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«بدأنا االعتماد على األداء التشغيلي وسيكون تركيز كل شركة على مجال تخصصها»

طالل جاسم البحر ملساهمي مجموعة شركات «إيفا»:
استبشروا خيرًا ...وال نحتاج الدخول في «االستقرار»
| كتب رضا السناري |

يبدو طالل جاسم البحر مرتاحًا وهو يحمل في اسمه الثالثي «ثقل» اسم والده جاسم
البحر (رحمه ال�ل��ه) ،فها هو ينجح في االختبار األول واألص�ع��ب على اإلط��الق ،ليقول
ملساهمي شركات املجموعة بعد أشهر من نشوب األزمة واستفحالها «استبشروا خيرًا
إن شاء الله».
يشرح البحر أوضاع املجموعة بثقة عالية ،ف� «األسوأ بات وراء (ايفا) وشركاتها» ،ال
سيما وانها «من أقل املجاميع التي عليها قروض» ،بل إن «بعض شركاتنا ليس عليها
أي اعباء ائتمانية».
يستند «أبو جاسم» إلى أريكيته ويكرر مرارًا نسب الفضل إلى والده في متانة وضع
املجموعة وسط تالطم أمواج األزمة ،لكن محدثه ال بد ان يلمح بني سطور حديثه ملسة
مختلفة في املال واألعمال.
فالشاب اآلتي من واحدة من أفضل التجارب االستثمارية الناجحة ،حني كان يرأس «إيفا
للفنادق واملنتجعات» ،يحمل إلى رأس املجموعة األم ،فكرًا مقدامًا في اكتشاف الفرص أو
اختراعها ،ومتحفظًا في تحمل املخاطر املالية .وعنوانه في هذه املرحلة يمكن تلخيصه بجملة:
«بدأنا االعتماد على األداء التشغيلي وسيكون تركيز كل شركة على مجال تخصصها».

• قانون االستقرار غطى قطاع البنوك
في املقام األول رغم أن املشكلة
األساسية تكمن في شركات االستثمار
• ما ّ
سيميزنا في  2009زيادة النسب
التشغيلية في أنشطتنا

• الشركات املتعثرة كانت  10في املئة
إال أن التراخي في وضع الحلول وضع
 90في املئة تحت ضغط ائتماني
• السيولة تدفقت إلى البنوك خالل
األزمة لكننا لم نسمع في األشهر
املاضية عن تنفيذ أي عمليات ائتمانية

حاصل الجمع بني العاملني ،األداء التشغيلي القوي والعبء االئتماني الخفيف ،ال بد
أن يكون وضعًا طبيعيًا ليس في حاجة إلى املعالجات االستثنائية .ولذلك يبدو البحر
واضحًا في اإلعالن ان املجموعة لن تستفيد من قانون تعزيز االستقرار املالي ،ويحدد
لذلك ثالثة أسباب؛ أولها ألن املجموعة «ق��ادرة حتى اآلن على تغطية التزاماتها بفضل
وضعها املالي القوي» ،وثانيها أن «القانون غير واضح رغم خياراته العديدة» ،وثالثها أن
«تركيزنا االستثماري على سوق األسهم واملشاريع العقارية ،في حني أن القانون يمنع
استغالل التمويالت في هذين املجالني».
وعلى ال��رغ��م م��ن أن أسبابه تبدو ف��ي معظمها خ��اص��ة ،إال أن البحر ال يخفي نقده
لقانون االستقرار ،لكونه «يغطي قطاع البنوك في املقام األول رغم أن املشكلة األساسية
تكمن في شركات االستثمار» .ويلفت إلى ان «الشركات املتعثرة كانت  10في املئة اال أن
التراخي في وضع الحلول وضع  90في املئة من الشركات تحت ضغط ائتماني».
وي��رى البحر أنه «اذا طرحت الدولة رؤي��ة يساهم فيها القطاع الخاص عبر مشاريع
تنموية كبرى يمكن لجميع الشركات أن تستفيد من قانون االستقرار».
لكن ماذا عن خسائر املجموعة وشركاتها عن العام املاضي؟ يقول البحر الخسائر
التي أعلنها «إيفا» ال تبعث على القلق ،بل إنه «لو تم وضعها ضمن باب القيمة الدفترية
ملا ظهرت» .ويجزم بأن «شركاتنا ستتخطى الخسائر التي تحققت في الربع الرابع وقد

• في البداية نبدأ بآخر تطورات األزمة وخطوات معالجتها
في الكويت ،اال ترون أن إقرار قانون تعزيز االستقرار املالي
خطوة كافية في املرحلة الحالية؟
 ب��ال�ط�ب��ع ه ��ذا ال �ق��ان��ون خ �ط��وة ج �ي��دة ،اال ان�ه��اغير كاملة وك��ذل��ك م�ت��أخ��رة ،حيث مبالغ االئتمان
ستتزايد والكلفة جراء ذلك سترتفع ،باإلضافة الى
أن الجميع من حولنا تحرك في حني كنا نستهلك
الوقت ،كما أرى أن قانون االستقرار غطى في املقام
األول قطاع البنوك ،رغم أن املشكلة األساسية تكمن
ف��ي قطاع ش��رك��ات االستثمار ،واملفترض أن يكون
لها حل خاص.
• هل يمكن القول أن األسوء من األزمة مر على صعيد
السوق الكويتي أم أن القاع لم يظهر بعد؟
اع�ت�ق��د ان ال�ش��رك��ات ال�ت��ي لديها ت��رك��ز ائتمانيخ��ارج��ي ،ال ت��زال مستويات مخاطر األزم ��ة قائمة
أمامها ،وم��ن املتوقع أن تشهد تداعيات أك�ث��ر ،أما
بالنسبة للكويت وب�ع�ي�دًا ع��ن ال�ش��رك��ات املتعثرة،
ال�ت��ي ال ت�ت�ج��اوز نسبتها  10ف��ي امل�ئ��ة م��ن إجمالي
قطاع االستثمار ،فيمكن ال�ق��ول ان��ه ف��ي ال�ب��داي��ة ّ لم
تكن هناك مشكلة حقيقية ،وكان من املمكن تجنب
غ��ال �ب �ي��ة ت��داع �ي��ات األزم � ��ة ال �ع��امل �ي��ة ،خ �ص��وص��ا أن
املشكلة الحقيقية م�ح�ص��ورة ف��ي بعض الشركات
التي تعاني من انقطاع السيولة ،وتواجه التزامات،
وكانوا يحتاجون إلى حل خاص ،اال أن التراخي في
وضع الحلول وضع  90في املئة من الشركات تحت
ض�غ��ط ائ�ت�م��ان��ي ،ب�ع��د أن اخ�ت�ف��ى ال�خ��ط االئتماني
ال� ��ذي ك��ان��ت ت�ع�ت�م��د ع�ل�ي��ه ه ��ذه ال �ش��رك��ات لتمويل
مشاريعها بسبب تداعيات األزمة.

استهالك الوقت
• في تقرير ل� «مير يل لينش» أشار إلى أن أزمة الكويت
محلية وليست مرتبطة بشكل رئيسي بتداعيات األزم��ة
العاملية هل توافقون على هذا الرأي؟
 نعم ،اعتقد ذلك ،ومما يدعم ذلك توافر تدفقاتالسيولة إل��ى البنوك ف��ي الفترة االخ �ي��رة ،يقابلها
ان �ك �م��اش خ �ط��وط االئ �ت �م��ان م��ع ال �ش��رك��ات وبشكل
ح��اد ،حتى اننا ل��م نسمع ف��ي األش�ه��ر املاضية عن
تنفيذ عمليات ائتمانية.

نزول األسهم

• األسوأ بات وراء «إيفا» وشركاتها...
غالبية الخسائر التي تم اإلعالن عنها
كانت دفترية
• إذا كانت بعض البنوك امتنعت
عن تمويل بعض شركاتنا في أوقات
سابقة فأعتقد أن األزمة أفرزت «الزين
والشني»
• «ايفا» وشركاتها غير معنية باألدوات
التمويلية التي يطرحها قانون
االستقرار فاملعني في املقام األول
البنوك وليس الشركات
التي تحتاج إلى السيولة
• ما نحتاجه هو تمويل عادي مثلنا مثل
أي شركة في العالم
• إذا طرحت الدولة رؤية يساهم فيها
القطاع الخاص عبر مشاريع تنموية
كبرى يمكن لجميع الشركات
أن تستفيد من قانون االستقرار

نعلن عن أرباح بسيطة في الربع األول» .ويوضح أن «الربع الرابع من العام املاضي شهد
تنظيف امليزانيات لكل شركاتنا».
ويخلص من كل ذل��ك إل��ى القول إن «املعطيات واألرق��ام املتاحة تؤكد أن قيمة أسهم
شركات املجموعة ...ببالش»
وع��ن التوسعات واملشاريع املستقبلية ،يشير البحر إل��ى املجموعة ب��دأت املساهمة
في مشاريع نفطية في أميركا من خ��الل شركة الكويت القابضة» .ويضيف «ال نزال
نستهدف في املجموعة تقليص شركات املجموعة واملضي في عمليات الدمج والهيكلة».
ويتابع «سنعمل ه��ذا ال�ع��ام على تطوير شركاتنا وسنسعى للتركيز على الشفافية
بشكل أكبر».
ويلفت إلى أن «عدم ّ
التوسع في توزيعات «الكاش» ثبتت جدواه في األزمة حيث خفض
ً
إلى حد كبير الضغوط للحاجة االئتمانية» .ويضيف «سنسعى مستقبال الحداث توازن
في نوعية التوزيعات مع الحفاظ على خيار عدم زيادات رؤوس االموال في املجموعة».
يريد البحر ل� «ايفا» أن تبقى مثل الكتاب املفتوح امام أي مساهم «من حقه أن يأتي
إلى الجمعية العمومية ويسأل اي سؤال يرغب في معرفة اجابته» .لعل املقابلة مع «الراي»
تكون شيئًا من هذا الكتاب ،خصوصا إنها تعد أول اطاللة إعالمية له منذ توليه منصبه
الجديد.

• وم��اذا على صعيد إنعكاسات األزم��ة على مجموعة
شركات «ايفا» هل األسوأ بالنسبة لشركاتها ّ
مر وانتهى؟
 ي �م �ك��ن ال � �ق� ��ول أن االس� � � ��وأ ب � ��ات وراء «اي� �ف ��ا»وشركاتها ،فغالبية الخسائر التي تم اإلعالن عنها
من قبل شركات املجموعة كانت دفترية ،اذ ان 95
في املئة من خسائر «ايفا» ترجع إلى التقييم ،حيث
ان  40في املئة من الخسائر املعلنة بسبب خسائر
امل�ج�م��وع��ة االس�ت�ث�م��اري��ة ف��ي ق �ط��اع ال �ب �ن��وك ،س��واء
الداخلية أو الخارجية ،فخسائر شركات املجموعة
مرتبطة بنزول األسهم ،وعلى سبيل التدليل على
ذل��ك ،أن قيمة سهم «اي�ف��ا» السوقية تبلغ  90فلسا
)كما في نهاية االسبوع املاضي( ،في حني أن قيمة
سهمها الدفترية  240فلسا ،كما أن قيمة سهم «ايفا
للفنادق» السوقية  600فلس ،بما يعادل نحو 270
مليون دينار ،علما بان قيمة سهم «ايفا» السوقية
والتي تملك  60في املئة من « إيفا للفنادق» نحو
 75مليون دينار ،واعتقد أن القيمة الحالية لسهم
« ايفا للفنادق» تعادل نصف القيمة الحقيقية كون
أن اسهم «ايفا للفنادق» ممسوكة ،وارباحها تتزايد
من سنة الخرى ،فقد بدأت في أول سنة ب�  7ماليني
دينار وفي العام التالي ) (2007حققت  23مليونا،
ام��ا ف��ي سنة  2008حققت  37مليونا ،وف��ي نصف
السنة من  2009حققت حوالي  25مليون دينار.

أقل املجاميع
• وبالنسبة إلى وضع املجموعة االئتماني هل تتعرض
لضغوط في الوقت الراهن؟
 كمجموعة تعد «اي �ف��ا» م��ن أق��ل املجاميع التيل��دي �ه��ا ق � ��روض ،ف��اك �ب��ر ش��رك��ة ع�ل�ي�ه��ا ق � ��روض في
امل�ج�م��وع��ة ه��ي «اي �ف��ا» األم ،ح�ي��ث ت �ق��در دي��ون�ه��ا ب�
 150مليون دينار ،بما يعادل نحو  29في املئة من
مجموع أصولها ،وقروض «عقارات الكويت» تبلغ
نحو 40مليون دينار ،في حني أن قروض «الدولية
للتمويل» نحو  60مليون .وم��ن ق��راءة ه��ذه األرق��ام
ي �ت �ض��ح ان �خ �ف��اض ح �ج��م ال � �ق ��روض ع �ل��ى ش��رك��ات
امل�ج�م��وع��ة ،خ�ص��وص��ا وأن ش��رك��ات م�ث��ل «ج �ي��زان»
و«املنتجعات» ليس عليها أي اعباء ائتمانية.
• ربما يقول البعض أن عدم ترحيب البنوك بتمويلكم في
السابق حماكم من ضغوط األزمة االئتمانية التي تمر بها
العديد من شركات االستثمار؟
 في البداية أود أن اشير إلى أن املجموعة لم تكنتعاني من عدم ترحيب البنوك ،باملعنى الدارج ،فما
حدث بالضبط اننا ،شأننا شأن الجميع ،وإن كنا
عانينا ب �ص��ورة أك�ب��ر م��ن غ�ي��رن��ا م��ن «التصعيب»
امل �ص��رف��ي ،ال ��ذي تتمتع ب��ه ب�ن��وك ال�ك��وي��ت عموما،
ف�ن�س�ب�ت�ن��ا م ��ن ال �ت �م��وي��ل داخ � ��ل امل �ج �م��وع��ة ج �ي��دة،
وال �ف �ض��ل ف ��ي ذل ��ك ي��رج��ع إل ��ى أن م �ع �ط �ي��ات ال �ق��وة
مل��راك��ز امل�ج�م��وع��ة امل��ال�ي��ة ق��ائ�م��ة ع�ل��ى أن ال�ن�م��و في
أصول شركاتها اعلى من نمو ائتمانها ،واذا كانت
بعض البنوك امتنعت عن تمويل بعض شركاتنا
ف��ي اوق��ات سابقة فاعتقد ان األزم��ة أف��رزت «الزين
والشني».
• كم تبلغ قيم اصول شركات املجموعة السائلة؟
 ت�ق��ري�ب��ا ن�ح��و  20ف��ي امل �ئ��ة م��ن اج �م��ال��ي اص��ولاملجموعة.

(تصوير نور هنداوي)

طالل جاسم البحر

• وكم تبلغ قيمة اصول املجموعة؟
  1200م �ل �ي��ون دي �ن ��ار ) (...ع�ل�م��ًا ب ��ان إج�م��ال��ياملطلوبات البنكية والسندات املصدرة لكل شركات
املجموعة تبلغ نحو  340مليون دينار؟
• هل لديكم النية لالنضمام إل��ى برنامج التمويل الذي
يطرحه قانون تعزيز االستقرار؟
ال ...فحتى اآلن «اي �ف��ا» وش��رك��ات�ه��ا غ�ي��ر معنيةباألدوات التمويلية التي يطرحها القانون .فاملعني
في املقام االول البنوك وليس الشركات التي تحتاج
إل ��ى ال �س �ي��ول��ة .وم ��ن ص ��ور االم� �ت� �ي ��ازات امل�م�ن��وح��ة
للقطاع املصرفي ان القانون اقتصر على مساهمة
ال �ج �ه��ات ال �ح �ك��وم �ي��ة ف ��ي زي� � ��ادات رؤوس االم� ��وال
بالنسبة للجهات املتعثرة على ال�ب�ن��وك ،ف��ي حني
انه لم يتضمن الشركات ) (...ما نحتاجه هو تمويل
عادي مثلنا مثل أي شركة في العالم ووفقًا للتمويل
املعمول به في كل األسواق.

ممنوع التمويل
• ربما يكون القانون اعطى نوعا من األولوية للمصارف
وه ��ذا متفق عليه ل��دى الجميع ل�ك��ن م��ا ال ��ذي ي�ح��ول دون
استفادتكم من أدواته التمويلية؟
 في الحقيقة هناك أكثر من سبب لذلك ،األول،ان �ن��ا ق � ��ادرون ح�ت��ى اآلن ع�ل��ى ت�غ�ط�ي��ة ال�ت��زام��ات�ن��ا.

بفضل وض�ع�ن��ا امل��ال��ي ال �ق��وي ،وال�س�ب��ب ال�ث��ان��ي أن
القانون غير واض��ح رغم خياراته العديدة ،واألهم
م��ن ذل ��ك أن ت��رك�ي��زن��ا االس �ت �ث �م��اري ق��ائ��م ف��ي امل�ق��ام
األول على سوق األسهم واملشاريع العقارية خارج
الكويت ،وباعتبار أنه ممنوع تمويل االستثمار في
س��وق االسهم ضمن القانون ،والشركات العقارية
م�م�ن��وع��ة م��ن امل �ت��اج��رة وف�ق��ا ل�ل�ق��ان��ون  8و 9يجعل
املجموعة إلى حد كبير خارج حسبة أدوات قانون
تعزيز االستقرار ،اال اذا خصصت الدولة مشاريع
ي�م�ك��ن أن تستثمر ف�ي�ه��ا ،وه �ن��ا أود ان أش �ي��ر إل��ى
أن ال �س��وق ال �ك��وي �ت��ي ض �ي��ق ج ��دا م��ن ح �ي��ث ف��رص��ة
االستثمارية امل�ط��روح��ة أم��ام ش��رك��ات��ه ،ف��اذا رغبت
شركة ما االستثمار محليا تجد نفسها محصورة
في قطاع االسهم ،ولذلك غالبية االنشطة التشغيلية
للشركات واملجاميع الكبرى خ��ارج الكويت ،وامام
ك��ل ه��ذه امل�ع��وق��ات ال�ت��ي ف��رض�ه��ا ال�ق��ان��ون ع�ل��ى من
يرغب في االستفادة منه سيكون من الصعب لنا،
حالنا في ذلك حال مجاميع اخ��رى ،االنضمام إلى
برنامج تمويل قانون تعزيز االستقرار بشكل كبير،
اال اذا ط��رح��ت ال��دول��ة رؤي ��ة ي�س��اه��م ف�ي�ه��ا ال�ق�ط��اع
الخاص ،عبر مشاريع تنموية كبرى ،وقتها يمكن
لجميع الشركات أن تستفيد من القانون.
• وهل «ايفا» مستعدة ملرحلة الخصخصة؟

مشاريع «ايفا للفنادق» بـ  10مليارات دوالر
وأرباحها التشغيلية  100في املئة
اش��ار البحر إل��ى ان ارب��اح «ايفا للفنادق» التشغيلية
تبلغ  100في املئة ،موضحا انه لدى الشركة  40مشروعا
حول العالم في  4قارات ،موزعة على  14دولة ،وتتضمن
 23فندقًا ،بعدد مفاتيح (بما ف��ي ذل��ك الشقق والغرف
التي ت��م تطويرها) يبلغ  17ال�ف��ا ،وتبلغ قيمة مشاريع

الشركة  10مليارات دوالر ،تشمل مشاريع قيد االنشاء
أو ت��م ان�ج��ازه��ا ،وت�ت��وزع مشاريعها ب��واق��ع  25ف��ي املئة
فنادق ،واراض  10في املئة ،ونادي التملك الخاص  10في
املئة ،والتجاري  5في املئة ،اما البقية عبارة عن عقارات
للبيع ،وقال البحر« :ايفا للفنادق االقرب إلى قلبي».

ارتفاع قيمة السهم الدفترية
عن السوقية ليست مقياسا للجودة

بعض األسهم
نّ
يتعي الحذر منها

لفت البحر إلى أنه ال يتعني فقط قياس القيمة السوقية
إلى الدفترية للحكم على جودة الشركة ،وقوتها املالية،
حيث ال يكفي ان ت�ك��ون قيمة السهم الدفترية ضعف
أو حتى ضعفي القيمة السوقية للسهم ،حتى نقول ان
ه��ذا السهم م�غ��ر ،فعلينا ان ن��أخ��ذ ف��ي االع�ت�ب��ار القيمة
االئتمانية املسجلة على اص��ول ال�ش��رك��ة صاحبة هذا
السهم.

أوض��ح البحر أن س��وق االس�ه��م الكويتي م��ن افضل
االس��واق في الوقت الراهن ،اذ انه يتمتع بفرص مغرية،
اال انه ينبغي التأكيد على ان هناك اسهما يجب الحذر
منها ،فالتدقيق حول استثمارها مطلوب ،ويجب على
امل�ت��داول ان ي��درس الشركة جيدًا ،وم��ن عالمات الجودة
التي يأخذها في االعتبار ،ما للشركة وما عليها ،وهل
من يدير الشركة يستثمر امواله فيها أم ال.

أكثر من سيناريو لـ «الكويت القابضة»
ذكر البحر أنه يجري في الوقت الراهن دراس��ة اكثر
من بديل في خصوص رفض طلب إدراج شركة الكويت
ال�ق��اب�ض��ة ف��ي س��وق ال�ك��وي��ت ل� ��الوراق امل��ال �ي��ة ،موضحا
أن «الكويت القابضة» تتضمن  4ش��رك��ات ،موزعة بني
صناعية وخدماتية وع�ق��اري��ة واستثمارية ،وج��زء من

البدائل املطروحة في هذا الخصوص ،دمجها مع احدى
ه��ذه الشركات ،بحيث يكون الكيان مركزا على نشاط
معني ،كما أن هناك سيناريو اخر متمثل في دمجها مع
شركة من خارج املجموعة ،أو أن تؤسس شركة قابضة
ثانية.

 ب�ك��ل ت��أك�ي��د ،اذا ك��ان��ت الخصخصة صحيحة،وتضم مشاريع رئيسية ،مثل الكهرباء واالتصاالت
وامل�ش��اري��ع النفطية ،م��ع العلم أن املجموعة ب��دأت
املساهمة في مشاريع نفطية في أميركا من خالل
شركة الكويت القابضة.

معدالت االلتزام
• بكل ص��راح��ة ه��ل دفعتكم ت��داع�ي��ات األزم��ة إل��ى بحث
خ�ي��ار التخلص م��ن اح��دى ش��رك��ات املجموعة س��واء عبر
البيع أو التصفية؟
 بكل تأكيد ال ،وهذا يرجع إلى انخفاض معدالتااللتزام إلى االصول ،وحتى ال يكون الحديث نظريا،
أود ان اشير إل��ى بعض البيانات ،التي تدلل على
متانة ش��رك��ات امل�ج��وع��ة ،فعلى سبيل امل�ث��ال ،سعر
سهم ش��رك��ة ع �ق��ارات ال�ك��وي��ت  70فلسا ف��ي ح��ني ان
قيمته الدفترية  ،140مع العلم أن هذه القيمة وفقا
لتقييم اص��ول الشركة املتحفظ ج��دا ،أم��ا «جيزان»
ف�س�ع��ر س�ه�م�ه��ا ال �س��وق��ي ن�ح��و  60ف�ل�س��ا ،ف��ي حني
أن قيمته الدفترية ت�ت�ج��اوز مئة ف�ل��س ،وبالنسبة
ل�س�ه��م «امل �ن �ت �ج �ع��ات» ف�ي�ب�ل��غ  70ف�ل�س��ا م�ق��اب��ل 140
فلسًا كقيمة دف�ت��ري��ة ،أم��ا سهم «اي�ف��ا» األم فقيمته
السوقية  90فلسا ،في حني أن قيمته الدفترية 240
فلسًا ،وتبلغ قيمة سهم «كويت انفست» السوقية
املستوى نفسه للقيمة الدفترية ) (...إذًا هذه االرقام
وم��ا تطرحه من ف��روق جوهرية تدعم مركز «ايفا»
املالي وكذلك مركز شركاتها ...ويتضح من كل ذلك
أن اسهم املجموعة «ببالش».
• وفقا لخطة إعادة الهيكلة التي انطلقت العام املاضي كم
سيكون عدد كيانات املجموعة الجديدة؟
 م��ا ب��ني  5إل ��ى  6ك �ي��ان��ات ،وه� ��ذا ي �ت��وق��ف علىاملجاالت التي سنستثمر فيها.

االداء التشغيلي
• البعض يأخذ على «ايفا» وشركاتها ارتهانها بحركة
س��وق االس �ه��م ،اال تعتقدون ان��ه آن اآلوان لالعتماد على
بدائل استثمارية تشغيلية؟
 نحن بالفعل نعمل على هكذا اتجاه منذ فترة،فاالداء التشغيلي نما في السنوات االخيرة بمقدار
م�ئ��ة ف��ي امل �ئ��ة ل�غ��ال�ب�ي��ة ش��رك��ات امل �ج �م��وع��ة ،اال ان��ه
يتعني اال نغفل عن أن نشاط سوق االسهم رئيسي
بالنسبة لنا ،وموضع قوة للمجموعة ،وال عيب في
تنميته ،فضمن خطة إع��ادة الهيكلة ال�ت��ي بدأتها
امل�ج�م��وع��ة م�ن��ذ ف �ت��رة ،سيتم ال�ت��رك�ي��ز ع�ل��ى م��واط��ن
القوة االستثمارية التي تتمتع بها ،واملتمثلة في
قطاعي العقار واالسهم ،وسنسعى إلى تطوير كل
شركة ،والنشاط الذي ال يعطي الناتج املرجو منه
ّ
سنطوره ،واال سنغيره ،وسيكون تركيزنا في كل
شركة على مجال تخصصها.

ايرادات «ايفا».
• اعلنتم عن خسائر بلغت نحو  67مليون دينار لشركة
االستشارات املالية الدولية (ايفا) اال تعتقدون ان غالبيتها
من االستثمار في قطاع االسهم؟
 ه� ��ذا ح �ق �ي �ق��ي ،وال ن�خ�ت�ل��ف ع �ل �ي��ه ،اال أن ه��ذهالخسائر ال تبعث على القلق ،فعلى سبيل املثال،
م�ص��ادر اي� ��رادات «اي �ف��ا» التشغيلية أت��ت م��ن خالل
«ايفا للفنادق» ،و«الدولية للتمويل» ،واالستثمارات
ال�ع��ادي��ة وال �ت��داول ال�س��وق��ي ،وف��ي ه��ذا الخصوص
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