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خطة التنمية نقلة نوعية لالقتصاد الوطني وللقطاع الخاص حـوار
والتعاون ينقلها من »حبر على ورق« إلى أرض الواقع

إستراتيجية جديدة لتنفيذ استثمارات بالتعاون مع مستثمرين إستراتيجيين 
نتجه لالستثمار في مصر والسعودية بما يحقق عوائد جيدة للشركة

الشركة لديها قواعد متينة تعطيها عوائد جيدة ومدرة للدخل لألعوام المقبلة 

محمود فاروق

أكد رئيس مجلس ادارة شركة عقارات الكويت خليفة الرومي ان الشركة جنحت في جتاوز 
االزمة املالية بنجاح وهو االمر الذي ميكن ترجمته من خالل االداء اجليد الذي حتقق، حيث 
استطاعت تسديد اقساط قروض مستحقة بقيمة 4.5 ماليني دينار، وهو ما ساهم في تراجع 
قيمة القروض من 37 مليون دينار الى 32.5 مليون دينار وربح 2.1 مليون دينار لـ 2009 

مقارنة بخسارة بلغت 46 مليون دينار لـ 2008.
وقال الرومي في حوار خاص لـ »األنباء« ان خطة التنمية التي أقرها مجلس األمة 
طاملا انتظرها القطاع اخلاص احمللي بفارغ الصبر، مبينا انها حتتاج الى تعاون 

كبير من جميع االطراف لتتحول من مجرد »حبر على ورق« الى ارض الواقع.
وأوضح أن الشـركة وضعت خطة عمل جديدة قائمة على تنفيذ مجموعة من االستثمارات 
اجلديدة خالل املرحلة املقبلة بالتعاون مع مسـتثمرين استراتيجيني فيها كالشركة الدولية 

للتمويل وشركة الديرة القابضة وشركة كويت انفست. 
واكد الرومي ان االستثمار العقاري في كل من مصر والسعودية له طابع خاص، فكلتا الدولتني 
متتازان بارتفاع نسبة اعداد السكان ومعدل االحتياج املرتفع للمواطنني للسكن اجلديد بشكل 

عام، وهو ما دفع »عقارات الكويت« الى السعي لتنفيذ مشاريع عقارية جديدة.
وفيما يلي تفاصيل اللقاء: 

بداية ما رؤية »عقارات الكويت« لتنفيذ مشاريع عقارية جديدة في 
املنطقة خالل املرحلة املقبلة؟

لقد وضعت الشركة خطة عمل جديدة قائمة على تنفيذ مجموعة 
من االستثمارات اجلديدة خالل املرحلة املقبلة بالتعاون مع مستثمرين 
استراتيجيني فيها كالشركة الدولية للتمويل وشركة الديرة القابضة 
وشركة كويت انفست، اال انها مازالت قيد الدراسة ورؤية الشركة 
هي البحث عن الفرص املجدي���ة والدخول في تنفيذها، وهي لن 
تتوقف عند هذا الطموح مادامت أثبتت تلك الفرص جديتها سواء 

محلية او خارجية.
وما الدول التي لديكم توجه لتنفيذ مشاريع جديدة فيها؟

هناك توجه للشركة نحو االستثمار العقاري في كل من مصر 
والسعودية، وذلك عبر شراء ارض والقيام بتعميرها على شكل 
بنايات سكنية خفيفة يسهل بيعها في املراحل الالحقة ومبا يحقق 
عوائد جيدة للشركة، هذا وتنتظر الشركة موافقة مجلس الشعب 
املصري على حتويل اراضي الشركة من زراعية الى سكنية ليتم 
البدء في تنفيذ املش���روع السكني وفي حالة تأخرت الشركة في 
احلصول على تلك املوافقات الرس���مية سيتم شراء قطعة ارض 
اخرى في مصر لتس���رع من عملية اجناز املشروع السكني على 
بداية العام املقبل، يذكر ان »عقارات الكويت« قامت بشراء قطعة 
أرض في مصر منذ 3 سنوات ومازالت تسعى الى احلصول على 

املوافقات النهائية لها.
وبش���كل عام تدرس الش���ركة ش���راء اراض جديدة في مصر 
مبنطقة الزمالك، وهي تابعة للهيئة العامة لالستثمار تقدر قيمتها 

بحوالي 6 ماليني دوالر، حيث ستبدأ الشركة 
في محادثات ومفاوضات مع »الهيئة« خالل 

الفترة املقبلة بشأن تلك االراضي.
مصر والسعودية

ومل��اذا اس��تهدفت الش��ركة كال م��ن مصر 
والسعودية لهذه املشاريع؟

اعتقد ان االستثمار العقاري في كل من مصر 
والس���عودية له طابع خاص، فكلتا الدولتني 
متتازان بارتفاع نسبة اعداد السكان ومعدل 
االحتياج املرتفع للمواطنني للس���كن اجلديد 
بشكل عام، وهو ما دفع »عقارات الكويت« الى 
السعي في تنفيذ مشاريع عقارية جديدة، ونظرا 
ملا متتاز به مصر والسعودية من سهولة في 
القوانني والتشريعات مما يساعد على جذب 

االستثمارات اخلارجية اليهما. 
وماذا عن مشاريع الشركة احمللية؟

لقد انتهت الشركة مؤخرا من تنفيذ 3 أبراج سكنية ومت تأجيرها 
وسط توقعات بان تدر دخال بقيمة 600 ألف دينار سنويا، فضال 
عن توجه الشركة لتطوير بعض املباني القدمية املالكة لها والتوجه 

العام هو انتظار الفرص املناسبة النتهازها في القريب العاجل.
كيف تصف اداء الشركة خالل 2009؟

جنحت الشركة في جتاوز االزمة املالية بنجاح وهو االمر الذي 
ميكن ترجمته من خالل االداء اجليد الذي حتقق حيث استطاعت 
الشركة تسديد اقساط قروض مستحقة بقيمة 4.5 ماليني دينار 
وهو ما س���اهم في تراجع قيمة القروض من 37 مليون دينار الى 
32.5 مليون دينار، ومازالت الشركة مستمرة في سداد القروض 
املس���تحقة عليها، كما استطاعت الش���ركة التحول من اخلسائر 
ف���ي 2008 الى حتقيق االرباح من جديد من خالل ربح 2.1 مليون 
دينار ل� 2009 مقارنة بخسارة بلغت 46 مليون دينار ل� 2008 كما 
ارتفعت قيمة االصول من 177 مليون دينار الى 184 مليون دينار اما 
حقوق امللكية )املساهمني( فلقد ارتفعت من 127 مليون دينار الى 
138 مليونا كما ارتفعت قيمة االستثمارات في اسهم من 61 مليون 
دينار الى 67 مليون دينار وايضا ارتفعت القيمة الدفترية للسهم 
من 142 فلسا الى 152 فلسا، في حني انخفضت قيمة املطلوبات من 

50 مليونا في 2008 الى 46 مليون دينار بنهاية 2009. 
تجاوز األزمة

حسب كالمكم ان الشركة جتازت حدود االزمة بنهاية 2009 فكيف 
تصف اداءها املتوقع للعام احلالي؟

استطيع باختصار أن اقول ان الشركة وبعد أن حقق��ت أرباحا 
ل� 2009 وحتقيق أرباح للربع األول انها تسير في الطريق الصحيح 
وعليه أتوقع حتقيق أرباح جيدة عن السنة املالية احلالية السيما 
ان »عق���ارات الكويت« لديها قواعد متين���ة تعطيها عوائد جيدة 
ومدرة للدخل لألعوام املقبلة رغم األوضاع غير املستقرة بالسوق 
ويكفي ان الش���ركة تعرضت لهزة كبيرة في 2008 انعكست على 
قيم اصولها ولكنها عادت الى الطريق الصحيح وحققت منوا جيدا 

للعام املاضي ونتوقع استمرار هذا الوضع خالل 2010. 
وبشكل عام فان الشركة تتمتع مبالءة مالية ومتانة في االصول 
سمحت لها بعبور االزمة االقتصادية العاملية الى بر االمان نظرا 
ملا لديها من اصول عقارية ذات مواقع مميزة داخل الكويت وذات 
ايرادات تأجيرية كبيرة ونسبة اشغال شبه كاملة وايضا نتيجة 
للخطة اجلدي���دة املوضوعة من قبل االدارة للس���نوات اخلمس 
املقبلة واملتمثلة في تطوير وحتسني عقارات الشركة والتخارج 
من االس���تثمارات غير املجدية ذات املردود الضعيف، فضال عن 
الدخول في السوقني السعودي واملصري ملا فيهما من منو وازدهار 
مستقبلي، وهو ما سينعكس بشكل ايجابي على حتسني وتقوية 

اصول الشركة.
هناك توجه عام للش��ركة بخطة عم��ل جديدة فما ابرز مالمح تلك 

اخلطة؟
اخلطة اجلديدة للشركة تهدف الى اعادة جدولة القروض ودراسة 
العروض املمنوحة من قبل البنوك الكويتية الختيار املناسب منها 
لتمويل تلك املشاريع واالستثمارات العقارية املزمع تنفيذها خالل 
اخلط����ة املوضوعة من قبل ادارة الش����ركة مما 

سيعود بالنتائج االيجابية على املساهمني.
السوق العقاري

وكيف تصف الس��وق العق��اري احمللي خالل 
تل��ك الفترة بع��د ان تعرض له��زات عنيفة خالل 

املرحلة املاضية؟
اسعار االراضي العقارية في الكويت تشهد 
حالي���ا تذبذبا ملحوظا فأحيانا ترتفع واحيانا 
اخرى تنخفض وما بني احلاليتني تظهر مجموعة 
من الفرص اجليدة ملن ميلك السيولة الكافية لذلك 
وبشكل عام شهدت االسعار في الفترة االخيرة 
انخفاضا ملحوظا ويبقى ان الس���وق العقاري 
احمللي دون مالمح واضحة او انه »غير مستقر« 
نظرا لغياب التشريعات املناسبة والقوانني التي 

تنظم حركة عمله.
وه��ل تعتقد ان خط��ة التنمية الت��ي اقرها مجل��س االمة مؤخرا 
س��تكون طوق النجاة للسوق العقاري وانها س��تكون مبثابة احملفز 

االول لتنشيط حركة التعمير من جديد؟
الشك ان خطة التنمية التي اقرها مجلس األمة ووقف خلفها 
الشيخ احمد الفهد ستقود الكويت الى مرحلة جديدة من البناء 
والتعمير طاملا انتظرها القطاع اخلاص احمللي بفارغ الصبر ولكن 
االم���ر يحتاج ملجهود كبير من جميع األطراف وتعاونا اكبر من 
اجلهات احلكومية حتى تدخل هذه اخلطة حليز التنفيذ، أضف 
الى ذلك ان القطاع اخلاص بحاجة ماسة الى تعاون من البنوك 
احمللية لفتح قنوات التمويل املغلقة منذ اندالع األزمة النه ودون 
هذا التمويل لن تستطيع الش���ركات الوقوف على ارض صلبة 
لتنفيذ تلك املشاريع وهو ما يجعلها في النهاية »حبرا على ورق« 
علما ان الكويت ال تعاني من أي مشاكل مالية فالدولة لديها فائض 
مالي كبير ميكن االستفادة منه في تنفيذ اخلطة ولكننا نقول ان 

التعاون بني األطراف يقودنا الى اجناح اخلطة.
البعض ينظر الى البورصة على انها تعكس حجم وأداء االقتصاد 

الوطني وان هبوطها هو مؤشر سلبي لالقتصاد بشكل عام.
اعت���ق���د ان ت��لك النظ��رة خاط���ئ���ة وحتتاج الى تعديل 
السيما ان سوق الك��ويت لالوراق امل���الية ي��تأثر بالع��ديد من 
املؤثرات احمللية واخلارج��ية وآخ��رها ازمة ديون الي��ون��ان 
الت��ي القت بظاللها على اس������واق املنطقة وبالتالي ال ميكن 
الزج بالبورصة دائما في انها مؤشر لالقت��صاد الوطني وعليه 
يجب ترك االمور تسير في طريقها الطبيعي ودون تدخل من 

أي طرف خارجي.
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