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عمومية الشركة انتخبت مجلس إدارة جديداً وعّدلت من نظامها األساسي

البحر: »إيفا« حولت معظم استثماراتها طويلة املدى إلى استثمارات سهلة التسييل 

هيئة مدرج يشغل فندق يوتل 
البرج األصغر. 

 تقليص المصاريف 

وأضاف انه في إطار سعي »ايفا« 
لتقليص املصاريف وزيادة كفاءة 
ونوعية اخلدمات املساندة املقدمة 
قامت الشركة بتأسيس شركة ايفا 
للخدمات االستشارية بهدف تقدمي 
خدمات استشارية متكاملة تشمل 
املوارد البشرية والشؤون اإلدارية 
وتقنية املعلومات واالستشارات 
القانونية، باإلضافة إلى العالقات 
العامة وعالقات املستثمرين قامت 
ايفا للخدمات االستش����ارية خالل 
عام 2010 بإعادة الهيكلة الداخلية 
ملعظم شركات املجموعة كل على 
حدة، وطورت السياسات الداخلية 
للموظفني وهيكل الرواتب واملزايا، 
كما قامت بخفض تكلفة العمل من 
خ����الل تخفيض مع����دل الدوران 
الوظيفي، وإعداد خطط تدريبية 
ونوعي����ة لرفع مس����توى مهارات 
املوظف����ني الفنية واملهني����ة، هذا 
وتقوم الش����ركة بتقدمي خدماتها 
ملجموعة شركات ايفا مما يخفف 
من عبأ وجود إدارات تعنى بذات 
املهام في كل شركة وإليفا للخدمات 
االستشارية خطة توسعية لتكون 
شريكا استراتيجيا للشركات األخرى 
بغرض توحيد ورفع مستوى كفاءة 

اخلدمات املساندة.
عمر راشد   ٭

خليج تايلند، هذا باإلضافة الى عدة 
مرافق وحدائق وحمام سباحة بطول 

25 مترا ومركزا صحيا.

جنوب افريقيا 

 وعن جنوب افريقيا قال البحر 
ان الش����ركة افتتحت أهم مشروع 
تنفذه في جنوب أفريقيا، منتجع 
فيرمون����ت زميبالي قبيل انطالق 
مباريات نهائيات كأس العالم 2010، 
ميتد املنتجع بني منطقة حرجية متتد 
على مساحة 700 هيكتار والساحل 
الشمالي ملقاطعة كوازولو ناتال على 
احمليط الهندي ويتضمن 250 غرفة 
وأجنح����ة فندقية مصنفة من فئة 
خمس جنوم ومرافق الستضافة 
املؤمترات واالجتماعات واالحتفاالت 
والسبا العاملي ويلو سترمي سبا. 

 نيويورك 

 وأشار إلى ان إعالن شركة ايفا 
للفنادق واملنتجعات عن حتويل 
موقعها في مانهاتن بالقرب من 
تاميز سكوير في مدينة نيويورك 
إلى فندق يوتل بسعة 669 غرفة، 
وميثل الفندق املزمع افتتاحه في 
يونيو 2011 أول فندق يوتل يتم 
إنشاؤه خارج مبنى مطار وأضخم 
افتت���اح لفندق ف���ي نيويورك، 
سيشكل فندق يوتل تاميز سكوير 
جزءا من مجمع لشركة ريليتد 
يشغل مس���احة 1.2 مليون قدم 
مربعة ويتألف من برجني على 

وش����ركة كويت انفست القابضة، 
لتكون مستش����ارا للدمج الثالثي 
املتوق����ع نفاذه خالل س����نة 2011، 
مبينا ان الدم����ج الفريد من نوعه 
بالكويت يجمع ثالث شركات مدرجة 
في سوق الكويت لالوراق املالية لكل 
نشاطها املختلف، حيث تقوم »كويت 
انفست« بتوفير خدمات الوساطة 
املالية، وتقوم جي����زان القابضة 
باالس����تثمار في القطاع العقاري 
واخلدم����ات، والدولي����ة للتمويل 
مختصة ف����ي التمويل والقروض 

االستهالكية.

شركات تابعة وزميلة

ولفت البحر الى انه باالضافة 
الى عملية الدمج الثالثي املذكور، 
انتقلت معظم مش����روعات شركة 
ايفا للفنادق واملنتجعات من مرحلة 
األعمال االنشائية الى مرحلة االنتهاء 
والتسليم. كما أنشأت شركة ايفا 
للفن����ادق ف����ي 2010 ش����ركة ايفا 
لالستثمارات الفندقية بهدف توجيه 
كل االصول التش����غيلية للشركة 
وتوس����يع نطاق استثماراتها في 

القطاع.

أصول »مدرة للدخل«

وقال البحر ان ايفا تعمل على 
إعادة جدولة قروضها القصيرة املدى 
لتحويلها الى أخرى طويلة، وإعادة 
توزيع أصوله����ا مع التركيز على 
االصول »املدرة للدخل« لتحقيق 
عائد أفضل للشركة وملساهميها، 
كما ستعمل على تدعيم طواقمها 
احلالية والتوسع في قطاع تقدمي 
اخلدمات االستشارية االستثمارية 
جلعل ايفا اخليار االول لدى احلكومة 
والقطاع اخلاص في مجال تقدمي 
االستشارات. وستستمر الشركة 
في دعم أنشطة الشركات الزميلة 
كل في مجالها وتطوير أدائها لزيادة 

عوائد ايفا من هذه الشركات.
وأملح الى تصدر ايفا للفنادق 
العناوين الرئيسية في الصحف 
العاملية بحصولها، عبر ش����ركتها 
التابعة ايفا لالستثمارات الفندقية، 
على متويل مصرفي مببلغ 115 مليون 
دوالر، ملشروعها الواقع على جزيرة 
النخلة جميرا، فندق فيرمونت بالم 
جميرا من بنك ستاندرد تشارتر 
)هونغ كونغ(، معتبرا هذا التمويل 
املصرفي أول متويل أجنبي يقدم 
لتطوير مش����روع فندقي في دبي 
منذ بداية األزمة املالية، وسيسمح 
بتعجيل أعمال بناء الفندق واملتوقع 
االنتهاء منه خالل الربع االول من عام 
2012.هذا وقد سلمت ايفا للفنادق 
في وقت سابق هذا العام الوحدات 
السكنية احلصرية، ذا ريزيدنسز 
)الش����مالي واجلنوبي(، والواقعة 
على جانبي فندق فيرمونت بالم 

جميرا.

 لبنان

 وحول االستثمارات في لبنان قال 
البحر ان ايفا للفنادق واملنتجعات 
افتتحت أول مشاريعها مع اململكة 
لالس����تثمارات الفندقي����ة، فندق 
فورسيزونز بيروت، يتألف الفندق 
من 230 غرفة فندقية منها 60 جناحا 
واسعا، وقاعة احتفاالت مساحتها 
750 مت����را مربعا ومطاعم وحمام 
سباحة، كما ستسلم ايفا للفنادق 
الڤلل والوحدات السكنية من فئة 
التاونهاوس ضمن مشروعها السكني 
تالل العبادية، يتألف املشروع من 15 
ڤيلال و220 شقة و30 وحدة سكنية 
من فئة التاونهاوس مصحوبة بأعلى 
مستويات اخلدمة بإدارة مجموعة 
كمبينس����كي، املجموعة الفندقية 

األعرق في أوروبا. 

آسيا 

 وأفاد البحر بأن ايفا للفنادق 
بدأت عبر شركتها الزميلة رميون 
الند العقارية ببيع وحدات مشروع 
185 راجدامري الذي يتألف من 368 
وحدة سكنية، ويقع ضمن منطقة 
امللكية احلرة الوحيدة في منطقة 
األعمال في قلب العاصمة بانكوك 
ومن املتوقع ان يحقق املش����روع 
مبيعات تف����وق 311 مليون دوالر، 
كما أطلقت مشروع زاير ووجنامات 
الس����كني في باتايا، والذي يتألف 
من برجني بعل����و 37 و54 طابقا، 
ويتكون من 480 وحدة س����كنية 
متنوعة ذات إطالالت بانورامية على 

مستقرة تدعمها حكومة قوية من 
شأنها أن تأخذ خطوات جادة نحو 
تنفيذ خط����ط التطوير والتنمية 

ملصلحة البلد واالقتصاد. 
وحول تأثير خطة التنمية على 
أداء الشركات االستثمارية، قال البحر 
إن خطة التنمية جيدة وتعد دفعة 
حقيقية لألداء االقتصادي، إال أن 
شركات املقاوالت ستستفيد منها 

دون بقية الشركات األخرى.

األداء المالي

وعن االداء املالي للشركة قال 
البح����ر ان »ايفا« تأث����رت كأغلب 
الشركات بهذه العوامل، فسجلت 
خسائر قدرها 18.2 مليون دينار في 
2010 )ما يعادل 27.8 فلسا للسهم 
الواحد(، مقابل خسارة قدرها 16.7 
مليون دينار )أي ما يعادل 25.59 
فلسا للسهم الواحد( لعام 2009. 
اخلسائر في مجملها كانت نتيجة 
خسائر في شركات تابعة وزميلة، 

وفوائد قروض ومصاريف.
ولفت الى ان الش����ركة سعت 
ف����ي 2010 للتركيز على النش����اط 
االستثماري وادارة االصول، وتقدمي 
اخلدمات االستشارية االستثمارية، 
باالضاف����ة الى تقليص املصاريف 
كما قامت الش����ركة بوضع خطة 
مس����تقبلية ملرحلة ما بعد األزمة 

املالية العاملية.
وعلى صعيد النشاط االستثماري 
قامت الشركة بزيادة حصتها في 
الشركة الكويتية للمقاصة لتبلغ 
7.7%، وأنشأت شركة ايفا العقارية 
التي ستقوم بالدخول في أنشطة 
عقارية جديدة، وتكوين شراكات 
اس����تراتيجية في مج����ال العقار، 
باالضافة الى تقدمي استش����ارات 
التطوير العقاري وادارة االصول 
العقارية وانش����اء وادارة احملافظ 

والصناديق العقارية.

سوق الفرضة

وقال ان العام املاضي شهد افتتاح 
س����وق الفرضة املركزي للخضار 
والفاكهة، الذي تديره شركة الوافر 
للخدمات التسويقية التي متتلك 
ايفا فيها حصة 18% وتبلغ تكلفة 
مشروع سوق الفرضة الذي يعمل 
بنظ����ام ال� B.O.T ما يتجاوز ال� 31 
مليون دينار ويقع على مس����احة 
300 ألف متر مربع، وحق االنتفاع 
منه 19 عاما. ويعتبر الس����وق من 
أحدث أسواق اخلضار املتكاملة في 
العالم، حيث مت جتهيزه وفق أحدث 
تقنية وتكنولوجيا عاملية ويشتمل 
على مخ����ازن تبريد كبيرة حلفظ 
جميع أنواع اخلض����ار والفواكه، 
مواقف س����يارات واسعة، مختبر 
لفحص اخلضار والفاكهة، خدمات 
مرك����ز املطافئ، ومركز إس����عاف 
طبي، باالضافة الى سوق مركزي 
مكيف بالكامل وسلسلة من املطاعم 
واملقاهي. ونتوقع احلصول على 
عوائد تشغيلية مجزية منه خالل 

عام 2011.

الدمج واالستحواذ

وب����نينّ أن����ه اس����تكماال لدور 
»ايفا« الريادي في عمليات الدمج 
واالس����تحواذ، ومتاشيا مع خطة 
الش����ركة في أن تصب����ح اخليار 
االول للشركات الراغبة في الدمج 
أو االستحواذ، وقعت الشركة عقدا 
مع كل من شركة جيزان القابضة 

في أول رد فعل على تعميم بنك 
الكويت املركزي األخير لشركات 
االستثمار حول حتديد نشاطها في 
جانب التموي����ل أو إدارة األصول 
لفض التش����ابك مع هيئة أسواق 
املال، قال رئيس مجلس إدارة شركة 
االستشارات املالية الدولية »ايفا« 

طالل البحر بأنه »غريب«.
وقال إن التعميم وصلنا باألمس، 
ونعمل حاليا على دراسته، موضحا 
أن هذا األمر يخفف من الضغط على 
»املركزي«، ويفك التشابك الرقابي 
الذي لم يحله قانون هيئة سوق املال 

والئحته التنفيذية بشكل قاطع. 
وأضاف أن هذا األمر سيخفف 
الضغط على »املركزي« من حيث 
عمليات الرقاب����ة والتدقيق على 
امليزانيات وغيرها من األمور، الفتا 
إلى أن ملجموعة »إيفا« 3 شركات 
تقع حتت رقابة البنك املركزي حاليا، 
ميكن أن نرتب أمورنا لنبقي واحدة 
منها مثال حتت رقابة »املركزي«، 
على أن تتولى هيئة السوق رقابة 
الش����ركتني االخيرتني. واستدرك 
البحر بأننا ندرس اآلن اخليارات 
املتاحة لنا، لكننا لم نقرر ش����يئا 

بخصوصها حتى اآلن.
واستدرك املستشار القانوني 
للشركة أش����رف سمير بالقول إن 
تشتت الشركات االستثمارية بني 
اجلهات الرقابية املمثلة في إدارة 
س����وق الكويت ل����ألوراق املالية 
ومفوضي هيئة أسواق املال وبنك 
الكويت املركزي ووزارة التجارة 
والصناعة جعل البحث عن توحيد 
اجله����ات الرقابية في جهة واحدة 
أمرا ضروريا لقي����ام كل جهة من 
تلك اجلهات بتطبيق القانون الذي 
تتعامل به بغض النظر عن اجلهات 
الرقابية األخرى، األمر الذي يصعب 
األمر أمام ش����ركات االستثمار في 
استيفاء كل معايير اجلهات الرقابية 
األربع. وأضاف أن األمر ال يقتصر 
على الشركات االستثمارية ولكن 
على كل الش����ركات مطالبا بإجراء 
تعديالت تشريعية من اجل إخضاع 
الشركات الى جهة رقابية واحدة. 

مخالفات »المركزي« 

وقال البحر انه حسب تعميم 
بنك الكويت املركز بضرورة عرض 
مخالفات الش����ركة على اجلمعية 
العمومية واملس����اهمني فيجب أن 
نش����ير الى أن تقرير املخالفات ال 
يحتوي على مالحظات او مخالفات 
من قب����ل املركزي عل����ى ميزانية 

الشركة. 
وتط����رق البحر ف����ي عمومية 
الشركة التي التأمت بنصاب قانوني 
75.69% أن الش����ركة ركزت العام 
املاضي على مشروع واحد لتخفيض 
املخاطر التي تواجهها استثمارات 
الش����ركة، مس����تدركا بأن الشركة 
انتهت من حزمة مشروعات مربحة 
وهي مشروع تايالند ومشروعي 
اإلم����ارات وفندقي جنوب أفريقيا 

وأمستردام. 
وقال إن خس����ارة الشركة عن 
2010 انعكاس طبيعي خلس����ائر 
الش����ركات التابع����ة »ايفا« فنادق 
والدولية للتمويل، موضحا أن هذه 
اخلسائر »غير محققة« وإمنا هي 
مخصصات لعقارات وأراضي ايفا 
فنادق وانخفاض في استثمارات 
الدولية للتمويل م����ا يجعل هذه 
اخلس����ائر قابلة لعدم التس����جيل 
ومن ثم االسترداد في حال حتسن 

أوضاع السوق. 
وأوضح البحر أن الشركة عدلت 
من استراتيجيات استثمارها وحولت 
معظم استثماراتها من استثمارات 
طويلة األجل يصعب تس����ييلها 
إلى استثمارات س����هلة التسييل 
وذلك لضمان مرونة التداول فيها، 
مشيرا إلى البند الوحيد الذي أرفق 
في عمومية الشركة غير العادية 
والذي يسمح للش����ركة بالتعامل 
واملتاجرة في سوق القطع األجنبية 
وس����وق املعادن الثمينة وهو بند 
يسهل للشركة التعامل في املعادن 
والذهب بشكل سليم امام اجلهات 

الرقابية. 
وفي كلمته للمساهمني قال البحر 
ان األزمة املالية العاملية مازالت تلقي 
بظاللها على االسواق العاملية بشكل 
عام، وعلى أسواق اخلليج بشكل 
خاص مؤدية إل����ى عزوف العديد 
من املستثمرين عن االستثمار في 
أسواق األسهم والسندات، واستمرار 
معظم القطاعات في الركود، وتوقف 
الشركات مؤقتا عن طرح منتجات 
استثمارية والدخول في مشاريع 

جديدة. 
وأوضح البحر أن إدارة الشركة 
كانت تأمل ان يتحسن أداء سوق 
الكويت ل����ألوراق املالية في 2010 
وحتسن سوق االئتمان، بعد إقرار 
مجلس األمة للخطة التنموية للدولة 
واقرار هيئة سوق املال بشكل نهائي، 
اال ان املناخ السياسي دفع بعكس 

ذلك. 
وقال إن الشركة تتطلع الى أن 
تتخذ احلكومة إجراءات جادة نحو 
حتويل الكويت إلى مركز مالي، كما 
نتطلع الى دعمها للقطاع اخلاص 
وتغيير التش����ريعات والقوانني 
وتوفير املناخ االقتصادي املالئم 
الستقطاب املستثمر االجنبي، والذي 
لن يتحقق إال في إطار بيئة سياسية 

)محمد ماهر( البحر مترئسا عمومية الشركة ويبدو صالح السلمي بجواره     طالل البحر

ندرس تعميم 
»املركزي« األخير  
وجميع اخليارات 

مفتوحة للتعامل معه

نعمل على إعادة 
جدولة قروضنا 

القصيرة إلى طويلة 
األجل، وإعادة توزيع 

األصول مع التركيز 
على األصول »املدرة 

للدخل«

خطة التنمية جيدة 
لشركات املقاوالت 

عدمية اجلدوى لبقية 
الشركات لعدم وجود 
دور لها في مشاريع 

اخلطة

أشرف سمير: 
تشتيت الشركات 

بني اجلهات الرقابية 
األربع يصعب من 

الوفاء بكل املعايير 
خاصة االستثمارية

أولويات أخرى

ملتزمون بسداد الدين 

150 مليونًا حقوق مساهمي »إيفا«

408 آالف دينار أرباح »إيفا« في الربع األول  

ردا على سؤال ألحد املساهمني عن وصول سعر السهم إلى 53 فلسا 
قال البحر: أمر مؤسف وصول السهم إلى هذا السعر الذي ال دور 
إلدارة الشركة فيه، لكنني أفضل استخدام السيولة املتوافرة لدى 

الشركة في أولويات أخرى تدعم نشاط الشركة غير دعم السهم.

قال البحر: أمتنى من كل مساهم أن يثق بوضع وأصول الشركة، 
نحن ملتزمون بسداد ديوننا ولم نتخلف عن ذلك منذ 7 سنوات، 

ونسبة ديوننا إلى األصول ال تتعدى 30%، كما أن الشركات التابعة 
لنا من أقل الشركات ديونا. وأكد أنه لوال تطبيق املعايير احملاسبية 
اجلديدة، ملا تكبدت الشركة اخلسائر التي تكبدتها منذ بداية األزمة، 
في ظل ما تضعه تلك املعايير من شروط من ضمنها عدم احتساب 

األرباح إال بعد االنتهاء من املشروع العقاري وتسليم الوحدات 
للمشترين.

قال نائب رئيس مجلس اإلدارة والعضو املنتدب للشركة صالح 
السلمي إنه على الرغم من هبوط القيمة الرأسمالية لسوق الكويت 

لألوراق املالية من 65 مليار دينار في عام 2008 إلى 30 مليارا تقريبا 
في الوقت احلالي، إال أن انخفاض سعر سهم »إيفا« بقي أقل من 

هبوط السوق بوجه عام، بفضل قوة أصولها التي متكنها من مقاومة 
األزمات. وأضاف أن هبوط سعر السهم إلى 52 فلسا أمر خارج عن 
إرادة إدارة الشركة، الفتا إلى أن القراءة الصحيحة واملنصفة ألداء 
الشركة يجب أن تنظر إلى أن الشركة استطاعت أن ترفع رأسمالها 

من 15 مليون دينار إلى 72 مليونا، وأن تزيد حقوق مساهميها من 17 
مليون دينار إلى 150 مليونا تقريبا في الوقت احلالي.

وأشار السلمي إلى أن القيمة الدفترية للسهم في الوقت احلالي 
كان ميكن أن تصل إلى 250 فلسا، لوال تأثيرات املعايير احملاسبية 
اجلديدة، مؤكدا أن الشركة تعمل قدر اإلمكان لتكون صانع سوق 

لسهمها وأسهم شركات املجموعة.

أعلن سوق الكويت لألوراق املالية أن شركة االستشارات املالية 
الدولية  )ايفا( قد حصلت على موافقة بنك الكويت املركزي على 

بياناتها املالية املرحلية للفترات املنتهية في نهاية الربع األول 2011  
محققة أرباحا قدرها 408 آالف دينار وبواقع 0.61 فلس للسهم 

مقابل خسارة قدرها 3.37 ماليني دينار وبواقع 5.16 فلوس للفترة 
املماثلة من العام املاضي.

انتخاب مجلس جديد 
 أقرت عمومية الشركة كل بنودها مبا فيها عدم توزيع أرباح وتفويض 
مجلس اإلدارة في شراء 10% من أسهم الشركة، وانتخبت مجلس إدارة 

جديدا مكونا من: طالل البحر، صالح السلمي، نضال املسعود، وفاء 
القطامي، عبد الوهاب النقيب، وشركة موارد األفق.

تعديل النظام األساسي 
كما وافقت اجلمعية العمومية غير العادية على تعديل املادة رقم 5 من 
عقد التأسيس واملادة رقم 4 من النظام األساسي بإضافة غرض جديد 

على النحو التالي:   التعامل واملتاجرة في سوق القطع األجنبية وسوق 
املعادن الثمينة داخل الكويت وخارجها حلساب الشركة فقط مع عدم 
االخالل باحلظر املقرر مبقتضى القرار الوزاري الصادر بشأن تنظيم 
رقابة بنك الكويت املركزي على شركات االستثمار.   وتعليقا منه على 

هذا التعديل أوضح البحر أن التعديل جاء بناء على مالحظة املركزي 
بعدم تضمن أعمال املتاجرة باملعادن في عقد تأسيس الشركة ولذلك 

قام مجلس اإلدارة بأخذ موافقة العمومية على تعديل العقد، مشيرا إلى 
أن الشركة تستثمر في سوق املعادن منذ عامني وحتقق أرباحا من ذلك.


