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30.85 مليون دينار أرباحًا صافية حققتها إيفا للفنادق والمنتجعات
وفي اجلان����ب اآلخر، افتتح����ت املجموعة 
الفندقية الدولية يوتيل فندقها الثالث مع بداية 
العام في مطار س����كيفول في أمستردام، حيث 
يعتبر هذا املشروع األول للشركة في هولندا. 
وبعد ذلك بفترة وجيزة، حصلت يوتيل على 
جائ����زة دولية هي جائزة »فندق األعمال لعام 
2008« خالل حفل توزيع اجلوائز العاملية »لسفر 

األعمال« الذي أقيم في لندن.
كما نالت ايفا للفنادق واملنتجعات جائزة 
»أفضل مطور عقاري دولي في الشرق األوسط« 
لعام 2008 خالل حف����ل جوائز وورلد ترافيل 

الذي أقيم في دبي.
ومؤخ����را نال مش����روع منتج����ع زميبالي 
الس����احلي في جنوب أفريقيا »جائزة األعمال 
األولى في مجال السياحة« في مقاطعة »كوازوال 
ناتال« ملواصلة ودعم احلركة الس����ياحية في 

املقاطعة.
واختتم البحر: »السنة القادمة ذات أهمية 
كبيرة لنا، إذ سنفتتح ونسلم العديد من املشاريع 
السكنية واملنتجعات في دبي ولبنان وتايلند 
وجنوب أفريقيا. كما سنطلق املزيد من املشاريع 
واملنتجات العقارية، وان ش����اء اهلل سنواصل 

تنمية حقوق املساهمني«.

1000 وحدة سكنية وما يلزمها من مراكز تسوق 
ومتاجر ومطاعم ومراف����ق ترفيهية ومكاتب 

وفنادق.
ويشكل املشروع إضافة نوعية إلى منطقة 
زميبالي الكبرى ومن املتوقع أن متتد أعمالها 

التطويرية خلمسة عشر عاما إضافية.
ومشروع زميبالي العقاري للمكاتب وهو 
أحد أرقى مشاريع العقارات املكتبية من الطراز 

الفاخر، واألول من نوعه في املنطقة.
كما عززت ايفا للفنادق واملنتجعات مؤخرا 
من ملكيتها في جنوب افريقيا باستحواذها على 
حصة إضافية قدرها 5.25% من شركة »بوشيندال 
ليميتد«، لترفع بذلك اجمالي حصتها بالشركة 
إلى 37.33%. وأما في آسيا، وسعت ايفا للفنادق 
واملنتجعات نطاق ن����ادي ايفا لتملك اليخوت 

بتوفير يخت في ميناء بوكيت في تايلند.
كما واصلت شركة »رميون الند«، الشريكة 
التايلندية املتخصصة ف����ي تطوير الوحدات 
العقاري����ة الفخمة والتي متل����ك ايفا للفنادق 
واملنتجعات حصة فيها، تطوير مش����اريعها 
السكنية في بانكوك وبوكيت وباتايا، كما سلمت 
مؤخرا الوحدات السكنية الواقعة ضمن مشروع 

»ذا هايتس بوكيت« إلى مالكيها.

احمليط الهندي، أطلقت ايفا للفنادق واملنتجعات 
مش���روعني مهمني في جنوب أفريقيا، هما 
 Zimbali Lakes( منتجع بحيرات زميبال���ي
Resort( ومشروع زميبالي العقاري للمكاتب 

.)Zimbali Office Estate(
وميتد منتجع بحيرات زميبالي الذي تبلغ 
تكلفته 685 مليون دوالر على مس����احة 2.73 
مليون متر مربع وهو مصمم ليضم أكثر من 

اململكة لالس����تثمارات الفندقية، بهدف تعزيز 
ملكياتها في مشاريعها عبر متلك حصة األغلبية 
في اثنني من مشاريعها: فندق فيرمونت زجنبار، 

ومنتجع فيرمونت نخلة جميرا في دبي.
وفي املقابل، قامت ايفا للفنادق واملنتجعات 
بتحويل حصة األقلية في خمسة من الفنادق في 

كينيا إلى اململكة لالستثمارات الفندقية.
واستكماال إلجنازاتها في أفريقيا ومنطقة 

املنتدب لشركة ايفا للفنادق واملنتجعات طالل 
جاسم البحر: »يعود سبب جناحنا إلى تنوع 
مشاريعنا والتزامنا بتطوير مشاريع عقارية 
ممي����زة باإلضافة إلى تركيزنا على االس����واق 

الناشئة والعوائد العالية وخدمة عمالئنا«.
في الشرق األوسط، أعلنت فنادق »يوتيل«، 
العالم����ة الفندقية الرائدة والت����ي متتلك ايفا 
للفنادق واملنتجعات حصة االغلبية فيها، عن 
إنشاء فندقني جديدين في العاصمة اإلماراتية 
أبوظبي بالتعاون مع شركة أبوظبي الوطنية 

للفنادق.
وبعد ذلك بفترة وجيزة، أطلقت ايفا للفنادق 
واملنتجعات برنامجا لتأجير الوحدات السكنية 
الواقعة ضمن مش����روع جول����دن مايل، نخلة 
جميرا، وقد بدأ املس����تأجرون في االنتقال إلى 
منازلهم مع نهاية العام بعد أن بدأت ايفا للفنادق 

واملنتجعات بتسليم املنازل ملالكيها.
كما افتتحت الش����ركة أول سلسلة مطاعم 
ومرافق ترفيهية تابع����ة لها في دبي بافتتاح 
مطعم »جوستو« ونادي الشالل الشاطئي، ضمن 

مشروع »بالم ريزدنس« في النخلة جميرا.
وفي نوفمب����ر 2008، قامت ايف����ا للفنادق 
واملنتجعات بتوقيع ثالث اتفاقيات مع شركة 

أعلنت شركة ايفا للفنادق واملنتجعات امس 
أرباحها للسنة املالية املنتهية في 2009/6/30 
والتي بلغت 30.85 مليون دينار )108 مليون 
دوالر( أي مبعدل 77.75 فلسا للسهم الواحد )27 
سنتا للسهم(، محققة بذلك إيرادات إجمالية بلغت 

52.8 مليون دينار )184.67 مليون دوالر(.
زادت حقوق املساهمني لتبلغ 101.4 مليون 
دينار )354.6 مليون دوالر(، محققة بذلك زيادة 
بلغت 50% مقارنة م����ع الفترة ذاتها من العام 
املاضي. كما قالت الشركة إن اجمالي اصولها زادت 
لتبلغ 338.26 مليون دينار في السنة احلالية 
مقارنة ب� 277.88 مليون دينار لعام 2008. هذا 
وقد أوصى مجلس إدارة الشركة بتوزيع أسهم 
منحة على املساهمني بنسبة 10%. وصرح رئيس 
مجلس اإلدارة لشركة ايفا للفنادق واملنتجعات 
ابراهي����م صالح الذربان قائال: »كان عام 2009 
بال شك حافال بالتحديات للكثير من الشركات 
حول العالم، ويسرنا أن نحقق مثل هذه األرباح 
رغم األزمة االقتصادية العاملية. بل إننا نعتقد 
أن هناك العديد من الفرص االستثمارية التي 
ميكننا اكتشافها لنواصل منونا خالل األعوام 

املقبلة«.
وقال نائب رئيس مجلس اإلدارة والعضو 

بواقع 77.75 فلسًا للسهم الواحد محققة 52.8 مليون دينار إيرادات إجمالية

محافظ املركزي برفقة فريق أكسفورد بزنس غروب

طالل جاسم البحر

ق���ال محافظ بن���ك الكويت 
س���الم  الش���يخ  املرك���زي، 
العبدالعزيز، إن البنك قد اتخذ 
عدة خطوات بهدف احلفاظ على 
االس���تقرار املالي ودعم القطاع 
املصرف���ي خالل األزم���ة املالية 
العاملية، م���ن أهمها ضخ املزيد 
من الس���يولة في القطاع، وذلك 
في مقابلة حصرية مع »أكسفورد 
بزنس غروب«، شركة األبحاث 
والنشر واالستشارات االقتصادية 

املتخصصة.
الش���يخ س���الم  وأض���اف 
العبدالعزيز أن إمدادات السيولة 
الت���ي اش���تملت عل���ى فترات 
استحقاق متنوعة، تعتبر دليال 
على أن الكوي���ت كانت تتطلع 

إلى حتقيق االستقرار املالي على 
إنه نتيجة  البعيد، وقال  املدى 
البنوك احمللية  لذلك، ش���هدت 
انخفاضا ملحوظا في مستويات 
أسعار الفائدة في السوق ما بني 

البنوك.
 وألقى الشيخ سالم العبدالعزيز 
الضوء على اإلجراءات األخرى التي 
اتخذها »املركزي« للتخفيف من آثار 
أزمة تباطؤ االقتصاد العاملي، وقال 
إن البنك ق����دم املزيد من التحفيز 
للقط����اع املالي من خ����الل ودائع 

املؤسسات احلكومية.
وأشار إلى أن »املركزي« قد خطى 
خطوات عدة ملساعدة البنوك في 
تقدمي مزيد من االئتمان للمقترضني 
وذلك من خالل زيادة نسب القروض 

إلى الودائع، وتوسيع احلد املسموح 
لنمو محفظة االئتمان لدى البنوك 

احمللية.
وأعرب محافظ املركزي عن 
تفاؤله ب���أن يؤدي ق���رار بنك 
الكويت املركزي منح ضمانات 
للبنوك احمللية إلى حتفيز معدالت 
اإلقراض املصرفي، مشيرا إلى أن 
ذلك التحرك يشتمل على ضمان 
الدول���ة ملا يصل إل���ى 50% من 
القروض اجلديدة البالغ قيمتها 
4 مليارات دين���ار أي ما يعادل 
14.8 مليار دوالر والتي ستمنحها 
البنوك احمللية ألنشطة مختارة 
في قطاع���ات االقتصاد الوطني 
خالل عامي 2009 و2010. كما أشار 
الشيخ سالم العبدالعزيز إلى أن 

مثل هذا الضمان من جانب الدولة 
البنوك  يشكل حافزا قويا لدى 
احمللية لقيامها مبنح املزيد من 

القروض.
وحول الهبوط احلاد في قيمة 
الش����ركات االس����تثمارية  أصول 
أفاد  الس����يولة لديها،  ومشكالت 
الش����يخ س����الم بأن بنك الكويت 
املركزي أدرك احلاجة إلى وجود 
إدارة  إجراءات ترمي إلى حتسني 

املخاطر.
كما أوضح أن املش����كالت التي 
واجهتها تلك الشركات تضاعفت 
بس����بب قطع البن����وك األجنبية 
واملؤسسات املالية األخرى خلطوط 
االئتمان اخلارجية، األمر الذي جعل 
من الصعب على تلك الش����ركات 

االستثمارية الوفاء بالتزاماتها جتاه 
املقرضني.

وكشف الشيخ سالم عن سعي 
»املرك����زي« إلى وض����ع إجراءات 
إلى  للشركات االستثمارية ترمي 
جتنب حدوث هذه املش����كلة في 
املس����تقبل، وذلك من خالل إعداد 
استراتيجية واضحة لتحسني إدارة 
املخاطر، وتعزيز تطبيقات حوكمة 

الشركات.
وأش����ار إلى أن األزم����ة املالية 
العاملية كشفت عن حاجة الكويت 
إلى اإلس����راع في تكثيف اخلطط 
الرامي����ة إلى تنوي����ع اقتصادها، 
وخف����ض اعتمادها عل����ى النفط، 
التوس����ع للقطاع  وإتاحة فرص 

اخلاص.

إبراهيم الذربان

المحافظ: »المركزي« أدرك الحاجة إلى وجود إجراءات ترمي
لتحسين إدارة المخاطر ويسعى لتعزيز تطبيقات حوكمة الشركات
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