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»إيفا للفنادق« تخسر 2.4 مليون دينار في الربع األول 
وحقوق المساهمين زادت لتبلغ 69.13 مليون دينار

575.491 ألف دينار أرباح »أعيان العقارية« في 9 أشهر 
أعلن الرئيس التنفيذي لشركة أعيان العقارية 
م.يوسف العمر أن مجلس اإلدارة قد اجتمع واعتمد 
النتائج املالية للربع الثالث املنتهي في 30 سبتمبر 
2009 والتي أظهرت حتقيق الش����ركة أرباحا بلغت 
575.491 ألف دينار، كم����ا بلغت الربحية 1.6 فلس 
للسهم، وأرباحا بلغت 2.228.140 مليون دينار بواقع 
6.2 فلوس وذلك لألش����هر التسعة، وأوضح العمر 
ان إجمالي أرباح الش����ركة احلالية من العام 2009 
جيد مقارنة بأوضاع الش����ركات األخرى سواء في 
القطاع العق����اري او في بقية القطاعات األخرى في 
ظل تداعي����ات األزمة املالي����ة احلالية خصوصا ان 
األرباح ناجتة في أنشطة الشركة التشغيلية وأنشطة 

الشركات التابعة.
وب�����نّ العم����ر أيضا ان أصول الش����ركة ف����ي 2009/9/30 قد بلغت 
146.745مليون دينار في ح� كانت 136.988 مليون دينار في 2008/9/30 
وكذلك فان حقوق املس����اهم� بلغت 67.745 مليون دينار وذلك بنمو 
قدره 7% وهو أمر ايجابي خصوصا في الظروف احلالية، علما ان بيانات 
الش����ركة لم تتضمن أي ارباح ناجتة من إعادة تقييم األصول علما ان 
أصول الشركة العقارية مازالت مرتفعة مقارنة بالقيمة الدفترية نتيجة 
متيز أصول احملفظة العقارية التطويرية لديها ونظرا الن االستحواذ 

عليها مت بأسعار مناسبة.

وتوقع العمر أن تشهد أصول الشركة وربحيتها 
منوا في املس����تقبل نتيجة البدء في تشغيل فندق 
برج هاجر والذي يعتبر احد أهم استثمارات الشركة 
العقارية وذلك ملا لهذا األصل من أهمية كونه يقع في 
أهم األسواق العقارية وهي مكة املكرمة وما تشهده 
تلك املنطقة من إقبال ال ينقطع من احلجاج واملعتمرين 
ونظرا الن افتتاح الفندق كانت له أصداء ايجابية لدى 
الزوار واملعتمرين وذلك ملا للمشروع من مستوى 
خدمات متميز مقارنة باملشاريع األخرى في املنطقة 
احمليطة باحلرم، ما يضعه ضمن الفنادق األولى في 

فئة اخلمسة جنوم مقابل احلرم املكي الشريف.
كما أوضح العمر ان هناك مشاريع أخرى للشركة 
في اململكة العربية الس����عودية ومن أهمها مشروع 
ديار جدة السكني وقد بدأت عملية التطوير فيه، ومن املتوقع أن يتم 
البدء في األعمال اإلنشائية قبل نهاية العام احلالي حيث مت طرح مقاولة 
املشروع ومت ترتيب متويل بواس����طة احد أهم املؤسسات التمويلية 

السعودية.
أما على الصعيد احمللي فقد باشرت الشركة عمليات التسويق والبيع 
ملجمع ديار الفنطاس الس����كني الذي يعتبر من أهم املعالم البارزة في 
املنطقة والتي تعتبر من املناطق املزدهرة باملشاريع السكنية احلديثة 

ذات القيمة املضافة. 

اعلنت ش���ركة ايفا للفنادق 
الربع  واملنتجعات ع���ن نتائج 
االول بخس���ائر اجمالية بلغت 
2.4 مليون دينار، كما تراجعت 
ارباح السهم الواحد بنسبة %128 
من 19.49 فلسا خالل الربع االول 
في 2008 الى -5.55 فلوس خالل 
الفترة نفسها من هذا العام، في 
املقابل زادت حقوق املس���اهم� 
لتبلغ 69.13 مليون دينار مقابل 
66.7 مليون دينار للربع االول 
من العام املاضي، كما زادت قيمة 
االصول االجمالية للشركة بنسبة 
17% لتص���ل الى 367.96 مليون 

دينار.
في هذا الس���ياق، قال رئيس 
مجلس االدارة لشركة ايفا للفنادق 
واملنتجعات ابراهيم الذربان ان 
اخلسائر التي شهدها هذا الربع 
من السنة تعود بشكل اساسي 
للتغيي���رات التي ادخلتها هيئة 

ينعقد مؤمتر صناع العقار الذي 
ينظمه احتاد العقاري� في دورته 
الثانية بتاريخ 22 ديسمبر 2009م 
حتت رعاية نائب رئيس مجلس 
الدولة لش����ؤون  الوزراء ووزير 
الدولة لش����ؤون  التنمية ووزير 
اإلسكان الشيخ أحمد الفهد، حيث 
س����يكون املؤمتر محطة تكريس 
جديدة النطالقة عمل هذا االحتاد 
الذي قام للتعبير عن مصلحة عامة 
قبل أي مصالح أخرى ملا فيه خير 
عمران الكويت وتنميتها، فبعد أكثر 
من سنة على اندالع االزمة املالية 
محليا، فإن املؤمتر يأتي مناسبة 
جلمع اصحاب القرار في الش����أن 
العق����اري خصوصا واالقتصادي 
عموما مرورا بالشأن املالي الذي 
هو وجع االوج����اع ومركز اآلالم 
التي أصابت كل أطراف اجلس����م 

االقتصادي.

وضيق اآلفاق التي أطبقت على صدر 
هذا القطاع احليوي واالستراتيجي 
واحلساس، مبينا ان شعار املؤمتر 
هذه السنة »عندما ينطلق قطاع 
العقار...كل شيء ينطلق« شعار 
كل زمان ومكان عندما يتعلق االمر 
بالركود واالنكم����اش. فمنذ نحو 
س����نة واجلهات الرسمية حتاول 
ايجاد حلول، اتى معظمها نظريا 
من دون فاعلية ألن العالجات لم 
تكن جذرية ولم تتطرق بعمق الى 
كيفية انقاذ االقتصاد احلقيقي من 
براثن االزمة املالية. وذكر اجلراح 
أن العقار ميث����ل صلب االقتصاد 
احلقيق����ي، فتطوي����ره تنموي����ا 
وإس����كانيا وجتاريا واستثماريا 
يفتح آفاقا واسعة امام عدد كبير 
من القطاعات املأزومة حاليا وتعود 
شراي� التمويل تسري بها دماء 

االئتمان املتجمد حاليا.

لدول مجلس التعاون اخلليجي، والذي يعتبر املؤشر 
اإلرشادي لقطاع األسهم في املنطقة، 24% خالل الفترة 
ذاتها. وسجل الصندوق هذه العوائد اإليجابية على 
خلفية تعافي وارتفاع أسواق األسهم اإلقليمية كنتيجة 
الرتفاع أس����عار النفط وانتعاش آمال املستثمرين 
على املستوى الدولي. يوفر الصندوق للمستثمرين 
فرصا متنوعة في صناعات ذات أهمية إستراتيجية 
ملنطقة اخلليج. يقدم الصندوق للمستثمرين فرصا 
متوازنة لالس����تثمار في الش����ركات التي تعمل في 
مجال الطاقة والبتروكيماويات املدرجة في أسواق 
املنطقة، مع مراعاة التنوع في كل دولة في املنطقة 
مما يهدف في النهاية إلى تقليل املخاطر. وفي نفس 
الوقت، يوفر الصندوق تنوعا داخل القطاع ذاته من 
خالل االستثمار في الشركات التي تعمل في أنشطة 
جتارية مختلفة في القطاعات الفرعية املتعددة للطاقة.  يسعى صندوق 
جلوبل للطاقة والبتروكيماويات والصناعات التحويلية، الذي يعد من 
ب� الصناديق القالئل التي تعمل في قطاع الطاقة في املنطقة، إلى منو 
رأس املال على املدى الطويل من خالل االس����تثمار في الشركات التي 
تعمل في مجال الطاقة والبتروكيماويات والصناعات التحويلية. يعتمد 
االستثمار في هذا الصندوق على منهجية انتقاء األسهم مع سياسات 
االقتصاد الكلي من أجل حتديد فرص النمو الواعدة في املنطقة. وإذا ما 
أخذنا في االعتبار أن االقتصاديات اخلليجية تعتمد بصورة أساسية 
على النفط ومشتقاته، فإن الصندوق يوفر للمستثمرين أدوات واعدة 

وجيدة للمشاركة في النمو االقتصادي في املنطقة.

أعلن امس بيت االستثمار العاملي )جلوبل( أن ثالثة 
من الصناديق االستثمارية التي تديرها الشركة من ب� 
أفضل سبعة صناديق استثمارية أداء منذ بداية العام 
وحتى 31 أكتوبر 2009 وتديرها البنوك والشركات 

الكويتية في األسواق احمللية واخلليجية.
وقد احت����ل املرك����ز األول من حي����ث األداء ب� 
الصناديق األخرى املماثلة صندوق جلوبل للطاقة 
والبتروكيماويات والصناعات التحويلية، كما جاء 
صندوق جلوبل اخلليجي للشركات الرائدة في املركز 
الرابع، فيما احتل صندوق جلوبل اخلليجي اإلسالمي 
املركز السابع. وفي معرض تعليقه على األداء اإليجابي 
للصناديق، صرح رئيس إدارة األصول لدول مجلس 
التع����اون اخلليجي في جلوبل ش����اهد حميد قائال 
»نشعر بالفخر لهذا األداء اإليجابي لصناديق جلوبل 

اخلليجية، والتي تع����د من أفضل الصناديق أداء في الكويت ومنطقة 
دول مجل����س التعاون اخلليجي خالل هذا العام، ويرجع الس����بب في 
هذا األداء اإليجابي للصناديق إلى القدرات البحثية االستثمارية التي 
يتمتع بها فري����ق إدارة األصول في جلوبل مم����ا مينحه اختيار أكثر 

األسهم جاذبية في املنطقة«.
وأضاف »إن األداء املمتاز لصناديق جلوبل اخلليجية هذا العام يرجع 

إلى سياسة انتقاء األسهم املمتازة وكذلك سياسة توزيع األصول«.
فقد س����جل صندوق جلوبل للطاقة والبتروكيماويات والصناعات 
التحويلية أداء هو األفضل على اإلطالق منذ بداية العام حتى أكتوبر 
2009 حيث بلغ األداء 44.7%. فيما بلغ أداء مؤش����ر مورجان ستانلي 

فرصة واعدة لشركة ايفا للفنادق 
واملنتجعات ألنها ستشهد خالل 
اكتمال  الثاني والثالث  الربع� 
تسليم مشروع جولدن مايل نخلة 
جميرا وبداية تس���ليم مشروع 
فيرمونت ريزيدنسز نخلة جميرا، 
وسيتبع ذلك تس���ليم املرحلة 
االولى من مشروع تالل العبادية 
الس���كني في لبن���ان. وعززت 
شركة ايفا للفنادق واملنتجعات 
استثماراتها في جنوب افريقيا 
بشراء حصة 5.25% اضافية في 
بوش���ندل ليمتد لترفع حصتها 
ال���ى 37.33%، كما اس���تحوذت 
الشركة في اغسطس املاضي على 
حصة اضافية نسبتها %14.92 
في ش���ركة رميون الند الشركة 
املتخصصة ف���ي مجال تطوير 
الفاخرة في  العقارية  الوحدات 
تايلند لترفع بذلك اجمالي حصتها 

في الشركة الى %41.08.

ثابتة خ���الل االرباع املقبلة من 
هذا العام، وس���يؤدي تس���ليم 
هذه املشاريع الى حتس� نتائج 

عائداتنا لدى الهيئة.
من جانبه، قال نائب رئيس 
مجلس االدارة والعضو املنتدب 
لشركة ايفا للفنادق واملنتجعات 
طالل البحر: ستشكل بقية العام 

معايير احملاسبة الدولية مؤخرا، 
بحي���ث تخلت ع���ن آلية تقييم 
االيرادات للشركات حسب نسبة 
ما اجنزته في كل مشروع تعمل 
عليه، لكن مع اقتراب العديد من 
مش���اريعنا احلالية من مرحلة 
اكتمال العم���ل، فإننا نتوقع ان 
النتائج احلالية سترتفع بوتيرة 

وفي هذا اإلطار، صرح رئيس 
احتاد العقاري����� توفيق اجلراح 
بأن »القطاع عل����ى مفترق طرق 
اذ يكاد االختناق يشل  محورية، 
حركته بالكام����ل، ويكاد بصيص 
االمل ينزوي ش����يئا فشيئا حتى 
االنطف����اء بفعل انع����دام املخارج 

توفيق اجلراح

شاهد حميد

إبراهيم الذربان طالل البحر

م.يوسف العمر

الجراح: اتحاد العقاريين يطرح قضاياه بأبعاد 
وطنية في وقت تستفحل فيه تداعيات األزمة

ثالثة من صناديق »جلوبل« من بين أفضل 
سبعة صناديق أداء في 2009 »مجموعة الصناعات« 

تربح 11.6 مليون 
دينار في الربع الثالث

ادارة  مجل���س  اعتم���د 
مجموعة الصناعات الوطنية 
القابض���ة البيان���ات املالية 
املرحلية للفترة املنتهية في 
30 سبتمبر 2009، حيث جاءت 
نتائج اعمال الشركة لتحقق 
ربحا بلغ 429 ألف دينار ما 
يعادل 0.34 فلس للس���هم، 
مقارنة مع رب���ح بلغ 101.8 
مليون دينار ما يعادل 80.81 
فلسا للسهم للفترة املقارنة 
م���ن الع���ام املاضي.وذكرت 
الش���ركة في بيان صحافي 
امس ان ارباح الربع الثالث من 
العام احلالي بلغت 11.6 مليون 
دينار ما يعادل 9.20 فلوس 
للسهم، مقارنة مع ربح بلغ 
17.9 مليون دينار ما يعادل 
14.28 فلس���ا للسهم للفترة 

املقارنة من العام املاضي.


