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عموميتها وافقت على عدم توزيع أرباح

البحر: »إيفا« تخطط لطرح 3 صناديق عقارية خالل 2010 بقيمة 500 مليون دوالر

 شريف حمدي
كشف رئيس مجلس االدارة 
املالية  لش���ركة االستش���ارات 
الدولية )ايفا( طالل البحر عن ان 
خطط الشركة املستقبلية تعتمد 
عل���ى دعم ش���ركات املجموعة 
وتركيز تخصصاتها في مختلف 
القطاعات مثل قط���اع تطوير 
الفنادق واملنتجعات في االسواق 
الناشئة وقطاع العقار التجاري 

والسكن في الوطن العربي.
البحر في تصريحات  وقال 
خالل اجلمعية العمومية العادية 
للشركة التي عقدت امس بنسبة 
حضور 72.35% ان تركيز الشركة 
ينصب ايضا على قطاع التأمني 
التكافلي وتوسعه في السعودية 
وتركيا، الفتا الى ان ايفا تعمل 
ايضا على وضع خطط جديدة 
لشركات املجموعة سيتم االعالن 

عنها قريبا.
واش���ار البحر الى ان الدعم 
والتركي���ز عل���ى تخصصات 
الش���ركات التابع���ة س���يمنح 
افض���ل  عائ���دا  املس���اهمني 
وسيعزز املركز املالي لشركات 

املجموعة.
وق���ال البح���ر ان ايفا تقوم 
حاليا باكتشاف ودراسة فرص 
اس���تثمارية واع���دة ومجزية 
في مجاالت استثمارية جديدة 
في اس���واق املنطقة واالسواق 
العاملية، كما تسعى للدخول في 
استثمارات في قطاعات اساسية، 
واالستحواذ على حصص مؤثرة 
في ش���ركات مدرجة، ومن هذا 
املنطلق بدأت ايفا باعادة الهيكلة 
الداخلية للش���ركة واستقطاب 
كفاءات متخصصة في االسواق 
املالية لالستفادة من خبراتهم في 
هذا املجال لتنفيذ استراتيجية 
الش���ركة لع���ام 2010 واالعوام 
املقبلة وسنواصل تركيزنا على 
البشري،  الكادر  االستثمار في 
فهو االس���تثمار الرئيسي الذي 
سيميزنا عن غيرنا من الشركات 

في املستقبل.

ثالث أولويات

ولف���ت البحر ال���ى ان ايفا 

انتهجت في عام 2009 استراتيجية 
ترتكز على ثالث اولويات، اولى 
اع���ادة توزيع  هذه االولويات 
اس���تثمارات الشركة واصولها 
االمر الذي س���اهم في تخفيض 
ادارة  اخلس���ائر، والثانية في 
االصول، حيث عملت الش���ركة 
وتعمل حاليا على انشاء صناديق 
عقارية في دول اخلليج العربي 
والدول الناشئة، فلدى ايفا خطط 
لطرح ثالث���ة صناديق عقارية 
خالل ع���ام 2010 بقيمة نصف 
ملي���ار دوالر، االول متخصص 
في نظام تأجير الشقق الفندقية 
العرب���ي وافريقيا  في اخلليج 
واوروب���ا، اما الثاني فصندوق 
اسالمي يختص بنظام االجارة 
وفق الشريعة االسالمية، واالخير 
متخصص في اقتناص الفرص 
العقاري���ة الواع���دة في كل من 
الشرق االوسط واوروبا وافريقيا، 
اما االولوية الثالثة فهي التركيز 
على االستثمار في اسواق االسهم 
داخل وخ���ارج منطقة اخلليج 
العربي، وخلق ادوات استثمارية 

جذابة ذات عوائد مميزة.
واوضح البحر انه على صعيد 
الش���ركات التابع���ة والزميلة، 
وبالنسبة لالستثمارات العقارية 
وهو النشاط الذي تتخصص فيه 
شركة ايفا للفنادق واملنتجعات، 
فقد قامت الشركة بزيادة نسبة 
ملكيتها في ش���ركة رمين الند 
التايلندية لتصبح  العقاري���ة 
اندية  41.07% واطلق���ت ثالثة 
س���كنية خاصة وهي ذا ريفر 
الس���كني اخلاص في بانكوك، 
ونورثبوينت السكني اخلاص في 
باتايا وذا هايتس السكني اخلاص 
في بوكيت بهدف تعزيز تواجدها 
في تايلند وش���رق آسيا. ومن 
شرق آسيا الى الشرق االوسط، 
حيث قامت ايفا للفنادق باطالق 
ثاني برنام���ج للتملك الفندقي 
في منطقة الشرق االوسط وهو 
فيرمونت بالم جميرا في دبي، 
وج���اٍر  العمل على االنتهاء من 
مش���اريع اخرى مثل مشروع 
فيرمون���ت ريزيدن���س نخلة 
جميرا في دبي ومش���روع تالل 

العبادية في لبنان، وستستمر 
الش���ركة في تسليم مشاريعها 
وفق اجلدول الزمني املوضوع 
لها، بدءا من مش���روع منتجع 
فيرمونت زميبالي، ومش���روع 
الجونا تاور وملكة سبأ في دبي، 
وفورسيزون بيروت واخيرا ذا 
ريفر في بانكوك، هذا وستتوسع 
ايفا للفنادق واملنتجعات خالل 
2010 في مشاريعها، لتستهدف 
قطاع السياحة الدينية في اململكة 
العربية السعودية وبالتحديد في 

مكة املكرمة واملدينة املنورة.

المركز المالي

وعلى صعي���د املركز املالي 
للش���ركة في ع���ام 2009 ذكر 
البحر ان ايفا استطاعت خالل 
العام املاضي تقليص خسائرها 
لتبلغ 16.797 مليون دينار، اي 
ما يعادل 25.59 فلس���ا للسهم 
مقارنة بخس���ائر بلغت 81.614 
ملي���ون دينار مبا يعادل 122.3 
فلسا للسهم في ذات الفترة من 
عام 2008، مشيرا الى ان جزءا 
من هذه اخلسائر يرجع لتبني 
شركات تابعة مثل ايفا للفنادق 
واملنتجعات لتوصيات معايير 
احملاس���بة الدولي���ة واخلاصة 
 ،)IFRIC15( باالنش���اء العقاري
ونتيجة لذلك انخفضت حقوق 
املس���اهمني لع���ام 2009 لتبلغ 
145.462 مليون دينار، هذا وقد 
بلغت القيمة الدفترية للسهم 202 
فلس، كما منا اجمالي االصول في 
الشركة بنسبة 12% ليصل الى 
622.510 مليون دنيار، مقارنة 
ب� 555.092 مليون دينار للعام 
2008، وبلغت ديون الشركة لدى 
البنوك 181 مليون دينار، اي ان 
نسبة االقتراض الى االصول ال 
تتجاوز 29%، االمر الذي يدل على 

متانة الوضع املالي للشركة.
من جانبه قال نائب الرئيس 
والعضو املنتدب بالشركة صالح 
الس���لمي ان ايفا من الشركات 
القليل���ة ان لم تك���ن الوحيدة 
التي عملت على تطوير هيكلتها 
الرأسمالية ذاتيا ولم تأخذ فلسا 
واحدا من مساهميها، مشيرا الى 
ان الشركة تنتهج استراتيجية 
املغف���ور له بإذن اهلل جاس���م 

البحر.
وأشار الى متانة املركز املالي 
للشركة من خالل رأسمالها البالغ 
72 مليون دينار، واجمالي حقوق 
امللكية الذي جتاوز 173 مليون 

دينار.
عل���ى جان���ب آخ���ر وافقت 
العمومي على جميع  اجلمعية 
بنود جدول االعمال وصادقت 
على تقرير مجلس االدارة وتقرير 
مراقبي احلسابات، كذلك اعتمدت 
امليزانية العمومية لعام 2009، 
ووافقت اجلمعية على توصية 
مجلس االدارة بعدم توزيع ارباح، 
وتفويض مجلس االدارة بشراء ما 
ال يتجاوز 10% من اسهم الشركة 

وفقا للقانون.

نسبة االقتراض إلى األصول ال تتجاوز 29% وهذا يدل على متانة الوضع المالي

نسعى الكتشاف فرص استثمارية واعدة ومجزية في مجاالت جديدة

السلمي: »إيفا« طورت هيكلتها الرأسمالية ولم تأخذ فلسًا واحدًا من مساهميها

جانب من اجلمعية العمومية   )محمد ماهر( طالل البحر

لقطات من العمومية
� أفاد البحر بأن عام 2010 سيش��هد العودة الى حتقيق 
أرباح في حال اس��تمرت األوضاع االقتصادية في التحسن 

التدريجي.
� لفت الى ان عملية الدمج بني ش��ركات الدولية للتمويل 
وجيزان وكويت انفست مستمرة، الفتا الى ان عملية تقييم 

األصول التزال جارية.
� ذكر البحر ان تركيز الشركة على مواطن القوة باالضافة 
الى ان تركيز الشركات التابعة على تخصصاتها مثل الدولية 
للتمويل في مج��ال اإلقراض وكويت انفس��ت على أعمال 
الوساطة في 6 أس��واق مالية، وشركة الديرة القابضة على 
األسواق الناشئة، فضال عن انخفاض معدالت القروض ساعد 

أيضا في خروج الشركة من األزمة بأقل األضرار.


