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الدولية  املالية  أعلنت شركة االستشارات 
)إيفا( عن نتائجها املالية للسنة املنتهية في 
31 ديس����مبر 2009 بخسائر إجمالية بلغت 16 
مليون دينار أي ما يعادل 25.52 فلسا للسهم 
الواحد مقابل 81.614 مليون دينار أي ما يعادل 
122.32 فلس����ا للسهم الواحد لعام 2008، وقد 
بلغت حقوق املساهمني 145.462 مليون دينار 
لعام 2009 مقابل 156.864 مليون دينار لعام 
2008، كما ارتفعت قيم����ة األصول اإلجمالية 
للشركة بنسبة 12% لتصل الى 622.510 مليون 
دينار، في حني بلغت ديون الشركة لدى البنوك 
181 مليون دينار، أي ان نس����بة االقتراض إلى 
األصول ال تتجاوز 29% وهي من أقل نس����ب 

الديون مقارنة بش����ركات االستثمار األخرى، 
وقد اجتمع مجلس اإلدارة وأوصى بعدم توزيع 

أرباح عن عام 2009.
في هذا اإلطار، صرح رئيس مجلس اإلدارة 
والرئيس التنفيذي لشركة االستشارات املالية 
الدولية طالل جاسم البحر قائال: عملت »ايفا« 
خالل 2009 على تخطي األزمة االقتصادية 
العاملية من خالل تركيز أنشطتها وفق خطتها 
اإلستراتيجية والتي ساهمت بتقليص التأثير 
الس���لبي لهذه األزمة عل���ى نتائجنا املالية، 
وقد متكنا من تقليص خسائرنا ورفع قيمة 
أصولنا وهو مؤشر على قوة ومتانة الشركة 
وقدرتنا على مواصلة النمو وحتقيق نتائج 

أفضل مستقبال.
وأضاف: لقد كان لتبني ش����ركتنا التابعة 
»إيفا للفنادق واملنتجعات« لتوصيات معايير 
احملاس����بة الدولية تأثير سلبي على نتائجها 
املالية، لكننا اقتربنا من االنتهاء من عدة مشاريع 

سيتم تس����ليمها قريبا في نهاية 2010 وأوائل 
2011، وسيكون لذلك أثر إيجابي على نتائجنا 
املالية املستقبلية هذا باإلضافة إلى املؤشرات 
اإليجابية على تعافي الس����وق التدريجي مما 

سيترجم بأداء أفضل.
وأش����ار إلى أن »إيفا« تتطلع في عام 2010 
لطرح أدوات اس����تثمارية متميزة فبالنسبة 
لقطاع إدارة األصول، س����يتم طرح صندوقني 
استثماريني يختصان بأدوات جديدة ألسواق 
املال، أما بالنس����بة للقطاع العقاري فنظرا ملا 
خلفته األزمة العاملية من انخفاض أسعار عقارات 
باتت قيمتها مغرية جدا للشراء، ستقوم الشركة 
خالل 2010 بطرح 3 صناديق استثمارية متميزة 

تختص بالقطاع العقاري برأس����مال إجمالي 
يصل إلى نص����ف مليار دوالر، يختص األول 
بنظام تأجير الش����قق الفندقية، فيما يختص 
الصندوق الثاني بنظام اإلجارة وفق الشريعة 
اإلسالمية، في حني يختص الصندوق الثالث 
بالف����رص العقارية الواعدة في كل من منطقة 

الشرق األوسط وأوروبا وأفريقيا.
واختتم البحر تصريحه قائال: وسنستمر في 
2010 بالعمل وفق خطتنا اإلستراتيجية املتبعة 
في البحث عن أفضل الفرص االستثمارية التي 
ستساهم بتعزيز مكانة الشركة على الصعيدين 
احمللي واإلقليمي األمر الذي س����يعود بالنفع 

طالل البحرعلى مساهمينا الكرام.

الشركة تطرح 3 صناديق لالستثمار العقاري برأسمال إجمالي يصل إلى نصف مليار دوالر في 2010

البحر: »إيفا« تطرح صندوقين استثماريين بأدوات جديدة ألسواق المال
توقعات بنتائج إيجابية من تسليم عدة مشاريع نهاية 2010 وبداية 2011

الشركة تتجه لعدم توزيع أرباح عن 2009

8 فلوس األرباح المحققة
لـ »الكويتية ـ الصينية« في الربع األول

شريف حمدي
علمت »األنباء« من مصادر 
مطلعة ان شركة »الكويتية – 
الصينية« االستثمارية حققت 8 
فلوس ربحية للسهم عن الربع 

األول من العام احلالي.
وافادت املصادر بأن مجلس 
ادارة الشركة سيجتمع األسبوع 
اجلاري ملناقش���ة ع���دة امور 
خاصة بالش���ركة م���ن بينها 
السنة  أرباح عن  عدم توزيع 
املالية املنتهية في 31 ديسمبر 
2009، رغم ان الشركة اعلنت 
األس���بوع املاضي انها حققت 
ارباح���ا صافي���ة بلغت 6.68 
ماليني دينار لعام 2009 بربحية 
10.9 فلوس للسهم، وذلك بسبب 
رفع س���قف املخصصات التي 

اتخذتها الشركة.

حسني حاجي 

أعلن����ت ش����ركة »دار الكوثر 
العقارية« إحدى شركات »املجموعة 
اخلليجية للتنمية واالستثمار« 
أنها وصل����ت ملراحل متقدمة في 
تنفيذ مشروعها اجلديد وهو برج 
الريحان في الشارقة والذي تقدر 

كلفته بنحو 40 مليون دوالر.
قال مدير إدارة التسويق في 
الشركة حسني حاجي ان الشركة 
ماضية في طرح مشروعها »برج 
الريحان« الذي لقي قبوال كبيرا في 
السوق الكويتي نظرا لتميزه من 
بني املشاريع العمالقة التي تطرح 
من قبل الشركة في اآلونة األخيرة، 
حيث وصلت نسبة التسويق في 

ذلك املشروع ل� %30.
وأشار حاجي في بيان صادر 
من الشركة إلى أن مشروع برج 
الريحان الذي طرحته الش����ركة 
عبارة عن برج في الشارقة ويتمتع 

خدم����ات وبهو فندقي رئيس����ي، 
الب����رج بوجود  وكذل����ك يتمتع 
ناد صحي وغرف ساونا وبخار 

وجاكوزي«.
وأكد حاجي أن السوق العقاري 
إلمارة الشارقة بات من أهم األسواق 
اجلاذبة لالستثمارات العقارية من 
مختلف أنحاء املنطقة وكذلك احلال 
في جذب شركات التمويل العقاري 
إليها، مع توقعات بارتفاع كبير في 
الوحدات السكنية اجلديدة التي 
ستسلم في اإلمارة خالل السنوات 

القليلة املقبلة«. 
أن الشركة  إلى  ولفت حاجي 
تقوم حاليا بتقدمي كل مشاريعها 
في الشارقة ودول أخرى بأسعار 
تنافس����ية نظرا لإلقب����ال الكبير 
وعودة الروح إلى السوق العقاري 
اخلليجي بعد أن تعافى من تداعيات 

األزمة العاملية.

مبوقع استثنائي وبإطاللة مباشرة 
على بحيرة اخلان الشهيرة.

 وتابع »يتكون البرج من 50 
طابقا، منها 42 طابقا سكنيا بعدد 
إجمالي 252 شقة، باإلضافة الى 
6 طوابق مواقف سيارات وطابق 

 تكلفته تقدر بنحو 40 مليون دوالر

»دار الكوثر« تواصل طرح مشروع برج الريحان 
في الشارقة ونسبة تسويقه %30

»الشبكة« تنتظر رد إدارة البورصة اليوم
حول إعادة السهم للتداول

شريف حمدي
ذكرت مصادر مطلعة ان ش��ركة الشبكة القابضة تنتظر ردا من 
إدارة البورصة اليوم )األحد( حول إعادة س��هم الشركة للتداول من 
جديد، خاصة ان الش��ركة اس��توفت كل ما هو مطلوب منها إلعادة 
الس��هم للتداول بعد فترة إيقاف طويلة. وقالت املصادر ل�»األنباء«  
ان ادارة الشركة جاهزة ألي استفسارات تطلبها إدارة البورصة حول 
البيانات املالية التي تتضمنها امليزانية، وذلك للرد عليها في أس��رع 
وقت ممكن كي تسمح إدارة البورصة بإعادة السهم للتداول. وأضافت 
املصادر انه كان من املفترض ان يعود س��هم الشبكة للتداول خالل 
األسبوع املاضي، غير ان الشركة لم تتلق إخطارا من إدارة البورصة 
يفيد بذلك، ورغم ان التأخير غير مبرر، إال ان إدارة الشبكة تترقب 
قرار إدارة البورصة. وعلى صعيد آخر، أفادت املصادر بأن الشركة 
لن تتخذ قرارات استثمارية مستقبلية إال بعد انتهاء جميع املشاكل 

القضائية العالقة مع مجلس إدارة الدولية لإلجارة.

عمومية »برقان« غدًا
يس���تعد بنك برقان لعقد االجتماع السنوي الثالث واألربعني 
للجمعية العامة العادية واالجتماع اخلامس والعشرين للجمعية 
العامة غير العادية وذلك في متام الساعة السادسة والنصف من 
مس���اء غد، االثنني املوافق اخلامس من ابريل لعام 2010 في املبنى 

الرئيسي لبنك برقان، قاعة االجتماعات بالدور العاشر.
وسيقوم البنك خالل هذا االجتماع بتقدمي التصورات واإلجنازات 
املالية للبنك عن العام 2009. يلي هذا االجتماع منتدى الشفافية لعام 
2010. وسيقوم بنك برقان في منتدى الشفافية لهذا العام بتقدمي 
وعرض نتائجه املالية وأرباحه، اضافة الى توقعاته للعام اجلاري 
2010 وذلك بشفافية كاملة أمام املساهمني والشركاء واملستثمرين 

وغيرهم من املهتمني بالشأن املالي.

»التجاري«: سحب »النجمة الشهري« اليوم
يجري البنك التجاري الكويتي اليوم الس���حب على »حساب 
النجمة الش���هري« لعمالئ���ه، والذي يج���ري كل أول أحد من كل 
ش���هر، حيث تكون هناك 81 فرصة للفوز لعمالء البنك التجاري 
املش���اركني بحس���اب النجمة لربح 100 ألف دينار كجائزة أولى، 
وتت���وزع اجلوائز الثمانون على النحو اآلتي: اجلائزة من الثانية 
الى الواحدة والعشرين: ألف دينار واجلائزة من الثانية والعشرين 

الى الواحدة والثمانني: 500 دينار.
اجلدير بالذكر انه باس���تطاعة أي ش���خص ان يفتح »حساب 
النجم���ة« بإيداع مبل���غ 150 دينارا فقط في أي م���ن فروع البنك 
التجاري الكويتي، فكلما ازداد رصيد حساب العميل في »حساب 
النجمة« ازدادت فرص الربح حيث يحتسب كوبون للسحب مقابل 

كل 50 دينارا باحلساب.


