
اقتصاداالثنين  22  نوفمبر  2010   30

البحر: »إيفا للفنادق« انتقلت بمشروعاتها 
من مرحلة األعمال اإلنشائية إلى االنتهاء والتسليم

عموميتها وافقت على بدء السنة المالية من أول يناير ونهايتها في ديسمبر من كل سنة

)كرم ذياب( البحر مترئسا اجلمعية العمومية لـ»ايفا للفنادق«  طالل البحر

إجمالي أصول الشركة شهد نموًا بنسبة 10% ليصل إلى 400.85 مليون دينار 

متفائل بخطة التنمية والبنوك الكويتية قادرة على تمويلها.. ولست متفائالً ببنك التنمية

خسائر الشركة بلغت 19.5 مليون دينار وأغلبها ناجم عن بيع ارض ومصاريف تشغيلية

السوق العقاري لن يهبط أكثر من ذلكصفقة زين ستحيي السوق في حال إتمامها

التخارجات قيد البحث دائمًا

ــهم شركة  تطرق الى صفقة بيع 46% من اس
ــارات قائال »اذا  ــركة اتصاالت اإلم زين الى ش
ــوق  ــتحيي الس ــة فإنها س ــذه الصفق متت ه
احمللي«، مشيرا الى أن اجلدل املثار حاليا حول 
ــجع املستثمر األجنبي على  هذه الصفقة ال يش
ــوق احمللي،  ــتثمارات في الس ــول في اس الدخ

ــي  ــن حتم ــا قوان ــت لديه ــا أن الكوي موضح
املستثمرين األجانب غير أن املناخ االستثماري 
ــوق الكويتي  ــون الس ــى تعديل ليك ــاج ال يحت
ــتثمارات األجنبية خاصة انه يتمتع  جاذبا لالس
ــة  ــة كثيرة متكنه من املنافس مبقومات ايجابي

القوية مع أسواق املنطقة.

ــوق العقاري أفاد البحر بأنه وصل الى مرحلة لن يشهد هبوطا بعدها، الفتا الى  حول أوضاع الس
ــاطا جيدا، اما على مستوى منطقة الشرق  ــركة في منطقة شرق اسيا تشهد نش ــروعات الش أن مش
ــياق الى أن لبنان يعد  ــيرا في هذا الس ــط فهي تعاني ضعفا في احلركة في الوقت الراهن، مش األوس
حالة استثنائية كونها من األسواق القليلة التي لم تتأثر كثيرا من تداعيات االزمة، فيما كانت دبي هي 
اكثر املناطق تأثرا على مستوى مشروعات الشركة، غير انه اكد أن مشروع اجلميرة من املشروعات 

املميزة للشركة.

ــد البحث من بعض  ــى أن هناك تخارجات قي ــت البحر ال لف
ــه ال توجد عروض مؤكدة  ــتثمارات املجموعة غير انه اكد ان اس
ــيرا الى ان  ــتثمارات في الوقت الراهن، مش ــن هذه االس ألي م
التخارجات أمر مطروح دائما وسيتم اتخاذ قرارات بشأنها متى 

ما كانت هناك الفرص مواتية.

شريف حمدي
أكد نائب رئيس مجلس اإلدارة 
والعض����و املنتدب لش����ركة ايفا 
للفنادق واملنتجعات طالل البحر 
تفاؤله بخطة التنمية االقتصادية 
التي تسعى الكويت لتنفيذها على 
مدار السنوات األربع املقبلة، مشددا 
الكويتية على  البنوك  على قدرة 
متويل مش����روعات هذه اخلطة، 
ومبديا في هذا السياق عدم تفاؤله 
ببنك التنمية الذي نادى البعض 
ب����دور ممول  بتأسيس����ه ليقوم 

مشروعات خطة التنمية.
أداء مجموعة »ايفا«  وح����ول 
بشكل عام قال البحر في تصريحات 
صحافية عقب اجلمعية العمومية 
العادية وغير العادية لشركة ايفا 
للفنادق واملنتجعات التي انعقدت 
أمس بنسبة حضور 96.62%، ان 
قروض املجموعة منخفضة وهذا أمر 
ايجابي سينعكس على مجمل األداء 
خالل العام املقبل، مشيرا إلى أن 
جزءا كبيرا من احملافظ االستثمارية 
التابعة لشركات املجموعة بدأ يشهد 
حتسنا ملحوظا تزامنا مع التحسن 
النسبي الذي طرأ على أداء سوق 
األوراق املالية، متوقعا أن السوق 
يحتاج ملزيد من الوقت ليشهد مزيدا 

من التحسن.
وأضاف أن العام املقبل سيشهد 
أرباح بالنس����بة  بداية حتقي����ق 
للمجموع����ة، مس����تدال على ذلك 
باألرباح التي أعلنت عنها بعض 
الشركات التابعة للمجموعة منها 
عقارات الكويت والديرة القابضة 
وايف����ا للفنادق ف����ي الربع األول 
بالنس����بة لها في الع����ام اجلديد. 
الش����ركة تدرس  أن  البحر  وذكر 
اندماجات جديدة بعد االنتهاء من 
عملية االندماج احلالية لشركات 
الدولية للتمويل وعقارات الكويت 

وجيزان.

سوق الفرضة

وبس����ؤاله عن سوق الفرضة 
للخضراوات والفواكه الذي متتلك 
املجموعة نسبة فيه قال انه سيكون 
له انعكاس����ات ايجابية على أداء 
شركات املجموعة كونه من اكبر 
األسواق العاملية املغطاة للفواكه 
واخلضراوات، معربا عن أمله في 
انعكاسات  أن تكون لهذا السوق 
ايجابية على ميزانيات ش����ركات 

املجموعة.

ايفا للفنادق

وقال البحر انه على الرغم من 
احلركة النشطة التي شهدتها ايفا 
للفنادق واملنتجعات خالل السنة 
املالية من اجناز مشاريعها وتسليم 
وحداتها للمالك، سجلت الشركة 
خسائر بلغت 19.5 مليون دينار 
تع����ادل 67.3 ملي����ون دوالر ، اي 
خسائر قدرها 45.2 فلسا للسهم 
الواحد مبا يعادل 16 سنتا أميركيا، 
كما تراجعت حقوق املساهمني الى 
50.79 مليون دينار تعادل 175.2 
مليون دوالر، مش����يرا الى انه في 
املقابل شهد اجمالي أصول الشركة 
منوا بنسبة 10% ليصل الى 400.85 
مليون دينار تعادل 138 مليار دوالر.  
وحول أسباب اخلس����ائر للسنة 
املنتهي����ة في 30 يونيو 2010 ذكر 
البحر ان الشركة وفقا لتوصيات 
معايير احملاسبة الدولية املتعلقة 
باتفاقيات اإلنشاءات العقارية والتي 

تقوم على االعت����راف باإليرادات 
وفق آلية احتساب العقود املنجزة 
بالكامل، فإن ذلك حال دون احتساب 
املكتملة  النسبة  اإليرادات حسب 
املبيعة،  العقارية  الوح����دات  من 
مشيرا الى أن مجمل خسائر الشركة 
لهذا الع����ام ناجمة عن بيع ارض 

ومصاريف تشغيلية. 
وأضاف البحر ان جزءا من هذه 
إعادة تقييم  إلى  اخلسائر يرجع 
محفظتن����ا العقاري����ة في جنوب 
أفريقيا، مش����يرا الى أن الشركة 
أخذت مخصصات في الربع األخير 
من الس����نة املالية للتعويض عن 

األوضاع احلالية للسوق.

مشاريع بالمليارات

وأش����ار البحر الى أن الشركة 
انتقلت مبشروعاتها في 2010/2009 
من مرحلة األعمال االنشائية الى 
مرحلة االنتهاء والتسليم، حيث 
أجنزت حتى اآلن مشروعات تفوق 
قيمتها املليار دوالر، تشمل فندقني 
فخمني من فئة اخلمس����ة جنوم، 
وخمسة مش����اريع سكنية فاخرة 
تتألف من 1200 وحدة س����كنية، 
كما انخفضت األعمال اإلنشائية 
للش����ركة نتيجة اكتمال 70% من 
أفريفيا  مش����روعاتها في جنوب 
وجزي����رة النخلة جميرا، متوقعا 
ان يش����هد عام 2011 منوا ملحوظا 

في نتائج أعمال الشركة. 
وأضاف انه متاشيا مع أنشطتها 
املتزايدة انشأت شركة ايفا للفنادق 
واملنتجعات شركة تابعة ومملوكة 
لها بالكامل هي »ايفا لالستشارات 

العضوية احلص����ري فيرمونت 
هريت����ج بليس زميبال����ي والذي 
من مرافقة )قيد التشييد( ملعب 
للغول����ف يتألف من 18 حفرة من 
تصميم جنم الغولف غاري بالير، 
وزميبالي كنتري كلوب واكادميية 

الغولف.

التواجد اآلسيوي

و قال البحر ان ايفا للفنادق 
واملنتجعات عززت في شرق آسيا 
حصتها في ش���ركة رميون الند 
الشركة التايلندية املتخصصة في 
مجال تطوير الوحدات العقارية 
الفخمة في تايلند لتصل حصتها 
اإلجمالية الى 41.07% األمر الذي 
ساعدها في إطالق نواد سكنية 
ف���ي بوكي���ت وباتايا  خاص���ة 
وبانكوك، مش���يرا الى انه خالل 
السنة املالية 2010 سلمت شركة 
رميون الند مش���روع ذا هايتس 
بوكيت ملالكيه، ومشروع نورث 
بوينت باتايا الذي يتضمن 374 
وحدة سكنية ويتألف من برجني 
باهرين بعلو 54 و46 طابقا يقعان 
على ش���اطئ وونغ امات. ولفت 
الى ان املش���روع قد فاز بجائزة 
أفضل املش���روعات السكنية في 
منطقة ايسترن سيبورد املنطقة 
االقتصادية الناش���ئة في تايلند 
ضمن جوائز تايلند العقارية لعام 
2008، مشيرا الى أن مشروع نورث 
بوينت باتايا يعد أضخم مشروع 
تسلمه شركة رميوند الند حتى 
اليوم وهو مشروع 185 راجدامري 
الذي يتألف من 268 وحدة سكنية 

الفندقي����ة« والتي س����تعمل على 
التش����غيلية  توجيه كل األصول 
للشركة من جهة، وتوسيع نطاق 
اس����تثماراتها في مجال الصناعة 
الفندقية والضيافة من جهة ثانية، 
كما س����تقوم ايفا لالس����تثمارات 
الفندقية بتجميع وإدارة كل األصول 
التشغيلية لش����ركة ايفا للفنادق 
واملنتجعات في أنحاء العالم مبا 
في ذلك الفنادق والشقق الفندقية 
والوح����دات العقاري����ة التجارية 
واملتاجر واملطاعم، مشيرا الى انه 
اضافة الى ما سبق ستشرف ايفا 
لالستشارات الفندقية على املشاريع 
IFA Collection املعنية بإدارة األندية 
السكنية اخلاصة وأندية العطالت 

وأندية امللكية املشتركة. 
وقال البحر ان منطقة الشرق 
األوسط شهدت حركة نشطة هذا 
العام على صعيد مش����اريع ايفا 
املختلف����ة، حيث أنهت الش����ركة 
مش����روع جولدن ماي����ل � النخلة 
جميرا، كما حققت تقدما واس����عا 
في اجناز مشروع فندق فيرمونت 
بالم جميرا املق����رر اكتماله العام 
املقبل، كذلك تس����تمر الشركة في 
تسليم الوحدات السكنية  احلصرية 
الواقعة على جانبي الفندق. وفيما 
يتعلق مبش����روع بالم ريزيدنس 

ايفا للفنادق ف����ي جنوب أفريفيا 
قائال: ان جن����وب أفريقيا موطنا 
الفتتاح أهم مش����روع تنفذه ايفا 
للفن����ادق واملنتجعات في جنوب 
افريفيا، وه����و منتجع فيرمونت 
زميبال����ي والذي ج����رى افتتاحه 
قبيل انط����الق مباريات نهائيات 
كأس العالم 2010، مش����يرا الى ان 
املنتجع يعتبر من اكبر املشاريع 
االستثمارية السياحية في منطقة 
كوازول����و ناتل، حيث تعتبر ايفا 
للفنادق اكبر مستثمر أجنبي في 
املنطقة، مش����يرا الى أن املنتجع 
يقع ب����ني منطق����ة حرجية متتد 
على مساحة 700 هكتار والساحل 
الشمالي ملقاطعة كوازولو ناتال 
على احمليط الهندي حيث يعرف 
باس����م س����احل الدالفني لكثرة ما 

تشاهد في مياه هذه املنطقة. 
وذكر البحر ان منتجع فيرمونت 
زميبالي يتضم����ن غرفا وأجنحة 
فندقية فخمة مصنفة من فئة خمسة 
جنوم ومرافق الستضافة املؤمترات 
واالجتماعات واالحتفاالت، والسبا 
العاملي ويلو س����ترمي سبا وناديا 
ش����اطئيا حصري����ا، والعديد من 
املطاعم التي تق����دم ما لذ وطاب 
العاملية واملشروبات  من األطباق 
ال����ى نادي  املختلف����ة، باإلضافة 

يصبح الفندق احد أفضل الوجهات 
الستضافة االحتفاالت واالنشطة 
إلى  الراقية في بي����روت، إضافة 
ذلك ستتسلم ايفا للفنادق قريبا 
الڤلل والوحدات السكنية من فئة 
التاونه����اوس ضمن مش����روعها 
الس����كني )تالل العبادي����ة(، كما 
أعلنت عن تصميم جديد ملشروع 
كمبينكسي ريزيدنس تالل العبادية 
الوحدات  والذي يضمن ملالك كل 
السكنية الفاخرة وعددها 66 وحدة 
إطاللة خالبة أمام اجلبال احمليطة 
باملشروع او على البحر األبيض 

املتوسط.

فيرمونت زيمبالي

إلى مش����اريع  البحر  وتطرق 

افتتحت ثاني  أن الشركة  أوضح 
 ،Mizza Mia مطاعمه����ا في دب����ي
وأطلقت وحدات س����كنية في فئة 
لوفت ودوبلكس وناد سكني خاص 
ضمن مش����روع فندق موڤنبيك 

الغونا تاور السكني.

مشاريع لبنان

وعن أهم مش����اريع الش����ركة 
في لبنان احتفل����ت ايفا للفنادق 
واملنتجع����ات بافتت����اح فن����دق 
فورسيزون في العاصمة بيروت أول 
مشاريعها مع اململكة لالستثمارات 
الفندقية والذي يتألف من 230 غرفة 
فندقية منها 60 جناحا واسعا وقاعة 
احتفاالت مساحتها 750 مترا مربعا 
ومطاعم وحمام سباحة، متوقعا ان 

ويقع ضمن منطقة امللكية احلرة 
الوحيدة في منطقة األعمال في 
قلب العاصمة بانكوك، حيث من 
املتوقع ان يحقق املشروع مبيعات 

تفوق 311 مليون دوالر. 
ايفا للفنادق  وعن مشروعات 
في أميركا الشمالية أوضح البحر 
ان موقعها في منهاتن بالقرب من 
تاميز سكوير في نيويروك سيتم 
حتويلة في فندق يوتيل بس����عة 
669، حيث ميث����ل الفندق املزمع 
افتتاحه خالل عام 2011 أول فندق 
من سلس����لة يوتيل يتم انشاؤه 
خارج مبنى مطار، وأضخم افتتاح 

لفندق في نيويورك.
وأوضح البحر أن فندق يوتيل 
تاميز سكوير والذي تقوم وركويل 
جروب بتصميم����ه بالتعاون مع 
سوفت روم جزء من مجمع لشركة 
ريليتد يشغل مساحة 1.2 مليون 
قدم مربعة، ويتألف من برجني على 
هيئة مدرج، ويشغل فندق يوتل 
البرج األصغر، ويش����غل الطابق 
األرضي من الفندق مساحة 8200 
قدم مربعة خاصة بخدمة احلقائب 
والتخزين، بينما يشتمل الطابق 
الرابع على مطاعم ومساحة تراس 
أما األدوار من  خارجية شاسعة، 
اخلامس الى الثالث والعشرين فهي 

عبارة عن غرف ضيافة.
وقال البحر ان الشركة ستواصل 
تركيز جهودها ف����ي العام املقبل 
نحو انهاء كل مشاريعها احلالية 
حول العالم االم����ر الذي يجعلها 
التش����غيلية،  الى املرحلة  تنتقل 
باإلضافة الى التركيز على خفض 
االلتزامات ووضع اخلطط الرئيسية 
لألراضي التي متلكها الشركة حول 
العالم لتكون جاه����زة للبدء في 
مشروعات إنش����ائية جديدة عند 
تعافي األسواق، الفتا الى ان الشركة 
س����تواصل االستفادة من الفرص 
العقارية االستثمارية في األسواق 
احلالية والناشئة لتعزيز العوائد 

املستقبلية ملساهميها. 

الجمعية العمومية

وعلى جانب »العمومية« وافقت 
على تقرير مجلس اإلدارة وتقرير 
مراقبي احلسابات وميزانية السنة 
املالية املنتهية في 30 يونيو 2010 
وصادقت عليها، كما متت املوافقة 
على اقتراح مجلس اإلدارة بعدم 
توزيع أرباح، كما مت تفويض مجلس 
اإلدارة في شراء أسهم الشركة في 
املقررة قانونا،  حدود نسبة %10 
كما وافقت اجلمعية العمومية غير 
العادية على تعديل املادة 25 من 
النظام األساس����ي ليصبح النص 
بعد التعديل ملجلس اإلدارة أوسع 
السلطات إلدارة الشركة والقيام 
بجميع االعمال التي تقتضيها إدارة 
الشركة وفقا ألغراضها، وال يحد 
من هذه السلطات اال ما نص عليه 
القانون او هذا النظام او قرارات 
العامة، ويجوز ملجلس  اجلمعية 
اإلدارة بي����ع عقارات الش����ركة او 
رهنه����ا او إعطاء الكفاالت او عقد 
القروض. ومت أيضا تعديل املادة 42 
من النظام األساسي ليصبح النص 
بعد التعديل تبدأ الس����نة املالية 
للشركة من أول يناير وتنتهي في 
31 ديسمبر من كل سنة، ويستثنى 
من ذلك السنة املالية األولى التي 
تبدأ في 1 يولي����و وتنتهي في 31 

ديسمبر 2011.

»الجودة لالستشارات«: محفزات إيجابية 
تبشر باستكمال مسيرة السوق الخضراء

التقرير األسبوعي  قال 
ملركز اجلودة لالستشارات 
الكويت لألوراق  أن سوق 
أمام مجموعة  املالية يقف 
من احملفزات اإليجابية والتي من املفترض أن 
تقوم بدورها في إنعاش التداوالت اس���تكماال 
ملس���يرة الس���وق اخلضراء على مدار األشهر 

الثالثة املاضية.
وأوضح التقرير أن هذه احملفزات تتمثل في 
استمرار الشركات باإلعالن عن األداء اإليجابي 
للربع الثالث، والتفاؤل بأداء الشركات املدرجة 
البنوك وش���ركات االتصاالت خالل  باألخص 
الربع األخير، باإلضافة إلى القرارات احلكومية 
املنتظرة في سياق اخلطة التنموية وبخاصة 
قرارات التمويل وإعطاء البنوك الكويتية دورا 
رئيس���يا فيها، باإلضافة إل���ى البدء في طرح 
الشركات املساهمة التي ستنشئوها احلكومة 
لتنفيذ اخلطة التنموية وإعطاء املواطنني %50 

من أسهم هذه الشركات.
ومن احملف���زات املنتظرة أيضا عودة قطاع 
االس���تثمار إلى نش���اطه وقيادته السوق إلى 
مسارات إيجابية، وفي هذا السياق دعا »اجلودة 
لالستشارات« إلى خلق صناع سوق جدد حتت 
إشراف هيئة االستثمار لتطوير أداء البورصة، 

وحتى ال نتعرض النتكاسه أخرى، حيث يكون 
هدف صناع السوق اجلدد دفع البورصة لألداء 
املهني التشغيلي، ومنع الشائعات ووقف التالعب 

في التداوالت الوهمية.
وعلى صعيد تنظيف السوق، نوه التقرير 
الى ان املتداولني ومراقبي السوق ينتظرون 
بشغف صدور الالئحة التنفيذية لهيئة أسواق 
املال، وقيام وزارة التجارة وإدارة البورصة 
بدورها في تنظيف السوق، وتطبيق قانون 
التج���ارة وباألخص املادة )171(، التي تنص 
على أن الش���ركة في حالة هبوط رأسمالها 
عن 70% يجب أن تزيد رأسمالها أو تصفى، 
الن هذا من شأنه أن يقلل من حجم التداوالت 

الوهمية بالسوق.
كما دع���ا »اجلودة« إلى إع���ادة تقييم دور 
الصناديق االستثمارية، وفرض مزيد من الرقابة 
على أدائها، مع  ضرورة وجود مكان جتمع فيه 
البيانات بصورة واضحة عن هذه الصناديق 
وأدائها خالل العام، كما تبدو احلاجة ملحة لوجود 
صفحة رئيسية »هوم بيج« سواء في البورصة 
أو البنك املركزي تعطي معلومات واضحة عن 
أداء هذه الصناديق وأيضا ميزانيات وتقارير 
حول أدائها توزع على املس���تفيدين لدراستها 

سنويا، حتقيقا ملزيد من الشفافية. 

أهمها الخطة التنموية والتفاؤل بعودة النشاط لقطاع االستثمار »االمتياز لالستثمار« ترعى المؤتمر المهني الثاني للمحاسبة

»مرابحات« تشارك في معرض الجهراء العقاري

أعلنت شركة االمتياز لالستثمار عن رعايتها 
الذهبية للمؤمتر املهني الثاني الذي يحمل عنوان 
»دور احملاس����بة في اس����تقرار ودعم االسواق 
املالية« والذي سينعقد حتت رعاية سمو رئيس 
مجلس الوزراء الش����يخ ناصر احملمد، يومي 1 
و2 ديسمبر املقبل وتنظمه جمعية احملاسبني 
واملراجع����ني الكويتية بالتع����اون مع جامعة 
الكويت ومبش����اركة االحتاد العام للمحاسبني 

واملراجعني العرب.
وقال مساعد املدير العام في شركة االمتياز 
لالستثمار سالم العويد اإلبراهيم في تصريح 
صحافي ان رعاية الش����ركة لهذا املؤمتر تأتي 
باعتباره حدثا مهنيا هاما يلتقي فيه القائمون 

على مهنة احملاس����بة ومراقبة احلسابات من 
اكادمييني ومهنيني ومستخدمي القوائم املالية 
بالكويت ودول مجلس التعاون اخلليجي والدول 
العربية، حيث سيتيح هذا اللقاء تبادل اآلراء 
والتطورات على مهنة احملاس����بة وتشخيص 
املقترحة  العملي واحللول  التطبيق  مشكالت 
له����ا، مما يس����اعد على دعم االس����واق املالية 

واستقرارها.
واعتبر االبراهيم ان اختيار موضوع املؤمتر 
»دور احملاسبة في استقرار ودعم االسواق املالية« 
يأتي في وقت تعرضت له اس����واق املال الزمة 
مالية خانقة ومدى تأثر مهنة مراقبة احلسابات 
بتداعيات االزمة، االمر الذي يحتم معه اخلروج 

بتوصيات من شأنها تفعيل اجلانب احملاسبي 
والرقابي على الشركات.

واكد ضرورة قيام هيئات احملاسبة واملراجعة 
بتزويد صانعي ومتخذي القرار ومعدي البيانات 
املالية باملعلومات الالزمة لترشيد تلك القرارات 
واستقرار االسواق املالية وبالتالي االستخدام 
االمثل للموارد املتاحة وحتقيق معدالت النمو 
املخط����ط لها. وش����دد على اهمية التش����ريع 
احملاسبي في ظل تداعيات االزمة املالية وتأكيد 
مبدأ الش����فافية واالفصاح واستقرار االسواق 
املالية، واحملاسبة على اساس القيمة العادلة، 
وتطبيق حوكمة الشركات، وتطوير مهنة مراقبة 

احلسابات ودورها في دعم االسواق املالية.

أعلنت ش���ركة مرابحات للحلول العقارية عن مشاركتها 
في معرض اجلهراء للعقارات الذي تنظمه بروميديا العاملية، 
وأكد مدير إدارة التسويق واملبيعات بالشركة محمد الشافعي 
ان الشركة ستعرض خالل مشاركتها في هذا املعرض جميع 
املشاريع التي تقوم بتسويقها داخل وخارج الكويت والتي 
يأتي على رأسها مشروع دار الروضة في املدينة املنورة، وذلك 
من خالل صكوك االنتفاع التي اجتذبت ش���ريحة كبيرة من 
املستثمرين من حول العالم، خالل السنوات املاضية ملا يتمتع 

به املش���روع من فخامة وجاذبية من جهة، وموقع جغرافي 
قريب من احلرم من جهة األخ���رى، ونحن نعتبرها فرصة 
لتبادل اآلراء مع املس���تثمر في هذه احملافظة الواعدة والتي 
تضم آالف املواطنني واملقيمني. وأضاف ان هناك مشاريع أخرى 
تهتم بشريحة السياحة العائلية من بينها مشاريع في مصر 
وهي مشروع »شرم الجون« في مدينة شرم الشيخ الساحلية، 
ومشروع »بون فيل« في مدينة رأس سدر، ومشروع »جارن 
هيلز«، باإلضافة الى مشروعها العقاري السكني املعروف باسم 

»رمي ريزدنس« الواقع في مدينة الشيخ زايد، باالضافة الى 
مشروع الشركة في لبنان وهو مشروع »منتجع الشبانية« 
الواقع ضمن غابات الصنوبر في اجلمهورية اللبنانية التي 
تعد أحد أشهر املناطق على مستوى الشرق األوسط ملراقبة 
ظاهرة الكسوف واخلس���وف، باالضافة الى املشاريع التي 
طرحتها الش���ركة مؤخرا في تركيا عقب دخولها في شراكة 
إستراتيجية مع مجموعة من سينباش التركية والتي متتلك 

خبرة تزيد على 35 عاما في قطاع العقارات في تركيا.

سالم اإلبراهيم

تقـرير

العام المقبل سيشهد بداية تحقيق أرباح بالنسبة للمجموعة.. والبورصة تحتاج لمزيد من الوقت لالنتعاش


