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3.4 ماليني دينار إجمالي استثماراتها مع »الدار لالستثمار« وأخذت مخصصات 100% الستثماراتها املباشرة

»الفارابي لالستثمار« تتفاوض مع أطراف إقليمية لبيع جزء من حصصها في 3 شركات

ارتفاع نسبة إشغال الفنادق في الكويت بواقع 3 نقاط خالل الربع األول من 2011
كون���ا: قال تقري���ر صادر 
عن شركة التعمير لالستثمار 
العقاري ان نسبة اشغال الفنادق 
في الكوي���ت ارتفعت بواقع 3 
نقاط خالل الربع االول من العام 
الحالي لتستقر عند 61% مقارنة 

مع الفترة نفسها في 2010.
التقرير ان معدل   واضاف 
الواحدة خالل  الغرفة  س���عر 
تلك الفترة ارتفع بنسبة %4.3 
مسجال 79 دينارا لليلة الواحدة 

في حين ارتفع معدل العائد على 
الغرفة بنس���بة 9.7% ليستقر 
عند 48.5 دينارا لليلة الواحدة 
في تحسن ملحوظ عن الفترة 

نفسها من العام الماضي.
 وأوض���ح انه عل���ى الرغم 
من هذا االرتف���اع خالل الربع 
األول فان شهر مارس الماضي 
وحده شهد انخفاضا طفيفا بلغ 
نقطة واحدة لتصل نسبة اشغال 
الفنادق في���ه الى 59% مقارنة 

مع 60 للشهر نفسه في العام 
الماضي.

معدل سعر الغرفة

 وأض���اف ان معدل س���عر 
الغرفة الواحدة في شهر مارس 
أيضا انخفض بواقع 1.4% ليصل 
الى 75 دينارا فيما انخفض معدل 
العائد على الغرفة بنسبة %2.2 
ليصل الى 45 دينارا، معزيا ذلك 
الى انتهاء موس���م االحتفاالت 

الوطنية التي شهدتها الكويت 
في فبراير والتي كان لها دور 
كبير في ارتفاع نسبة االشغال 

خالل الربع األول.
الفنادق  أما بالنسبة ألداء   
في الشرق األوسط بشكل عام 
فأش���ار التقرير الى انخفاض 
قدره 7.8% لنس���بة اش���غال 
الفنادق خالل الربع األول من 
العام الحالي مستمرا بالنتائج 
الس���لبية على ضوء األحداث 

السياسية التي تشهدها بعض 
الدول العربية.

نسبة اإلشغال

 ووصلت نس���بة االشغال 
الى 56% فقط لفنادق الش���رق 
األوسط خالل الربع األول في 
حين ارتفع معدل سعر الغرفة 
بنسبة 9% ليسجل 176 دوالرا 

لليلة الواحدة.
 وعلى الرغم من هذا االرتفاع 

لم يشهد العائد على الغرفة أي 
تحسن يذكر حيث استقر عند 
100 دوالر تقريبا لليلة الواحدة 
ما يدل على ان ارتفاع س���عر 
الغرفة س���ببه عدم التضحية 
باألسعار المتعارف عليها قبل 
حدوث األزمات السياسية وليس 

تحسن النشاط السياحي.
 أم���ا بالنس���بة للحرك���ة 
الس���ياحية لمناطق الش���رق 
األوس���ط فتوق���ع التقرير أن 

تستقطب المنطقة أكثر من 36 
مليون زائر خالل السنة الحالية 
مستندا بذلك الى أرقام منظمة 
السياحة العالمية التابعة لألمم 

المتحدة.
 وق���ال ان المنظم���ة تتوقع 
ارتفاع عدد الزائرين بشكل مستمر 
حت���ى يصل الى 69 مليون زائر 
بحلول عام 2020 دون النظر الى 
زوار كأس العالم لكرة القدم الذي 
سيقام في قطر في العام نفسه.

االستثمارات الرئيسة، والتخارج 
من امللكيات غير االستراتيجية، 
ومتابعة تطوير إدارة املخاطر، 
وحت���رص اإلدارة على تفعيل 
أغراض الشركة، مع االستحواذ 
على أصول سائلة في إطار إدارة 
السيولة بأسلوب حذر يراعي 
االستحقاقات، وتشجيع شركات 
املجموعة للمش���اركة في خطة 

الكويت اخلمسية التنموية.
محمود فاروق  ٭

واخلروج التدريجي من الركود، 
على اعتبار أنه سيحمل فرصا 
آفاق االستثمارات ضمن  لفتح 
بيئ���ة أعم���ال مواتية تس���مح 
إلى  بالتح���ول من اخلس���ائر 
األرباح حيث س���تعمل الشركة 
الرامية  على تطبيق سياستها 
املالي،  إلى حتس���ن مركزه���ا 
من خ���الل التركي���ز على دعم 
الواعدة  وتوس���يع ش���ركاتها 
والتش���غيلية، واإلبق���اء على 

بحدود تتراوح بن 40% و%50 
وذلك عبر تقليص عدد شركاتها 
والعاملن فيها وذلك ضمن خطة 
الشركة االس���تراتيجية إلعادة 

هيكلة الشركة.

ال للدمج أو اإلدراج

وأكد املعوشرجي في حديثه 
ادارة  للصحافي���ن أن مجلس 
الشركة صرفالنظر عن الدراسة 
إلى  اعداده���ا للتحول  التي مت 
ش���ركة قابضة، الفتا إلى أنه ال 
يوجد أي نية لدمج شركاتها أو 
التوجه نحو االدراج في السوق 
الرسمي خاصة بعد ان أصبح 
األمر »صع���ب املنال« على حد 

قوله.
 واختتم قائال إدارة الشركة 
تشعر بالتفاؤل احلذر بأن عام 
2011 ميثل بداية التعافي الهش 

اعادة الهيكلة املالية للش���ركة 
من خالل التخ���ارج من بعض 
احلصص التي متلكها في شركات 
تابعة أو زميلة وفي حالة عدم 
النجاح في توفيق األوضاع املالية 
للشركة سيتم اللجوء إلى زيادة 
رأسمال الشركة وهي اخلطوة 

األخيرة للعالج »بالكي«.

مطلوبات ومصروفات

وأشار إلى أن حجم املطلوبات 
على الشركة يبلغ 13.5 مليون 
دين���ار وأن إجمالي املديونيات 
البالغ 15 مليون دينار قد ميثل 
نص���ف رأس���مال »الفاراب���ي« 
وجميعها قصيرة األجل ويجري 
حالي���ا التفاوض م���ع البنوك 
الدائنة من اجل إعادة هيكلتها، 
الفتا إلى أن الش���ركة تستهدف 
تخفيض مصروفاتها التشغيلية 

وم���ن ث���م قامت الش���ركة 
بتعين أحد املكاتب االستشارية 
املتخصصة لدراس���ة وتقييم 
الوضع املالي احلقيقي للشركة 
وفق متطلبات البرنامج، وأفرزت 
الدراسة مالءة الشركة، وقدرتها 
على سداد التزاماتها، إال أن طول 
إلى  املفاوضات أوصل الشركة 
خارج القانون الذي انتهت فترة 
س���ريانه في 2010/12/31 فضال 
عن تشجيع البنوك احمللية على 
القانون  الدخول حتت مظل���ه 
رغم بلوغ قيمة أصول الشركة 
52 ملي���ون دينار كح���د أدنى 
و70 ملي���ون دينار كحد أقصى 
بنهاية أكتوبر 2010 املاضي ووفق 
التقييم���ات واملعايير الدولية، 
وبالتالي صرفت الشركة النظر 
عن الدخول حتت مظلة قانون 
االستقرار املالي والتوجه نحو 

االستثمار احمللية، ليصل إجمالي 
املبالغ التي مت اس���تثمارها مع 
»الدار لالس���تثمار« 3.4 مالين 

دينار.

شح السيولة

أن الشركة حاولت  وأضاف 
الدخ���ول حتت مظل���ة قانون 
االس���تقرار املالي الذي وضعه 
بنك الكويت املركزي »ملواجهة 
مشكلة شح الس���يولة النقدية 
وملواجهة االلتزامات التي تشكل 
أهم املش���كالت التي اعترضت 
الفارابي وذل���ك بناء على قرار 
العامة للش���ركة في  اجلمعية 
اجتماع سابق مت تفويض إدارة 
الشركة بالتوجه إلى بنك الكويت 
التس���جيل في  املركزي لطلب 
بالقانون رقم  برنامج املرسوم 

)2( لسنة 2009.

 كشف رئيس مجلس اإلدارة 
والعضو املنتدب لشركة الفارابي 
لالستثمار صالح املعوشرجي عن 
املفاوضات التي جتريها الشركة 
مع أط���راف إقليمية لبيع جزء 
من حصصها في 3 شركات غير 
مدرجة بالس���وق احمللي خالل 
12 ش���هرا تصل قيمتها إلى 3.5 
مالين دينار وس���ط توقعات 
ب���أن يصل العائ���د عليها بحد 
أدن���ي 7 مالين دينار وذلك من 
أصل 11 ش���ركة تابعة وزميله 
تتراوح قيمة حصصها فيها من 
16 إلى 17 ملي���ون دينار، الفتا 
إلى أن الشركة قامت ببيع احد 
أصولها خ���الل الفترة املاضية 
بقيمة نصف مليون دينار بعائد 
يصل إلى 240 ألف دينار بنهاية 
العام احلالي، وذلك ضمن خطة 
الشركة إلعادة هيكلة مديونياتها 

واستثماراتها.
 وق���ال املعوش���رجي خالل 
مؤمتر صحافي عقد أمس عقب 
انعقاد اجلمعية العمومية العادية 
العادية أن االستثمارات  وغير 
ل� »الفارابي«  املتداولة  احمللية 
تأثرت بشكل بالغ من آثار األزمة 
املالية كاالستثمار في شركة دار 
االس���تثمار التي شهدت تعثرا 
ف���ي إعادة هيكل���ة مديونياتها 
حيث يبلغ حجم االستثمارات 
املباشرة معها 1.4 مليون دينار 
وق���د مت اخذ مخصصات اجتاه 
ذلك املبلغ بنس���بة 100% فضال 
عن االستثمارات غير املباشرة 
عبر الشركات الزميلة والتابعة 
بقيمة 2 مليون دينار وقد مت اخذ 
مخصص اجتاه ذلك املبلغ بنسبة 
25% وذلك تطبيقا للتعليمات 
واملعايي���ر الت���ي فرضها بنك 
الكويت املركزي على ش���ركات 

)محمد ماهر( املعوشرجي متحدثا خالل املؤمتر الصحافي بحضور الصحافين   صالح املعوشرجي

حول أسس القيادة الناجحة ودعمًا ملوارده البشرية  24 موظفًا وموظفة من فروع مختلفة

»بيتك« يكرم املتميزين في تسويق البطاقات املصرفية »بوبيان« ينظم ورشة عمل ملجموعة من املديرين

القائد  العربي وكيفي���ة بناء 
الناجح.

ويعتبر د.فريد منا واحدا 
التدريب  اكب���ر خب���راء  من 
واالستشارات في العالم وله 
العديد من الكتب التي تدرس 
في مختلف الجامعات والمعاهد 
التدريبي���ة ح���ول القي���ادة 
واالدارة، حيث تتجاوز خبرته 
األربعين عاما في هذا المجال، 
وهو حاصل عل���ى دكتوراه 
من جامعة لندن ولديه خبرة 
واسعة في التعام��ل م��ع العالم 
العربي على الرغم من إقامته 

في أميركا.
 MEIRC وتعتبر مؤسسة ميرك
لالستشارات والتدريب واحدة 
التدريب في  من أهم مؤسسات 
المنطقة، حي���ث تتخذ من دبي 
مركزا لها ولها عدة فروع حول 
العالم ويزيد عمرها على الخمسين 
عاما قامت خاللها بتدريب حوالي 
ربع مليون موظف في أكثر من 
1500 منظمة ومؤسسة وشركة 

حكومية وخاصة.

للعمالء«.
من جانبه قال نائب مدير 
إدارة البطاقات املصرفية سالم 
الدويسان إن تنظيم هذه احلملة 
يأتي ضمن جهود اإلدارة لزيادة 
املبيعات وتنش���يط الترويج 
لبطاقات »بيتك« التي حتظى 
بإقبال كبير نظ���را لتنوعها 
وتعدد مزاياه���ا التي جعلت 
منها اخليار املناسب لشرائح 
مختلفة، كم���ا أن التطويرات 
والتحديثات األخيرة التي مت 
إدخالها عل���ى البطاقات ومن 
 Micro أهمها الشريحة الذكية
الش���فافة  Chip والبطاق���ات 
باإلضاف���ة إل���ى اخلصومات 
التي تقدم  واملزايا واجلوائز 
للمس���تخدمن ع���الوة على 
تعزيز العالق���ة الوثيقة بن 
بيتك والتجار التي من شأنها 
أن توفر أفضل استخدام ممكن 
للعمالء على مدار الساعة من 
خالل أجهزة نقاط بيع حديثة 
وخصومات متميزة في كبريات 
احملالت التجارية واألسواق.

والتي تعتمد على تطوير جميع 
موارد البنك البشرية بدءا من 
الموظفين الجدد وحتى كبار 
المديرين والمس���ؤولين في 

البنك.
وذكر ان االدارة التنفيذية 
للبنك تؤمن بأن التدريب بكل 
ما يتضمنه من دورات تدريبية 
وورش عمل معتمدة من خبراء 
متخصصين يمثل احدى أهم 
االدوات التي تمكن البنك من 
تحقيق استراتيجيته وأهدافه 
ليصبح أحد أهم البنوك العاملة 
المالية  الخدم���ات  في مجال 

االسالمية.
التي  العمل  وكانت ورشة 
قام بإدارتها رئيس شركة ميرك 
د.فريد منا قد تضمنت مجموعة 
الش���يقة  الموضوعات  م���ن 
التي تتعلق باالدارة والقيادة 
الفرق  الناجحة في مقدمتها: 
بين المدي���ر والقائد واتخاذ 
القي��ادة  الق�����رار وأس����س 
الناجحة والفرق بين القيادة 
في العال���م الغربي والع��الم 

التيس����ير واالئتم����ان والدفع 
املسبق، ان اجلهود التسويقية 
للفروع تنسجم مع توجهات 
بيتك لتوسيع حصته في سوق 
التميز في  التجزئة من خالل 
خدمات األفراد وطرح منتجات 
جديدة واالرتقاء مبستوى جودة 
الدائم على  اخلدمة واحلرص 
إرضاء العميل واالستحواذ على 
عمالء جدد من كافة الشرائح 
حيث تتيح منظومة املنتجات 
واخلدمات تلبية معظم متطلبات 
العمالء مبستوى راق ومتطور 

من اخلدمة واجلودة.
وأضاف قائال: »من املناسب 
أن انوه هنا إلى أن نتائج احلملة 
جاءت معبرة عن حركة التطوير 
في أداء الفروع حيث ش����ملت 
النتائ����ج املتقدم����ة مجموعة 
متنوعة من موظفي وموظفات 
فروع عديدة من مختلف املناطق 
مما يؤكد أن النجاح ومتيز األداء 
ال يقتصر على منطقة بعينها أو 
شريحة محددة من املوظفن أو 
الفروع ذات الطبيعة اخلاصة 

أعلن بنك بوبيان بالتعاون 
مع مؤسس���ة ميرك العالمية 
MEIRC لالستشارات والتدريب، 
ع���ن تنظيم���ه ورش���ة عمل 
متخصص���ة لمجموع���ة من 
إدارات  المديرين في مختلف 
البنك حول األساليب الحديثة 
للقي��ادة وتأهي��ل القادة وتأثير 

القيادة في أداء المؤسسة.
وقال مدي���ر عام مجموعة 
البش���رية بالبنك  الم���وارد 
عادل الحماد ان هذه الورشة 
المتخصصة تأت���ي في إطار 
برنامج معد مسبقا لمجموعة 
م���ن المديرين به���دف زيادة 
خبراته���م وتأهيلهم بش���كل 
محت���رف وإكس���ابهم المزيد 
القيادة والتعامل  من خبرات 
الموظفين وكيفية قيادة  مع 
فري���ق عمل يحق���ق النتائج 

المرجوة.
وأضاف الحماد في تصريح 
صحافي ان ذلك يأتي مواكبا 
الجديدة  البنك  إلستراتيجية 
التي بدأ ف���ي تطبيقها أخيرا 

قال مدير إدارة الفروع في 
بيت التمويل الكويتي »بيتك« 
عماد عبدالعزيز الصرعاوي إن 
جهود حتويل الفروع إلى مراكز 
تسويقية وبيعيه للمنتجات 
واخلدم����ات املختلف����ة حتقق 
جناحات كبيرة، وتطور قدرات 
املوظفن، حيث تنقل األداء من 
العمل التشغيلي التقليدي إلى 
مجال البيع الذي يس����اهم في 
تعزيز احلصة السوقية لبيتك 
وحتقيق أقصى اس����تفادة من 
الفروع،  ف����ي  العاملن  جهود 
خاصة في ضوء ما يتمتع به 
بيتك من شبكة فروع واسعة 
متتد إلى مناطق مختلفة وتتميز 

مبواقع جيدة.
وأضاف الصرعاوي خالل 
حف����ل تكرمي 24 م����ن مديري 
وموظف����ي الف����روع »رج����ال 
وسيدات« حققوا أفضل مستوى 
من املبيعات للبطاقات املصرفية 
خالل احلملة التي نظمتها إدارة 
البطاق����ات املصرفية للفروع 
وتضمنت الترويج لبيع بطاقات 

عدد من مديري البنك املشاركن في الدورة الصرعاوي والدويسان يتوسطان بعض املكرمن 

الصرعاوي: نستهدف 
سوق التجزئة 

وخدمات األفراد 
مبنتجات عالية 

اجلودة

احلماد: البنك 
يسعى إلى زيادة 
اخلبرات وتأهيل 

الكوادر بشكل 
محترف

تطورات عصيبة
 وغياب للمشاركة احلكومية

 قال صالح املعوشرجي انه في خضم في خضم التطورات 
العصيبة التي شهدتها الشركات االستثمارية خالل وبعد األزمة 

املالية فضال عن غياب املشاركة احلكومية الفعالة لتوفير السيولة 
الالزمة، فقد تأخرت دوائر اتخاذ القرار في التدخل السريع بقرار 

اإلنقاذ املالي وتطبيقاته من خالل إجراءات التنشيط، ورصد ميزانية 
حتفيزية ملنع املزيد من تفاقم األزمة، على نسق ما قامت به معظم 

حكومات العالم.
وتوقع مراقبون حينها أن تتدخل احلكومة عن طريق الهيئة العامة 

لالستثمار بهدف استثمار بعض فوائضها املالية محليا، األكثر أمانا، 
مساهمة في معاجلة أوضاع الشركات املتعثرة، قبل خروجها إلى 

االستثمار في األسواق العاملية.
وهنا جتدر اإلشادة مببادرات بنك الكويت املركزي في سبيل 

احتواء آثار األزمة املالية واالقتصادية العاملية، من قوانني 
وتشريعات وتعليمات، من شأنها أن حتافظ على سالمة القطاع 

املالي من مصارف وشركات استثمار، وحتمي حقوق املساهمني 
واملودعني، إال أن تلك اإلجراءات لم تكن بالقدر الكافي.

ونتيجة املتغيرات غير املسبوقة، حتملت الشركة في نهاية السنة 
املالية خسائر لم تشهدها من قبل بلغت 5.7 ماليني دينار، ومع ذلك، 
ستستمر الشركة باالحتفاظ بأصول جيدة، مبا يعكس وضعا قابال 

للنمو، الذي يتعني علينا البناء عليه للعودة إلى دائرة األرباح في 
العام 2012/2011.

املعوشرجي: أصول 
الشركة بلغت 

52 مليون دينار 
ومطلوباتها بلغت 
13.5 مليون دينار 
وجميعها قصيرة 

األجل


