جتاوزت �رشاكاته حدود الدول ،وطموحاته تكاد تلم�س اخليال،

تنوعت ا�ستثماراته ما بني القارات من ال�سعودية ودبي وقطر من
�آ�سيا اىل م�رص وغريها يف �أفريقيا ،والآن يخطط لدخول �سوقي

�أوروبا و�أمريكا .قلبه يخفق بحب الكويت وترابها ،بينما عقله وخياله
يعي�شان حالة ع�شق دائم ،و�شوق لبلده الثاين االمارات حيث ولد

وعا�ش �أيام طفولته و�صباه ،وذكريات ثائرة دائما ال تهد�أ داخله.

عندما حتاوره جتد �أنك �أمام منوذج ل�شاب علمته التجارب و�صقلته

االيام وحنكته املحن واخلطوب بل و�صهرته احلياة يف بوتقتها.

ويف برج ال�سحاب ا�ست�ضافنا �أنا و�سكرتري حترير جملة «غلوبل»

طالل بارا ويف مكتبه و�أثناء احلوار الحظت �أمرا غريبا ان رجل االعمال
ال�شاب مرزوق الر�شدان نائب رئي�س جمل�س ادارة والع�ضو املنتدب

ل�رشكة �أبيار العقارية يحمل جهاز نقال «�أكل عليه الدهر و�رشب»
حتى انه ربطه بقطعة «مطاطية زرقاء اللون» حتى ال تتطاير
�أجزا�ؤه.

حدثنا عن �رشكة �أبيار للتطوير العقاري وم�شاريعها الرائدة ..وعن

و�ضع اال�ستثمار يف املنطقة وما متر به اال�سواق اخلليجية ..حدثنا عن
امل�ستقبل ..وعن املا�ضي ..التفا�صيل يف احلوار التايل:

االهتمام بأدق التفاصيل مصدر ريادتنا..

مرزوق الر�شدان لـ «غلوبل»:
ن�سعى للعاملية ..بخطى ثابتة
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ح���ـ���ـ���اوره ح�����س��ـ��ـ��ام يو�ســف

داعم رئي�سي
n

كيف ت�صف عالقتكم ب���أع��ي��ان وهل

تراها الداعم الرئي�سي لأبيار؟

� -أعي��ان ال�رشيك اال�سرتاتيج��ي املهم لأبيار،

وه��ي املال��ك وامل�ؤ�س���س الرئي�سي م��ع جمموعة
الر�ش��دان ،دعمه��ا يف الت�أ�سي���س كان قوي��ا جدا

والتزال تدعمنا بقوة حتى الآن ،وال �أق�صد بالدعم
املادي فق��ط �أو التمويل امنا �أعي��ان وجودها مهم

ك�إدارة و�أم��ور �أخ��رى عديدة ..وعل��ى �سبيل املثال
معظ��م ر�ؤ�ساء جمال���س ادارة ال�رشكات يهتمون

باالمور الرئي�سية فقط يف �رشكاتهم� ،إال ان رئي�س

جمل���س ادارة �أبي��ار ه�شام العبيد «ممث�لا لأعيان»

�أحد �أ�سباب متيزنا ،وجناحنا يف ال�سوق ،واي�ضا لدينا
��شراكات مع �أه��م املوردين االوروبي�ين � ..أنا �أرى ان

العقار جمموعة من التفا�صيل وال�شكل النهائي
يتوج هذه التفا�صيل.

�سهم �أبيار

 nدائما تعلن رف�ضك لال�ستثمار يف �سوق

االوراق املالية يف الكويت ..ما هو ال�رس؟

�سوق االوراق املالية ،الننا نح��اول ان تكون �أرباحنا

م�صدره��ا م��ن االعم��ال التي ننفذه��ا من خالل
ال�رشك��ة حتى لو كانت هن��اك �أرباح غري حمققة

حالة فريدة يهتم بكل �صغرية وكبرية يف ال�رشكة
على علم ودراية بها وهو يعي�ش معنا كل همومنا

التوجه!!

وم�شاكلن��ا ..و�أذك��ر اننا يف البداي��ات كان حجم

م�رشوعاتنا كبري ،ور�أ�سمالنا قليل  35مليون دينار،
ول��وال وجود �أعيان ك�رشيك وحليف ا�سرتاتيجي ملا
ا�ستطاعت �أبيار ان حتقق امل�ستوى الذي نحن فيه
الآن �أو نحت��ل املكانة احلالية ،بني �رشكات التطوير

العق��اري الفاخر .كان الدعم م��ن �أعيان وا�ضحا،

وال �أنك��ر انه اليزال ه��ذا الدعم �ساري��ا حتى الآن

يف االدارة والقرار اال�ستثم��اري لل�رشكة هم معنا
فيه قلبا وقالبا وب�شكل يومي ..ونالحظ ان بع�ض
ال�رشكات اال�ستثمارية يعاب عليها عدم االهتمام

بال��شركات التي ت�ؤ�س�سها ولك��ن يف �أعيان االمر
خمتلف.

عقارات متميزة

وال�شاهد على حديثي ان البور�صة الكويتية

هذه االيام واجهت خ�سارة كبرية جتاوزت الـ 3000

نقط��ة ،وهذا �شيء طبيعي ،ففي �أي �سوق ارتفاع
ون��زول ولكن ال�ش��يء غري الواقعي ه��و ان هبوط

اال�سه��م يف الكوي��ت دائم��ا يح��دث خ�لال فرتة
قيا�سي��ة .لذلك نح��ن ك�رشكة لي���س لنا عالقة
ب�س��وق االوراق املالي��ة الكويتي لدين��ا �سيا�سات

وا�ضح��ة اعتمدناه��ا منذ البداي��ة ال ن�ستثمر يف

البور�صة الكويتية وال ندير حمافظ وال ن�شارك يف
ملكيات �رشكات �أخرى مدرجة يف البور�صة وهذه
هي �سيا�ستنا التي كانت وا�ضحة منذ البداية.

�أم��ا �أن��ا ك�شخ���ص لي���س ل��دي موقف من

اال�ستثمار يف �س��وق االوراق املالية ،وكنت ومازلت

ا�ستثم��ر يف البور�صة و�أدي��ر حمفظة عائلية� ..أما

 nجميع ال�رشكات العقارية املوجودة يف

مييز �أبيار عن باقي ال�رشكات؟

�رشك��ة عقارية يف حاجة اىل كل دينار لت�ستثمره،

 -مل ن�ؤ�س���س �أبي��ار لتك��ون �رشك��ة عقارية

عادي��ة امنا الهدف منها هو ان ن�صنع عالمة مميزة

للفخامة واجلودة وذلك ح�سب تقديري لن يحدث
اال خ�لال � 10سنوات على االقل م��ن العمل اجلاد

املتوا�ص��ل حتى ن�ص��ل اىل املكان��ة التجارية من
ال�سمعة والثقة التي نريدها لـ «�أبيار».

واميان��ا من��ا وحر�ص��ا عل��ى التمي��ز تعاقدنا

م��ع امل�صمم العامل��ي كر�ستي��ان الك��روا والذي
�سي�ضي��ف مل�سة الذوق والف��ن اىل عقاراتنا نحن
يف �أبيار نهت��م ب�أدق التفا�صيل وذلك االهتمام هو

هشام العبيد خير
معني وهو يعيش
معنا كل همومنا
ومشاكلنا

�أم��ا اال�ستثم��ار يف االوراق املالي��ة ف�أن��ا �ضد هذا

ك�رشك��ة فنحن يف النهاية �رشكة عقارية ،اعتقد

ال�سوق تقدم وح��دات �سكنية ما الذي

n

 -ك�أبي��ار ال توجد لنا حمفظة ا�ستثمارية يف

�س��وف جننيها من خ�لال عملنا يف جم��ال العقار

بحيث يعرف كل التفا�صيل ،حتى االمور اليومية

n

عقاراتنا تشهد
على متيزنا

ان التحدي الكبري الذي يواجهنا هو التمويل ،و�أي

ف�أن��ا �أرى ان ه��ذا تعطيل لر�ؤو�س االم��وال الننا يف

n

القطاع العق��اري الذي نعمل في��ه يف حاجة اىل
متويل دائما.

نهدف لنكون
عنوان ًا ورمز ًا للفخامة
والتميز

والي��وم نرى الو�ضع امل��ايل للبنوك قويا بينما

ال�رشكات و�ضعها �سيء ،وذل��ك لأن البنوك لي�س
لها ارتباط مبا�رش ب�سوق االوراق املالية والذي ي�ؤثر

هبوط م�ؤ�رشاته على ال�رشكات اال�ستثمارية.

فالو�ضع الذي يحدث يف �سوق الكويت �سيء

للغاية ومقلق .و�أذكر انني منذ تخرجي ا�ستثمرت

n

أرفض االستثمار في
بورصة الكويت
وعندي أسبابي

يف البور�ص��ة الكويتي��ة و�أدرت حمفظ��ة عائلية
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لأ�رست��ي يف  1995وكانت ه��ذه الفرتة هي العهد

وكانت هذه بدايتي ال�صحيحة حيث الحظت يف

الوفري ثم واجهت �أزمة البور�صة يف  1997وكانت

العقاري يف اخلليج ومن هنا نبتت فكرة �أبيار.

املحفظ��ة التي كنت �أديرها جاوزت الـ  70يف املئة

اال�ستثمار يف الكويت

الذهب��ي للبور�صة فقد كنت �أح�صد يوميا الربح

n

أعيان شريك وحليف
استراتيجي قوي

طامة كربى حيث جترعت م��رارة خ�سارة كبرية يف

من ر�أ�س امل��ال وكان لهذه اخل�س��ارة وقع �سيئ يف

� nأب����ي����ار م��ق��ره��ا ال��رئ��ي�����س��ي ال��ك��وي��ت

وي�ضي��ف :كانت ه��ذه �أول �رضب��ة يف حياتي

ق����ط����ر ..م�����ص�ر ال�����خ �أي������ن ال���ك���وي���ت م��ن

العم��ل يف البور�صة ،وخالل ال�سنوات الثالث التي

 -ب�رصاحة �شدي��دة الكويت خارج ح�ساباتنا

نف�سي خا�صة و�أنا �شاب يف مقتبل العمر.

n

البنك املركزي في
الكويت دائم ًا يسير
عكس التيار

 2004 - 2003ان هناك تطورا وا�ضحا يف القطاع

خ��سرت فيها املبل��غ الذي ادخرته خ�لال �سنوات
اعقب��ت هذه اخل�سائ��ر مل �أ�سافر يف ال�صيف كما
كنت معت��ادا ً �سنويا ب�سبب �س��وء �أحوايل املادية

كم��ا ان الوالد رف���ض ان ي�ساعدين يف ذلك الوقت
ب�أي ح��ال من االح��وال وف�ض��ل ان �أواج��ه �أزمتي

وم�رشوعاتها يف االم���ارات ..ال�سعودية..

م�رشوعاتكم؟

متام��ا لأنها ح�س��ب تقدي��ري لي�ست م��ن الدول
اجلاذب��ة لال�ستثمارات بل الط��اردة وب�شدة ،وذلك

ب�سب��ب اللوائ��ح والقوانني اجلام��دة والتي حتتاج

بنف�س��ي ،واعتق��د انني تعلم��ت الكثري من هذه
التجربة م��ن خ�سارت��ي و�سيا�سة وال��دي معي..
ال�رضب��ة التي تعر�ضت لها خلقت داخلي طريقة

خمتلف��ة للعمل ،فال �أخط��و �أي خط��وة �إال بعد

درا�سته��ا درا�س��ة مت�أني��ة �سليم��ة ..واعتقد انه
بعد هذه ال�رضبة توجه��ت توجها �صحيحا نحو

اال�ستثمار وال ا�ستطيع ان �أن�سى ان والدي غ�ضب
مني ملدة �سنتني ب�سبب اح�سا�سه ب�أنني ق�رصت،

و�أهمل��ت يف ادارة حمفظ��ة اال��سرة ،واعتقد انه

وبعد مرور مدة طويلة على هذه الواقعة كان �أبي

على �صواب.

مواجهة الأزمة

 nكيف واجهت الأزمة �آنذاك؟

 -يف عام  1998حدث��ت م�ضاربات عنيفة يف

اىل تغي�ير بعد ان تقادمت م��ع مرور الزمن كما ان

ثالثة �شهور و�صل �سعر �أحد الأ�سهم حوايل 150
فل�سا ً كويتيا ً ثم فج���أة ارتفع اىل دينار� ،أثناء ذلك

ت�ستهل��ك �أكرث من ن�ص��ف ميزانية امل�رشوعات �أو

�س��وق اال�سهم غري الر�سم��ي يف دبي ..ففي خالل
n

n



سنطرح أول ضاحية
للفنون في معرض
«سيتي سكيب»
في دبي 2008
املصمم كريستيان
الكروا طريقنا
نحو العاملية

بد�أت ا�سرتد جزءا ً من الذي خ�رسته ،فكنت �أ�شرتي

�أ�سهم من الكويت و�أبيعها يف دبي وهي اال�سهم

التي ن�سميه��ا اال�سهم اخلليجي��ة مثل �شعاع..
جلف��ار ..ر�أ���س اخليمة ،وغريها كان��ت اال�سهم يف

�صع��ود م�ستم��ر يف �شهري يوني��و ويوليو ..وكما
ارتف��ع ال�سوق فج���أة ..هبط �أي�ضا فج���أة لي�صل
ذل��ك ال�سهم اىل  120فل�سا فقط ..وكنت وقتها

هن��اك م�شكلة �أخرى ان تكلف��ة االر�ض بالكويت
يزيد وهذا �أمر غري مقبول لأن القاعدة االقت�صادية
�أال تتخظى قطع��ة االر�ض التي �سي�ؤ�س�س عليها

امل�رشوع �أكرث من ربع امليزانية املر�صودة ويف الواقع
طبيعة منتجاتن��ا العقارية ال تتما�شى غالبا ً مع
متطلبات املواطن الكويتي.

اخللل االقت�صادي
n

م��ن وج��ه��ة ن��ظ��رك �أي���ن يكمن اخللل

قد حققت بع�ض االرباح قبل انخفا�ض اال�سهم..

االقت�صادي يف الكويت.

ف�ضل��ت �أ�سه��م البن��وك لأنها �أكرث ثبات��ا وقوة..

واملالي��ة يف الكويت لي�ست م�ش��اكل اقت�صادية

وعدت مرة �أخ��رى اىل اال�ستثم��ار ولكن هذه املرة
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 -ان��ا اعتق��د ان امل�ش��اكل اال�ستثماري��ة

باملعن��ى املفه��وم ولكن ج��زءا ً مما نع��اين منه هو

امل�شاريع التي مت طرحها م�ؤخرا؟

م�شكل��ة االقرا�ض وال�سيول��ة والت�ضخم ،وعلى

الن�شائه��ا يف منطق��ة جم�يرة بدبي ،وه��ي �أوىل

قرارات حكومي��ة غري مدرو�سة خا�صة يف معاجلة
�سبي��ل املث��ال م�شكل��ة الت�ضخ��م الت��ي �أعلن

البن��ك املرك��زي انه و�ض��ع احلل��ول املنا�سبة لها

خلق��ت املزيد من امل�شاكل ..هذا االمر ي�ضحكني
الن االم��ور عن��د البنك املركزي لي�س��ت وا�ضحة،

فالت�ضخم املوجود يف الكويت لي�س من �صنعها
امنا هو م�ستورد من اخلارج فال�سلع الغذائية كما

ه��ي مرتفعة يف الكويت مرتفعة اي�ضا يف العامل
كل��ه� ،أمريكا تع��اين من ارتف��اع اال�سعار وال�صني
كذلك ومعظم ال��دول ،الغالء والت�ضخم ظاهرة

عاملي��ة يف معظم دول الع��امل ولي�س يف الكويت

� -أكا�سي��ا �أفني��وز م��ن م�شاريعن��ا املتميزة

م�شاريعنا للتملك احلر هناك.

n

املرحل��ة االوىل من��ه� ،سيت��م ت�سليمه��ا يف

الن�ص��ف االول م��ن  2009واملرحل��ة الثاني��ة يف

الن�ص��ف الثاين من  ،2010وامل��شروع ي�ضم عددا

الكويت خارج
حساباتنا في
االستثمار العقاري

م��ن االبراج والفلل ..ويعد ه��ذا امل�رشوع هو بداية
ال�رشاكة والتعاون مع �رشكة «تيكوم لال�ستثمار».
�أم��ا م��شروع «ذا د�سرتك��ت» فه��و م��ن امل�شاريع

n

املتمي��زة اي�ضا ،وج��اري العمل عل��ى ا�ستكماله

أجلنا اصدار الصكوك
حتى إشعار آخر

لت�سليمه ح�سب املوعد املحدد له.

جني الثمار

 nبعد مرور ما يربو على ثالث �سنوات منذ
بداية �أب��ي��ار ..هل ت��رى ان حجم �أرباحها

يوازي �سنوات اخلربة لديها؟

 -مع بداية العام احلايل كنا ن�سعى اىل حتقيق

 50يف املئ��ة رب��ح ن�سبة لأرب��اح الع��ام املا�ضي..

ولكن جاءت النتائج اف�ضل م��ن توقعاتنا بحيث
حققنا يف بع���ض م�شاريعنا �أكرث من ذلك بكثري..

و�أتوق��ع ربحية جتاوز الـ  20مليون دينار كويتي من
بي��ع الوح��دات ال�سكنية الفاخ��رة يف برج ()VQ

والذي تقوم بت�شغيله حاليا �رشكة فندقة عاملية
وي�ضي��ف اننا ال تعنينا االح�صائي��ات واالرقام بل
يعنين��ا التمي��ز والري��ادة يف التنفي��ذ واالداء وهو

ما�سينعك�س ب�شكل ايجابي على االرباح.
الر�شدان يف حديثه للزميل ح�سام يو�سف

فقط ..ولكن نظرا للدور املهم الذي تلعبه البنوك

املركزي��ة يف عملية اال�صالح االقت�صادي يف بالدها

�رشاكة تيكوم
n

هل لديكم م�شاريع م�ستقبلية مع

تيكوم لال�ستثمار ،وماذا عن م�شاريعكم

نراها يف العامل كله تقوم ب�ضخ �سيولة للبنوك،

التي مت االعالن عنها بالتعاون معهم؟

نق���ص ال�سيولة يف البنوك ،والبن��وك املركزية يف

م��ع �رشكة تيكوم لال�ستثمار عب��ارة عن �ضاحية

يق��ارب من ن�صف تريليون ( 500مليار دوالر) وذلك

بالفعل يف تنفيذه مع بداية العام احلايل ..و�سوف

عك�س الآخرين.

.2008

عك�س ال��ذي يحدث معنا ،فما نعاين منه الآن هو

 -نع��م لدين��ا حاليا م�رشوع عق��اري �ضخم

الع��امل خالل االزم��ة العاملية احلالي��ة �ضخت ما

للفن��ون �ستك��ون الأوىل من نوعه��ا يف دبي ،بد�أنا

النعا�ش االقت�صاد يف بالدها� ،أما نحن فن�سري دائما

يت��م طرح��ه يف معر���ض �سيتي �سكي��ب يف دبي

م�شاريع واجنازات

م�رشوع VQ

n

�أين و�صل اجناز م�شاريعكم «�أكا�سيا

�أف��ن��ي��وز» و«ذا د���س�ترك��ت» ،وغ�يره��ا من

n

n

n

كيف ك��ان االق��ب��ال على م����شروع VQ

القوانني في
الكويت طاردة
للمستثمرين احملليني
واألجانب

منتجاتنا العقارية ال
تتناسب ومتطلبات
املواطن الكويتي

اجلديد وهل �ست�ؤثر مبيعاته على نتائج

1 OCTOBER 2008

GLOBAL



الربع الثالث والرابع لـ 2008؟

 -االقبال كان جي��دا ،ويعد م�رشوع � VQأحد

و�سن��وات �إال ان م�شاريعن��ا ت�شه��د ب�أننا حققنا

بالكامل على مرحلتني ..وبالطبع �سوف ت�ؤثر هذه

الن��زال يف بداي��ة الطري��ق ..و�أنا �أ�ؤم��ن ان �أي عمل
ي�ؤدي��ه االن�سان ب�ضمري ويبذل فيه جهدا ً �سيكون

م�صادر �أرباح �أبيار لهذا العام ،حيث مت بيع امل�رشوع
املبيعات على نتائج �أرباح الربع الثالث والرابع من

n

n

بدأت حياتي بإدارة
محفظة عائلية

لوال أعيان ملا
استطعنا حتقيق
هذه املكانة

هذا العام!!.

n

معماري عاملي

النج��اح حليفه ..نحن يف �أبي��ار وكما قلت يهمنا
املجتمع��ات �س��واء يف دب��ي� ،أو يف ال�سعودي��ة �أو

 nت���ع���اون���ت���م م����ع �أ����ش���ه���ر امل�����ص��م��م�ين

غريهم��ا من ال��دول ،ولذلك فنح��ن نقدم وحدات

التعاون �شكل قيمة م�ضافة لأبيار؟

تقدمي وح��دات �سكني��ة اقت�صادي��ة ال يهتم من

واملعماريني يف ال��ع��امل ..هل ت��رى ان هذا
 -نح��ن نبحث ع��ن التميز وتق��دمي �شيء ذي

قيم��ة ولذل��ك كان اختيارنا مل�صم��م من حجم
لعملن��ا يف �سوق العق��ار الفخم ..و�أن��ا �أ�ؤمن انه

يف �س��وق العقار �رشكات �أكرب من��ا بكثري ولكن ال
يهم احلج��م املهم هو التميز ،واعتقد ان التعاون
مع م�صمم عاملي مثل الكروا �أحد �سمات التميز

الذي ن�سع��ى اليه وهو تعاون �سيميزنا يف ال�سوق
العق��اري العاملي ويح�سب لأبي��ار التي مل يتجاوز

عمره��ا حت��ى الآن � 3سنوات قدرته��ا وجناحها يف
امت��ام هذا التع��اون م��ع امل�صمم العامل��ي والذي

ا�ستم��رت ا ملفاو�ضات معه ح��وايل �سنتني اىل ان
وافق يف النهاية.

n

اق�ترب موعد معر�ض �سيتي �سكيب

 2008ب��دب��ي ..ه��ل �ستطرحون م�شاريع

جديدة يف املعر�ض؟

� -سنط��رح برجني �سكني�ين يف مر�سى دبي

�إ�ضافة �إىل م�رشوع متعدد اال�ستخدامات «�ضاحية

الفنون» بال�رشاكة مع تيكوم لال�ستثمار.

جناح ملحوظ
n

خ�ل�ال ف�ت�رة وج��ي��زة حققتم جن��اح��ات

واجن���ازات ك��ب�يرة ..م��ا ه��ي ا�سرتاتيجيتك

للمحافظة على ما و�صلتم اليه؟

 -الدق��ة واالمانة والتمي��ز يف امل�شاريع كلها

عوامل ت�صق��ل وتدعم اال�سم التج��اري وت�شيع

حول��ه الثق��ة ،وقد يك��ون النج��اح �صعبا ولكن
املحافظ��ة عليه �أ�صعب منه ..نحن يف �أبيار برغم
عمر ال�رشكة الق�صري ن�سبي��ا مقارنة بال�رشكات
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فاخ��رة وهو جم��ال �صعب بل �أ�صع��ب بكثري من
ي�سكنه��ا بتفا�صيلها ..لذلك فما نقدمه يفر�ض

علينا النجاح الذي ن�سعى اليه دائما.

�صكوك �أبيار
n

ما هي �آخر تطورات ا�صدار ال�صكوك

ال���ت���ي مت االع���ل��ان ع��ن��ه��ا خ��ل�ال ال��ف�ترة

املا�ضية؟

 -كن��ا خ�لال الف�ترة املا�ضية جنه��ز ال�صدار

�صك��وك بقيمة  200ملي��ون دوالر ،وذلك لتمويل
م�شاري��ع ال�رشكة اجلدي��دة والتو�سعات اخلارجية

يف ال��دول ،واعتق��د ان الوقت احل��ايل غري منا�سب
الط�لاق ال�صكوك ب�سبب �س��وء االو�ضاع املالية.
لذل��ك الب��د ان يكون التو�س��ع مدرو�س��ا ً لأن �أكرب
حتد يواج��ه ال�رشكات العقارية هو تدبري ال�سيولة

م�رشوعات جديدة



جناحات خ�لال الفرتة الب�سيط��ة ال�سابقة ونحن

التفا�صي��ل ال�صغ�يرة لأن عمالءن��ا ه��م �صفوة

«كر�ستي��ان الك��روا» لي�ش��كل قيم��ة م�ضاف��ة

خسرت معظم
مدخراتي الشخصية
في بداية مشواري

القدمي��ة والت��ي دخل��ت ال�س��وق من��ذ �سن��وات

GLOBAL

ونح��ن ك�رشك��ة نتغلب على ه��ذه امل�شكلة من
خالل �أرب��اح م�رشوعاتنا ونحن حري�ص��ون يف �أبيار
عل��ى ان تك��ون جمي��ع �أرا�ضي ال�رشك��ة مدفوع

قيمتها بالكامل ولي�س��ت باالئتمان وهي نقطة

ج��دا هامة وحيوية ،ففي قط��ر وال�سعودية ودبي
ق�سائمنا مدفوعة بالكامل.

مطور عاملي
n

هل تنوي �أب��ي��ار دخ��ول �أ���س��واق جديدة

خالل الفرتة املقبلة؟

 -بالطب��ع يف ال�سعودي��ة ا�ستحوذن��ا عل��ى

جمموع��ة �أرا���ض ،ويف مدينة ج��دة �سنبني على
احداها برجا ً �سكنيا ً ونحن الآن يف املرحلة النهائية

وو�ض��ع اللم�سات االخ�يرة يف ت�صميمه والر�سوم
الهند�سي��ة ل��ه ويبلغ ارتفاع ال�برج  75طابقا يف

موق��ع متمي��ز جدا عل��ى الكورني���ش ..و�سيكون

من �أميز و�أفخم �أب��راج اململكة و�سن�ؤ�س�س اي�ضا

�رشكة م�ساهمة �سعودية حتى نبا�رش من خاللها

كما قلت ومن هنا �سوف نخطو للعاملية.

يف الريا�ض ويف ال�رشقية ،نتوقع ان تكون حمفظتنا

�أزمة �سيولة

م�رشوعاتنا هناك وحالي��ا نقوم ب�رشاء �أرا�ض �أخرى
العقارية يف اململكة العام املقبل  7مليارات ريال.

ويف قط��ر بد�أن��ا حي��ث �أ�س�سنا �رشك��ة �أبيار

قطر ،وا�ستحوذنا على  4قطع يف م�رشوع الو�سيل
و�سنب��د�أ يف تنفيذ �أول م�رشوع يف قطر خالل الربع
االول من عام  2009ك�أبراج �سكنية ،وندر�س حاليا

امكاني��ة التو�س��ع يف ال�سوق القط��ري مب�ستوى
�ضخم.

n

من املعلوم ان ال�رشكات العقارية يف

العامل تواجهها م�شكلة التمويل كيف

تتغلبون على هذه االز،مة؟

 -التمويل من االمور الهامة جدا يف �أي �رشكة

عقارية ،لأنه الرئة التي يتنف�س بها العقار وتديره
واحل�ص��ول عليه فيه حت��د كب�ير ..ولكننا نتغلب

�أما م�رص فنح��ن حاليا ب�صدد تطوير م�رشوع

على هذه امل�شكلة ع��ن طريق بع�ض احللول التي

مب�رص ..يقع امل��شروع على البحر االحمر و�سيكون

خا���ص بن�سبة  10يف املئة من ر�أ�س املال وكنتيجة

�سياحي متميز جدا بالتعاون مع جمموعة اخلرايف

على منط القرى ال�سياحية والفلل الفاخرة!!

وي�ضي��ف :االقت�ص��اد امل��صري ب��د�أ ينتع�ش

ويتح��ول اىل االف�ضل وهو ما دفعنا اىل اال�ستثمار
هن��اك بحجم ملي��ار دوالر .نح��ن الآن قاربنا على
انه��اء االج��راءات القانونية ل��شراء االر�ض مب�رص،

وبد�أن��ا بالفع��ل يف و�ض��ع الت�صامي��م و�سنب��د�أ
التنفيذ الفعلي خالل عام  2010املقبل.

وم��ن جهة �أخ��رى �سن�ؤ�س���س �رشكة خا�صة

لال�ستثم��ار العق��اري خ��ارج اخللي��ج تهت��م
با�ستثم��ارات �أبي��ار يف الدول العربي��ة وغريها من
العامل.

�أ�سواق �أجنبية
n

وم��اذا عن اال�سواق االخ��رى كاالوروبية

واالمريكية وغريهما؟

 -نح��ن نتابع ع��ن كثب ال�س��وق االمريكي..

االو�ض��اع احلالية هن��اك ال ت�شج��ع ولكن اعتقد

اننا لو توجهنا نحو اال�ستثمار طويل الأجل هناك
�سيكون مربحا ..واي�ض��ا نخطط لدخول ال�سوق

الرتكي��ة وال��شرق �آ�سيوي��ة قريب��ا عل��ى �أرا�ض يف
ماليزيا ..خططنا يف النهاية ان تكون ا�ستثماراتنا

وعقاراتن��ا يف اكرث من م��كان يف العامل ،ويهمني

اي�ضا ان تكون خطواتنا مدرو�سة ،فنحن ال نتعجل
يف اتخاذ �أي ق��رار وال يكون اال بعد درا�سة وتدقيق.

ويتاب��ع نحن ال نخطط مثال لأن تكون �رشكة �أبيار

�رشكة عاملية من باب التفاخر ،هذا �آخر اهتمامنا

وال ي�ضيف لنا كث�يرا ان نعلن اننا ن�ستثمر يف 20
�أو  30دول��ة بينم��ا اال�ستثمارات غ�ير جمدية ،امنا

يهمن��ي ه��و ان نتو�سع ب�شكل �سلي��م ومدرو�س

ننتهجه��ا يف �أبي��ار ولق��د قمن��ا بط��رح اكتتاب
له��ذه ال�صفقة �ستقوم ال�رشكة بزيادة ر�أ�س املال

امل�صدر واملدف��وع اىل  53.363.750دينار كويتي..

كما تقدمنا خالل الف�ترة املا�ضية بطلب لالدراج

الثان��وي يف �س��وق دبي امل��ايل كخط��وة مكملة
الدراجها يف البور�صة الكويتية.

بور�صة دبي
n

االدراج يف �سوق دب��ي م��اذا �سي�ضيف

لأب���ي���ار؟ ومل����اذا ت���أخ��رمت يف الت�سجيل يف
البور�صة هناك؟

 -نع��م ت�أخرنا كانت لدين��ا خطة لالدراج يف

وقت مع�ين لكن الو�ضع احلايل لي�س مغريا الدراج

ال�سه��م يف �سوق دبي امل��ايل .الو�ضع غري م�شجع

لذلك قررنا ت�أجيل االدراج اىل ان تتح�سن االو�ضاع
واعتق��د ان االدراج يف الوق��ت الراه��ن ل��ن ي��ضر

ال�رشك��ة وامنا ي��ضر مب�صلح��ة امل�ساهمني لذلك
�سنقوم بت�أجيله لبع�ض الوقت.

�رشاكات واندماجات
 nبع�ض ال�رشكات االماراتية لديها رغبة

يف م�شاركة �أبيار ..هل توافقون على مثل
هذه ال�رشاكات؟

 -نحن لدين��ا �رشاكات مع ��شركات اماراتية

ك�برى مثل تيكوم لال�ستثم��ار احدى �رشكات دبي

القاب�ضة و�رشكة مدائن العقارية اي�ضا ..وهي من

النقال واحلافظة

رج��ل االعم��ال ال�ش��اب م��رزوق
الر�ش��دان يحمل جهاز نق��ال «�أكل عليه
الدهر و��شرب» حتى انه ربط��ه بقطعة
«مطاطي��ة زرقاء اللون» حت��ى ال تتطاير
�أجزا�ؤه وما �أده�شني حقا انه ي�ستخدمه
يف ات�صاالت��ه واب��رام �صفقات��ه و�أعماله
التي تبلغ يف بع�ض االحيان املاليني.
ومل �أ�ستط��ع ان �أكت��م ده�شت��ي
فبادرت��ه م��ا ه��ذا النق��ال املتهال��ك؟؟
ف�أج��اب مبت�سما :ا�ص�بر ..وهنا قام مدير
االت�صاالت ب�أبيار خالد ال�ساير والذي كان
موج��ودا متابع��ا اللقاء و�أت��ى مبحفظة
نق��وده وهالن��ي م��ا ر�أيت لأنه��ا مهرتئة
هي االخ��رى وعل��ت الده�ش��ة والوجوم
وجهي ووج��ه �سكرت�ير التحرير وظننت
للحظ��ات ان الرج��ل حري���ص يف نفقاته
وعندم��ا ر�أى احل�يرة عل��ى وجهين��ا قال:
تريدون معرفة ال�رس؟ �أنا �أتنف�س من خالل
هذه اال�شياء ،عبق املا�ضي ،وروح التاريخ،
فه��ذه املحفظة ا�شرتيتها عقب �أيام من
حتري��ر الكوي��ت وكنت وقته��ا يف الفرقة
االوىل بكلي��ة الهند�سة جامعة الكويت
وهي ذكرى ال �أن�س��ى �شهدها وحالوتها..
�أما النقال فقد حمل يل �أخبارا �سارة و�أنا
دائما �أحافظ على مقتنياتي..
وعلق قائال به��ذه الفل�سفة والفكر
نح��ن نعم��ل يف �أبي��ار نق��دم اال�صال��ة
والعراقة ولكن ب�أ�سلوب حديث ومعا�رص.

�أهم �رشاكات �أبيار يف دبي n
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