة تقوم حاليا بخطة شاملة 
إلعادة الهيكلة مبا في ذلك اجلهاز 
التنفيذي وموجودات الش���ركة 
ومطلوباتها، موضحا ان الشركة ال 
تعاني من اي مشاكل مالية وقامت 
بتغطية التزاماتها املستحقة في 
اوقات استحقاقها مما خلق مناخا 
مس���تقرا في اوضاعها الداخلية 
حيث ان الدي���ون ال تتعدى 10 
مالي���ني دينار متث���ل 30% من 

موجودات الشركة.
حديث العمي���ري جاء خالل 
اجلمعية العمومية للشركة والتي 
انعقدت امس بنس���بة حضور 
بلغت 51.1%، وأوضح ان الشركة 
ستستمر في انتهاج استراتيجية 
حتوطية محكمة واتخاذ اجراءات 
احترازية قب���ل الدخول في اي 
مشاريع او فرص استثمارية قد 

تظهر في املستقبل القريب.
واشار العميري الى ان الشركة 
شهدت عملية غربلة كاملة بعد 
تأثره���ا الكبي���ر باالزمة املالية 
العاملية التي عصفت باالقتصاد 
احمللي في نهاي���ة الربع الرابع 
من العام املاض���ي، موضحا ان 
عملية الغربلة س���تؤتي ثمارها 
من النتائج املالية للربع الثالث 
العام احلالي وذلك  والرابع من 
عوضا عن خسارة ال� 5 فلوس 

من النصف االول.

مساع كثيفة

وذكر ان الشركة ستقوم خالل 
الفترة املقبلة وخاصة من الربع 
العام احلالي مبساع  الرابع من 
كثيفة الس���ترداد املخصصات 
التي مت استقطاعها والتي تبلغ 
قيمتها 8.5 ماليني دينار، مشيرا 
الى ان الش���ركة س���تركز على 
الفرص االستثمارية املتاحة في 
السوق وتنويع املخاطر واالدارة 
الفاعلة للسيولة واحلفاظ على 
قاعدة رأسمالية متينة تعمل على 
تخفيض افضل النتائج ملصلحة 

املساهمني.
وعن نش���اط الس���هم خالل 
العميري  ق���ال  الفترة املاضية 
انه مت دخول عدد من املساهمني 

اجلدد في الشركة عبارة عن افراد 
وشركات ال تزيد نسبة االفصاح 
ملساهمتهم على 5%، موضحا ان 
دخول شركاء جدد يدل على ثقة 
هؤالء االفراد والشركات في اداء 
الشركة التحوطي للمرور من عنق 

زجاجة االزمة املالية العاملية.

مردود إستراتيجي

ال���ى ان مش���اركة  وأش���ار 
املساهمني االس���تراتيجيني كان 
لها مردود استراتيجي ايجابي 
على الش���ركة بشكل عام حيث 
ساعد في اعطاء دعم وحافز كبير 
لتخط���ي تداعيات االزمة املالية 
العاملية واملس���اعدة على اطفاء 

اخلسائر نصف السنوية.
وأشار العميري الى انه بعد 
موافقة بنك الكويت املركزي على 
اعادة تداول الشركة في 15 يوليو 
املاضي كان س���عر السهم آنذاك 
ال يتخطى ال� 58 فلس���ا للسهم، 
أما حاليا فقد بلغ س���عر السهم 
85 فلسا وهذا ان دل فإمنا يدل 
على السياسة املتحفظة للشركة 
ومساعيها احلثيثة إلعادة جدولة 

موجوداتها ومطلوباتها.
وبني ان أصول لالس���تثمار 
ستركز على األعمال التشغيلية 
من خالل تفعيل نشاط التمويل 
االستهالكي والتأجير التشغيلي 
وإدارة األص���ول خاصة بعد ان 
حصلت على املوافقات املبدئية 
لفتح قنوات متويلية جديدة مع 
البنوك واملؤسسات املالية احمللية 
ايجابا على الوضع  ما ينعكس 
املالي للشركة في النصف الثاني 

من العام احلالي.
ش���ركاء  دخ���ول  وع���ن 
استراتيجيني في الشركة وهل 
سيتبعه تغيير في مجلس ادارة 
الشركة قال العميري انه ال يوجد 
اي تغيير في مجلس االدارة او 
الش���ركة  التنفيذية في  االدارة 
خاصة ان دخول املساهمني اجلدد 

ال تتعدى نسبتهم ال� 5% فقط.

صندوق املهند
من جانب���ه قال مستش���ار 
االدارة والعضو  رئيس مجلس 
املنتدب شاكر اسكندر انه متت 
اعادة هيكلة كامل���ة لصندوق 
املهند ومت اعداد البيانات املالية 
للصن���دوق بالتعاون مع البنك 
املركزي والشركة اخلليجية حلفظ 
األوراق التي تق���وم بدور أمني 
االستثمار، حيث يتم اعتمادها 
طبقا لتعليمات اجلهات الرقابية. 
وأوضح ان اداء الصندوق حاليا 
افضل من السابق حيث متت اعادة 
هيكلة األصول الداخلية للصندوق 
والتي سيكون لها مردود ايجابي 

خالل الفترة املقبلة.

البيانات المالية

بلغت خسائر شركة أصول 
لالس���تثمار خالل العام املاضي 
18.06 مليون دين���ار ما يعادل 
خسارة للسهم قدرها 52.85 فلسا 
للسهم، باملقارنة مع ارباح بلغت 
7.8 ماليني دينار ما يعادل ربحية 
للسهم بلغت 23.25 فلسا للسهم 
للفترة املنتهية في 31 ديسمبر 

.2007

وخس���ائر اصول لالستثمار 
خالل الع���ام املاضي جاءت في 
مجملها بس���بب االنخفاض في 
قيمة احملفظة االس���تثمارية في 
املالي���ة وانخفاض في  األوراق 
قيم���ة االس���تثمارات العقارية، 
وقامت الشركة بتطبيق معايير 
محاس���بية متحفظة ثم تكوين 
مخصصات اضافية مببلغ 8.4 
ماليني دينار حس���ب توجيهات 
اجلهات االش���رافية والرقابية، 
علما أن الشركة قد حققت ايرادات 
خالل العام 2008 بلغت 5.2 ماليني 

دينار.

الجمعية العمومية

العمومية  وافقت اجلمعي���ة 
العادية لشركة اصول لالستثمار 
على جميع بنود جدول االعمال 
املوافقة على مقترح  حيث متت 
مجل���س االدارة باطف���اء ج���زء 
من اخلس���ائر اخلاصة بالسنة 
املالية املنتهية في 31 ديس���مبر 
2008 عن طريق استخدام عالوة 
االصدار البالغة 3.8 ماليني دينار 
واالحتياطي القانوني البالغ 1.8 
مليون دينار اي بقيمة اجمالية 
5.69 مالي���ني دين���ار. كما متت 
املوافق���ة على جتدي���د تفويض 
مجلس االدارة في شراء وبيع أسهم 
الش���ركة في حدود 10% من عدد 
أسهمها خالل 18 شهرا اعتبارا من 
تاريخ موافقة اجلهات املختصة، 
كما متت املوافقة على عدم توزيع 
أرباح عن السنة املالية املنتهية 
في 31 ديسمبر 2008 وعدم توزيع 

مكافآت ألعضاء مجلس اإلدارة.

)أحمد باكير(سليمان العميري مترئسا اجلمعية العمومية لــ »أصول لالستثمار«


