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حــوار

وبالتالي حت����رك الدولة قطاع 
املقاوالت وتؤدي إلى توفير ما 
يقارب 20 ألف قسيمة سكنية 
أخرى، إضافة إلى حتريك قطاع 
املقاوالت وغيره األمر الذي يعني 
حل نصف املش����كلة اإلسكانية 
وه����ي حلول ميك����ن للحكومة 
وضعها في مدى زمني ال يتجاوز 

الساعة فقط.

ردود الفعل الحكومية

وهل تفاعلت اجلهات احلكومية 
معك عندما أعلنت املقترح؟

لقد بدأت أقتنع بأن هناك رغبة 
في االستفادة من »األزمة« أكثر 
من حلها، وقد يكون هذا التفكير 

تأثرا مب����ا قاله وزير اخلارجية 
الس����يطرة على  األميركية بأن 
األزمة أفضل من حل األزمة، كما 
أن هناك جهات حكومية تتعامل 
مبنطق »التخلف« مع حل األزمة 
بدال من دراسة املشكلة ووضع 

حلول علمية سليمة.
رغ��م انتقادك لتل��ك اجلهات، 

البعض يقول انك تستخدم أسلوب 
االنتقاد لتمرير معامالتك؟

معامالتي تتم وفق أس����س 
وإجراءات سليمة وبالتالي فإن 
توقفها من قبل جهات مثل البلدية 
أو العدل وغيره أمر ال محل له 
من اإلعراب، ولكن االنتقاد هنا 
بسبب تراجع أداء القطاع العقاري 

ذكرت أن لديك حال للمشكلة 
اإلس��كانية ف��ي الكويت دون أن 
تكلف املال العام شيئا وال القطاع 
اخل��اص، فه��ل لن��ا أن نتعرف 
على اخلط��وط العريضة خلطتك 

املقترحة؟
قبل أن نتحدث عن احللول 
يج����ب علين����ا أن نع����رف بأن 
املس����ؤولني عادة ما ينظرون 
إلى مشكلة اإلسكان من زاوية 
واحدة دون محاولة وضع حلول 
مبتكرة لها، فنحن في الكويت 
لدينا قائم����ة انتظار ملا يقارب 
80 ألف طلب إسكاني مرشحة 
للزيادة إلى مستوى ال� 100 ألف 
طلب في السنوات املقبلة، ولو 
قامت احلكومة بحل 5000 طلب 
فسيحل محله طلبات جديدة في 
قائمة االنتظار وبالتالي لدينا 
أراض متلكه����ا الدولة في وقت 
القطاع اخلاص قس����ائم  ميلك 
سكن خاص تتراوح بني 20 و 
30 ألف قسيمة في أماكن راقية 
بجنوب السرة والفنيطيس ميكن 
الدولة وهو  مبادلتها بأراضي 
حل لن يكلف الدولة شيئا وال 

القطاع اخلاص.
ولك��ن هن��اك صعوبات تقف 
أم��ام تطبي��ق احل��ل تتمثل في 

عنصر تقييم األراضي؟
إذا نظرنا إلى التقييم هناك 
العاصمة تس����اوي  أراض في 
القسيمة فيها 100 قسيمة خارج 
مناط����ق العاصم����ة، وبالتالي 
فإن ال� 20 ألف قس����يمة خارج 
العاصمة تعطيك 200 قسيمة 
في العاصمة، وعلى مس����توى 
القيمة، فإن القسيمة في العاصمة 
املس����اوية ل����� 10 ماليني دينار 
ستحّصل الدولة مقابل لها في 
أراض خارج العاصمة واملستفيد 
الرئيس����ي الدولة واملال العام 
ولن يتكلف املال العام ش����يئا 

وال القطاع اخلاص.

بنية تحتية

ولكن القس��ائم الس��كنية قد 
حتتاج إل��ى بنية حتتية تزيد من 

عنصر التكلفة؟
إنن����ي أحتدث عن قس����ائم 
سكنية جاهزة بالبنية التحتية 
اخلاصة بها وهي لن تكلف الدولة 
شيئا وعلى العكس من ذلك فإنها 
ستكون جاهزة للعمل وبشكل 

لن يكلف الطرفني شيئا.
وهل يعتبر هذا احلل مناسبا 

لتحريك العجلة االقتصادية؟
تطبيق هذا املقترح س����وف 
ينش����ط من أداء سوق شركات 
املقاوالت وقطاع م����واد البناء 
وكذلك ينشط من أداء املكاتب 
الهندس����ية وس����يوفر 20 ألف 
طلب سكني وسيقلص من فترة 
االنتظار التي تصل إلى 15 عاما 
إلى 8 سنوات بحل يحتاج إلى 

شهرين فقط.
وهل هن��اك مقترحات أخرى 

خلطتك املقترحة؟
تق����وم احلكوم����ة بتكليف 
القط����اع اخلاص بعمل مخطط 
لألراضي التي متلكها، وإذا كانت 
تكلفة البنية التحتية تصل إلى 
100 مليون دينار، وميكن وضع 
قس����يمتني أو ثالث »جتاري« 
ضمن املخط����ط وتقوم الدولة 
بطرحها للبيع عن طريق املزاد 
ومن خالل حصيلة البيع ميكن 
إقامة البنية التحتية لألراضي 

وقط����اع املقاوالت مقارنة بدول 
أخرى كنا أسبق منها مبراحل في 
املاضي القريب وسبقتنا بسبب 

تقدم تشريعاتها عن الكويت.
إذن انتق��ادك لي��س لتمري��ر 
معام��الت ولك��ن لع��الج أم��ور 

خاطئة.
نعم، فهناك جهات حكومية 
مث����ل »البلدية« ال تفكر مبنطق 
2040 أو 2050 وإمنا بفكر 200 
س����نة ماضية ودليلي على ذلك 
أن البلدية بع����د 75 عاما ليس 
لديها كفاءات لدراس����ة مخطط 
أبراج من احلديد وأتساءل: ماذا 
يفعلون؟ فنح����ن عندما نذهب 
إلى دول مج����اورة جند تعاونا 
كبيرا م����ع املطورين العقاريني 
ومن بني األمور املضحكة املبكية 
العالم  الوحيدة في  الدولة  أننا 
التي تفوق فيها نسبة البناء في 
الس����كن اخلاص »من 3 أدوار« 
نسبة بناء األبراج، فنسبة السكن 
اخلاص البالغة مساحته 250 مترا 
مربع����ا 320% بينما جند البرج 
االستثماري مبساحة 1500 متر 
مربع ال تتجاوز نس����بة البناء 
فيه 250% وه����و أمر غريب لم 
يواجهه أي مس����تثمر في دول 
أخ����رى مجاورة حي����ث إنه من 
املع����روف أن نس����بة البناء في 
االستثماري أضعاف مضاعفة 

عن السكن اخلاص.
وه��ل تل��ك القوان��ن ألغ��ت 
الس��كن »اخلاص«  الفاصل ب��ن 

و«االستثماري«؟
نعم، فه����ذا القانون أدى إلى 
حتويل الس����كن اخل����اص إلى 
القوانني  »استثماري« بس����بب 
اخلاطئ����ة الت����ي يت����م إقرارها 
حت����ت ضغط أعض����اء مجلس 
األمة، فعندما تذهب إلى مناطق 
السكن اخلاص جتدها مزدحمة 
بسبب حتويل السكن اخلاص 
إلى استثماري، األمر الذي ولد 
ضغطا على البنية التحتية في 
تلك املناطق وهو ما يعني مزيدا 

من التكلفة.

اتحاد العقاريين

وأين دور احتاد العقارين في 
تلك املشاكل؟ 

جل����أوا إلى البلدي����ة وكذلك 
اجلهات األخرى، فالبلدية لألسف 
الشديد تتعامل مع املستثمرين 
كما لو كانت دولة داخل دولة، 
ولدين����ا وزير للبلدي����ة يجيد 
االبتس����امة دون قرار »محدد« 
فهو يأخذ قرار ويلغيه في اليوم 
التالي، وهنا أؤكد أن البلدية رمز 
الكويت  الفس����اد في  من رموز 
وأطالب بتفكيكها إلى محافظات 
حتى نتخلص من املركزية التي 
يقبض عليها مدير عام البلدية 
ووزيرها دون أن يعطي احملافظات 

أي صالحيات. 

 خطة التنمية

وه��ل ميك��ن خلط��ة التنمية 
أن تنج��ح في ظل وج��ود جهات 

حكومية »معرقلة«؟ 
نع����م، بل إن أه����م معوقات 
اخلطة وجود مثل تلك اجلهات 
التي ستعوق أي مشروع ميكن 
تنفيذه على املدى البعيد ومعظم 
األفكار واملشروعات الواردة في 
اخلطة طموح وحتتاج إلى جهات 

قادرة على فهمها وتنفيذها. 

أشعر بلّذة عندما أقوم بتطوير
 »خرابة« وأجعلها مركزاً تجارياً

الس�كن  قس�ائم  مبادل�ة   
الخاص »المطورة« المملوكة 
للقط�اع الخ�اص بأراض�ي 
لألزمة  س�حري  حل  الدولة 
»صفرية« بتكلفة  اإلس�كانية 

ح�ل  يمكنه�ا  الدول�ة 
اإلس�كانية  األزم�ة  نص�ف 
الزمن�ي  عمره�ا  بق�رارات 
واح�دة س�اعة  يتج�اوز  ال 

عمره�ا  حكومي�ة  جه�ات 
75 عاما ال تستطيع دراسة 
وتتمتع  الصل�ب  م�ن  أبراج 
ف�ي  ش�ديدة  بمركزي�ة 
المس�تثمرين مع  تعامله�ا 

          عمر راشد 
في السنوات القليلة املاضية أثارت التصريحات والصفقات التي أعلن عنها رجل األعمال 
سعود الصاهود ردود أفعال متباينة لدى األوساط االستثمارية واالقتصادية والتي 
وصل بعضها إلى حد صعوبة تصديق بعض هذه التصريحات والتي كان آخرها 
ما أعلنه على إحدى القنوات الفضائية أن لديه حال للمشكلة اإلسكانية 

لن يكلف الدولة أو القطاع اخلاص فلسا واحدا.
وفي حواره ل� »األنباء« أوضح الصاهود أن احلل يكمن في 
مبادلة قسائم س�كنية »مطورة« ميلكها القطاع اخلاص 
بأراضي متلكها الدولة وبأسعار تزيد املال العام وفي 
الوقت نفس�ه حتل املشكلة اإلسكانية من خالل 
توفير قسائم سكنية تصل إلى 20 ألف قسيمة، 
الفتا الى أن تطوير أراضي الدولة ميكن أن يوفر 
الكثير من القسائم السكنية، مستدركا بأن تلك 
احللول ميكنها أن حتل نصف أزمة اإلسكان 
وبقرارات ال تتجاوز مدتها الزمنية س�اعة 
واحدة، مشيرا إلى ان هناك 80 ألف طلب 
اسكاني ويتوقع أن تصل إلى 100 ألف طلب 

في ظل غياب احللول املطلوبة.

 وبّي أن هناك من يرغب في االستفادة من األزمة أكثر من إيجاد حلول مناسبة لها تأثرا بقول وزير 
اخلارجية األميركي هنري كسنجر ان األفضل من حل األزمة السيطرة عليها، واصفا أداء بعض اجلهات 

احلكومية بأنه يعيد الكويت إلى العصور الوسطى.
 ولفت الى أن االقتصاد العاملي بدأ يس�تعيد عافيته مجددا، وهذا سيؤثر على أسعار العقار التي 
عادت مس�توياته ملرحلة ما قبل األزمة خاصة السكني واالستثماري، مشيرا إلى أن التجاري بدأ في 

التحرك، وإن كان ببطء.
وانتقد الصاهود قانوني 8 و9 لس�نة 2008 املنظمي للرهن والتمويل العقاري بأنهما فاش�لي 
وثبت عدم جدواهما على املدى البعيد، مس�تدركا بأنه يجب طرح أسئلة حول امتالك الدولة نسبة 

ال� 95% من األراضي، واصفا األمر بأنه الوحيد املوجود في دول العالم.
وانتقد س�عود صاهود أداء البلدية، موضحا أنه بعد 75 عاما ليس لديها كفاءات لدراسة مخطط 
أبراج من احلديد، موضحا أن الكويت هي الدولة الوحيدة في العالم التي تعطي السكن اخلاص نسبة 
بناء أكثر من نسبة بناء األبراج، مش�يرا الى أن السكن اخلاص البالغ مساحته 250 مترا يحصل على 
نسبة بناء 320% بينما جند البرج االستثماري مبساحة 1500 متر ال تتجاوز نسبة البناء فيه %250، 
قائال: هذا األمر غريب ولم يواجهه أي مستثمر في دول أخرى مجاورة، حيث انه من املعروف أن نسبة 

البناء في االستثماري أضعاف مضاعفة عن السكن اخلاص.
 وطالب الهيئة العامة لالستثمار بتوجيه جزء من أموالها املستثمرة في اخلارج إلى الداخل، وذلك 
لوجود عوائد استثمارية جيدة ميكن االستفادة منها وبشكل ميكن االقتصاد من العمل على حتقيق 

أرباح تفوق استثماراتها في اخلارج.  وفيما يلي تفاصيل اللقاء: 

البقية ص 39برج خالد الصاهود

)فريال حماد(سعود الصاهود متحدثا للزميل عمر راشد

 رجل األعمال سعود 
صاهود المطيري 

في حوار شامل 
ل� »األنباء«
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وم��اذا ع��ن وزارة التج��ارة 
والصناعة ودورها في حل أزمات 

القطاع العقاري؟ 
لم نر منها شيئا رغم طموحات 
وزير التجارة في حل أزمة العقار 
وتشكيل جلنة خاصة مبعاجلة 

أوضاعه. 
وكي��ف ت��رى عم��ل املقاصة 

العقارية؟ 
املقاصة العقارية فكرة جيدة 
حتتاج إلى زمن كبير كي ترى 

النور رغم وجاهة الفكرة. 

شح السيولة

ننتقل إلى حلول شح السيولة 
التي يواجهها العقار ومنها تأسيس 
صناديق عقارية »مليونية« لشراء 

األصول املتعثرة، كيف تقيمها؟
حلول »مبتكرة« و«جريئة« 
العمل على  ولكن األفضل منها 
مبادلة أص����ول القطاع اخلاص 
بأراضي الدولة وهو حل »جيد« 
يحتاج الكثير من الوقت للخروج 
من تداعيات األزمة املالية الراهنة 

للشركات. 
وه��ل ت��رى ان ط��رح أرض 

املرقاب للبيع أمر صحيح؟ 
نعم، فالدولة متلك 95% من 
األراضي في نظرة شمولية غير 
موجودة ف����ي أي دولة بالعالم، 
وقانونا 8 و9 في الرهن والتمويل 
العقاري »فاشلة« ولم تؤد غرضها 
وبدال من وضع تشريعات حتارب 
نس����بة ال� 5%، على املشرع أن 
يبحث عن األسباب وراء احتكار 
الدولة لنسبة ال� 95% من أراضيها 
وهو أمر خال من املنطق، وعليهم 
أن يسألوا عن األسباب التي حتول 

دون طرحها في مزادات. 

تحفظ البنوك

وهل جتد حتف��ظ البنوك في 
أمرا  االئتمانية  التس��هيالت  منح 

»مبررا« حاليا؟ 
كنا نتفهم حتفظ البنوك في 
بداي����ة األزم����ة ألن الصورة لم 
تكن واضحة، ولكن اآلن مع بدء 
االقتص���اد العاملي في التعافي 
والذي دشنه الفيدرالي األميركي 
باإلعالن عن رفع سعر اخلصم 
مؤخرا إلى 0.75%، غير أن هناك 
من يريد االستفادة من األزمة 
على حس���اب احللول البناءة، 
فهناك ش���ركات »هالمية« وال 
متلك أي أصول تروج لتداعيات 
األزمة املالية وحتاول أن تستفيد 
منها بالترويج أن خس���ائرها 
تعود وبش���كل رئيس���ي إلى 
األزمة املالية الراهنة وهنا أود 
التأكيد أن هناك ما ال يقل عن 
20 ش���ركة مساهمة »مدرجة« 
أو أكثر ومن كل القطاعات في 
السوق عليها أن تعلن إفالسها 
حماية حلقوق مساهميها وأموال 

صغار املستثمرين.

التشدد في المحاسبة

إذن أن��ت تدعو إلى التش��دد 
في محاس��بة تل��ك النوعية من 

الشركات؟ 
نعم، وبشدة فهناك شركات 
ال تستحق البقاء وتدمر اقتصاد 
الدولة من خالل ضياع مدخرات 
صغار املس���تثمرين الذين هم 
عصب البورصة والعقار في آن 
واحد، وهذا التشدد من شأنه أن 
يحافظ على الوضع االقتصادي 

ويجذب املستثمرين ويؤكد على 
الكويت لالستثمارات  جاذبية 

األجنبية املباشرة. 

مشروعات جديدة

نع��ود إلى مش��روعاتك التي 
أعلنت عنها في الس��ابق ومنها 

سوق الساملية القدمي؟ 
إل���ى اآلن نح���ن متوقفون 
بس���بب تراخيص البلدية في 
سنتني، ومتويله سيكون ذاتيا 
وهناك مب���ادالت صغيرة تتم 
على عقارات استثمارية مدرة 
للدخل ولكنها صغيرة ال ترقى 
إلى صفقات »اجلامبو«، إال أن 
هناك مفاوضات كثيرة ندرسها 

في املرحلة الراهنة. 
وهل س��تدفع خط��ة التنمية 
لتعزي��ز الس��يولة ف��ي املرحلة 

املقبلة؟ 
في اعتقادي أن هذه اخلطة 
طوق جناة لالقتصاد وستعزز 
من وضع السيولة بشكل رئيسي 
وسيستفيد منه سائق التاكسي 
وأصحاب الشركات الكبرى وهو 
ما س���يدعم االقتصاد وبشكل 
جيد، ونتمنى من الهيئة العامة 
لالستثمار أن تستفيد من وضع 
الس���وق حاليا وتستثمر في 
األصول اجليدة املوجودة في 
السوق والتي ستحقق لها عائد 

جيدا خالل الفترة املقبلة. 
ولك��ن وزير املالي��ة أعلن أن 
عائ��دات تخ��ارج »الهيئ��ة« لن 

تستثمر في الداخل؟
تصريح���ات وزي���ر املالية 
»مضرة« وأمتنى أن يسكت فهذا 
التصريحات يؤدي  النوع من 
إلى التأثير السلبي على األداء 

االقتصادي وليس العقار. 

سوق العقار المحلي

كيف ترى وض��ع العقار في 
2010؟ 

العقار أثبت أنه أكثر أنواع 
األصول أمانا، فرغم أن األزمة 
احلالي���ة هي اخلامس���ة التي 
تضرب الكوي���ت إال أن العقار 
أثب���ت أن���ه أفض���ل األصول 
استثمارا، وهنا أوضح أن السكن 
اخلاص والعقار االستثماري 
استرد عافيته ووصلت أسعاره 
ملستويات ما قبل األزمة، فيما 
يتحرك التجاري وإن كان ببطء 

نحو التعافي.
ولكنك ذكرت أن السوق حاليا 
خ��ال م��ن صفق��ات »اجلامبو« 
بس��بب غي��اب التمويل ومن ثم 

فأنت حاليا في »هدنة«؟ 
ال، أنا في مرحلة حتني للفرص 
اجليدة واحلقيقية، فالس����وق 
حاليا مقبل على مرحلة ش����راء 
كبي����رة، فخف����ض الفائدة على 
الودائع والبالغة 2% جعل الكثير 
من األف����راد يفكرون في تعزيز 
مدخراته����م من خالل س����حبها 
من البنوك ووضعها في أصول 
تدر عليهم عوائد جيدة، فأسوأ 
عقار بالكويت يعطيك عائدا %7 
والفرق بني الوديعة واالستثمار 
10% تقريبا ولن نرى مثل تلك 
األس����عار فيما بعد فهذا الوقت 
هو وقت الشراء على »السكني« 
و»االستثماري« و»التجاري«، 
وأعتقد أن »االستثماري« يأتي 
في املرتبة األولى يليه »السكني« 
وأخيرا »التج����اري« وأكرر لك 
األسعار احلالية لن تتكرر مرة 

أخرى. 

املطلوبة، فعندما تهبط احملافظ 
العقارية ومن نهاية 2009 بدأت 
العقارات ترتفع مرة أخرى وليس 
فيها أي مشكلة، ولكن املشكلة 

تكمن في محافظ األسهم. 

االقتصاد الوطني

وكيف ترى االقتصاد الكويتي 
في 2010؟ 

أمتنى من احلكومة أن تستثمر 
جزءا من أموالها اخلارجية في 
الدولة، فلي����س من املعقول أن 
تستثمر مليارا داخل الدولة مقابل 
200 مليار في اخلارج، وهو أمر 
»غير منطق����ي« في العمل رغم 
أن االس����تثمارات داخل الكويت 
جيدة وحققت عوائد أفضل من 
اخلارج بكثي����ر وميكن للدولة 
تأسيس شركات بوزن »بيتك« 
و»زين« و»الوطني« وهي شركات 
جي����دة ميكنها أن حتقق الكثير 
م����ن العوائد على املس����تويني 
االقتصادي واالجتماعي وتخلق 

فرصا واعدة. 
هن��اك كالم ع��ن حال��ة تعثر 
تواجه مش��روعات الصاهود، فما 

حقيقة هذا األمر؟ 
هذه األمور ال صحة لها جملة 
وتفصيال و»الشمس طالعة« ال 
تس����تطيع أن تغطيها بغربال 
وهي س����اطعة دائما وأؤكد أن 
هذا ال����كالم »فاضي« وال صحة 
له مطلقا ودائما صاحب الشائعة 

شخص مريض.

يفضلون  مس��تثمرون  هناك 
الكويت بس��بب  العم��ل خ��ارج 
البيروقراطي��ة ف��ي  التعقي��دات 
الوقت ال��ذي تفضل في��ه العمل 

بالكويت دون سواها؟ 
ه����ذا االجت����اه »خاطئ« وال 
أفضل����ه، كما أن هن����اك فرصا 
جيدة في العق����ار موجودة في 
الكويت فأنا أش����عر بلذة عندما 

أقوم بتطوير »خرابة« وأجعلها 
مرك����زا جتاريا ميك����ن أن يعني 
الكثير من املستثمرين من خالل 
إيجاد فرص عمل، ومخطئ من 
يظ����ن أن االس����تثمارات خارج 
الكويت أفضل والكويت عندي 
وعند الكثير أهم من املال وهي 

أساس تربيتنا. 
مع ضغ��ط الرهونات العقارية 

عل��ى أداء البنوك، ه��ل تتوقع أن 
تقوم بالتسييل؟

ال أعتقد ذلك، فال يوجد أحد 
يريد أن يخس����ر نفسه، فحجم 
الرهونات العقارية ال تتعدى أكثر 
من 6 مليارات دينار وهي أقل من 
القروض االستهالكية فالبنوك 
اليوم التي متلك محفظة عقارية 
أصولها لم تفقد أكثر من النسبة 

ب�دأت أعتق�د أن هناك 
من يريد االس�تفادة من 
البحث  م�ن  أكثر  األزمة 
ع�ن حل�ول فعال�ة لها

هناك حوالي 20 شركة 
مدرجة تستحق الخروج 
من السوق لعدم تملكها 
أم�ام  وتدع�ي  أص�واًل 
األزمة  أن  مس�اهميها  
المالية وراء خس�ارتها

الصاهود أقّر بأن حل األزمة اإلسكانية يحتاج إلى قرارات حكومية جادة

.. ومنوذج آخر ملشروعات الشركةأحد مشروعات شركة سعود صاهود

الكويت الدولة الوحيدة في العالم التي تزيد
نسبة بناء السكن الخاص فيها عن األبراج االستثمارية
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