
الحوكمة

• حدثنا بداية عن »الصالحية 
العقارية« وآخر تطورات مشاريعها 

التي تحت التنفيذ؟
ــيـــه أن الـــشـــركـــة  ــك فـ ــ - مـــمـــا الشــ
حريصة على مواكبة التطورات في 
شــتــى مــجــاالت الــنــشــاط الــعــقــاري، 
الــــذي يــعــتــبــر ركـــيـــزة أســاســيــة في 
ــدة فــي  ــديــ ــار الــــجــ ــ ــكــ ــ عـــمـــلـــهـــا، واألفــ
الـــمـــجـــال الـــعـــقـــاري ال تـــتـــوقـــف بل 
مستمرة ومتواصلة في إبداعاتها، 
 على 

ً
وتعكف »الصالحية« حــالــيــا

تنفيذ مشروع العاصمة التجاري 
ــــط الـــعـــاصـــمـــة، إذ  فــــي مــنــطــقــة وسـ
يــعــتــبــر مــفــخــرة وأيـــقـــونـــة عــقــاريــة 
متميزة فــي مــســيــرة الــشــركــة، كما 
أنــهــا ال تتوقف فــي نشاطها على 
النطاق المحلي بل تخطته آلفاق 
أرحـــب وأوســــع، فقد حصلت على 
الموافقات والتراخيص الالزمة من 
قبل مجلس بلدية برمنغهام في 
المملكة المتحدة إلقــامــة مشروع 

»بيورما كوارتر«.

• كــم حــجــم أصــــول الــشــركــة في 
السوق الكويتي؟

- الــســوق العقاري الكويتي من 
األســــواق المتميزة على الصعيد 
اإلقــلــيــمــي، و«الــصــالــحــة الــعــقــاريــة« 
تعتبر من المكونات األساسية لهذا 
السوق، حيث تبلغ قيمة أصولها 
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• ما أهم وأبرز مشاريع الشركة 
؟
ً
 وخارجيا

ً
محليا

- على الــجــانــب المحلي يعتبر 
مشروع العاصمة مفخرة لالقتصاد 
الوطني، حيث يبلغ إجمالي تكلفته 
 األرض 

ً
220 مليون ديــنــار، شامال

ومبنى مــواقــف الــســيــارات المزمع 
إقامته على أرض الدولة، بمساحة 
3,790 م2، وسيتم إنــهــاء جــزء من 
الــمــشــروع فــي أكتوبر 2018، وهو 
مجمع التسوق والشقق الفندقية، 
فـــي حــيــن ســيــتــم االنـــتـــهـــاء مـــن كل 
المشروع نهاية 2019، كما سيتم 
، والــجــزء 

ً
ــا ــيــ تــمــويــل جــــزء مــنــه ذاتــ
األكبر عن طريق البنوك.

ــلـــى الـــجـــانـــب الـــخـــارجـــي  ــا عـ ــ أمــ
ــــت عــــــلــــــى الــــــمــــــوافــــــقــــــات  ــلـ ــ ــــصـ ــــحـ فـ
ــن قــبــل  ــ ــة مـ ــ ــــالزمــ والــــتــــراخــــيــــص الــ
مجلس بلدية برمنغهام في المملكة 
المتحدة، إلقامة مشروع »بيورما 
كــوارتــر«، وتــم اعتماد المخططات 
الــــجــــديــــدة لــلــمــرحــلــتــيــن الــثــانــيــة 
والثالثة للمشروع من خالل شركة 
الصالحية إنفستمنت برمنغهام 
ليمتد )التابعة لشركة الصالحية 

العقارية بنسبة 100 في المئة(.

• كيف ترون مشروع العاصمة 
وانعكاسه على إيــــرادات الشركة؟ 

وما الذي يميزه عن غيره؟
- مشروع مميز وإضافة جديدة 
لــفــســيــفــســاء الـــعـــقـــار فـــي الــكــويــت، 
 على 

ً
وستنعكس إيــراداتــه إيجابا

الشركة بشكل عام، ومما سبق ذكره 
فإن مشروعا بهذا الحجم وبمساحة 
21,414 م2، يندر وجوده في منطقة 
العاصمة، حيث يعتبر أكبر مشروع 
تجاري داخل مدينة الكويت يوزع 
ــالــــي: 7,358 م2  ــتــ عـــلـــى الـــنـــحـــو الــ
قسائم تجارية – 10,611 م2 قسائم 
استثمارية/ مكاتب تجارية– 3,445 
ــــدق( مــحــاطــة  ــنـ ــ ــثـــمـــاري )فـ ــتـ م2 اسـ
بــأراض للدولة تقارب 18,738 م2، 
تحيط بها الشوارع من أربع جهات، 
منها شارعان مهمان، هما شارع 
عــبــدالــعــزيــز الــصــقــر وشــــارع خالد 
بن الوليد، وهذا ما يميز المشروع 

بموقعه وسط العاصمة التجارية 
لدولة الكويت.

إعادة تقييم األصول

ــل يــمــكــن أن نـــتـــعـــرف عــلــى  • هــ
الـــمـــركـــز الـــمـــالـــي لــلــشــركــة وحــجــم 

الديون؟
- يبلغ إجمالي موجودات الشركة 
268,859,941 ديــنــارا، بينما يبلغ 
إجمالي المطلوبات 131,201,644 
ديــنــارا، كما فــي 30 يونيو 2016، 
مــع العلم بــأن جميع البيانات تم 
تسجيلها حسب التكلفة التاريخية. 
أما فيما يتعلق بالقيمة السوقية 
ــــول، الــتــي تتضمن  إلجــمــالــي األصـ
أصواًل تم تقييمها من قبل مقيمين 
مهنيين محايدين في نهاية 2015، 
فــقــد بــلــغــت 577 مــلــيــونــا، وبــذلــك 
أصبحت حقوق الملكية والمضاف 
إليها فائض إعادة تقييم األصول 
، لترتفع بذلك 

ً
449 مليونا تقريبا

الــقــيــمــة الـــدفـــتـــريـــة حـــســـب الــقــيــمــة 
العادلة للسهم إلى 877 فلسا.

• كيف تقيمون مسيرة القطاع 
العقاري في الكويت؟

 
ً
- إن السوق العقاري يلعب دورا
 فــي كــل القطاعات 

ً
 مباشرا

ً
حيويا

األخــرى، االقتصادية والخدماتية 
والتجارية وغيرها من القطاعات 
المختلفة، ومسيرة العقار ضاربة 
فــي الــقــدم بالتاريخ الكويتي، فقد 
عبر قطاع العقار بنجاح العديد من 
التحديات السياسية واالقتصادية، 
ــة  ــيــ ــمــ ــيــ ــلــ ــا الــــــــتــــــــوتــــــــرات اإلقــ ــ ــهـ ــ ــنـ ــ مـ
بالثمانينيات وأزمة المناخ وأزمة 
النمور اآلســيــويــة بالتسعينيات، 
وانهيار االقتصاد العالمي، وأزمة 
الرهون العقارية العالمية في 2008، 
مما يثبت بــالشــك الــقــدرة الفائقة 
لهذا القطاع وحيويته وأهميته في 

سلة االقتصاد الوطني.
وباختصار نستطيع القول إن 
مسيرة القطاع العقاري في الكويت 
ــلـــى مـــواجـــهـــة  ــة وقــــــــــادرة عـ ــاجـــحـ نـ
الصعاب، بفضل تكاتف الحكومة 
مــع الــفــعــالــيــات االقــتــصــاديــة لدفع 
ــة، وتــحــقــيــق  ــ ــدولـ ــ ــدم الـ ــقـ مـــســـيـــرة تـ
الهدف المنشود بتحويل الكويت 
إلى مركز مالي عالمي بتوجيهات 
مـــن حــضــرة صــاحــب الــســمــو أمير 

البالد الشيخ صباح األحمد.

ــن الـــــــــرواد فــي  • بـــاعـــتـــبـــاركـــم مــ
القطاع الــعــقــاري وأهـــم المطورين 
في الكويت، بماذا تختصر مشاكل 
الــقــطــاع وأبـــــرز الــمــالحــظــات الــتــي 

تحتاج إلى معالجات؟
- يجب على األطراف االقتصادية 
الفعالة أن ترسم سياسة عقارية 
واضــــــــحــــــــة تــــتــــبــــنــــاهــــا الــــجــــهــــات 
الحكومية المؤثرة، والتي تضمن 
ــنــــشــــودة  ــمــ تـــحـــقـــيـــق األهــــــــــــــداف الــ
باعتبار القطاع العقاري من أكبر 
الــقــطــاعــات االقــتــصــاديــة الحيوية 
في الكويت، كما أن الشق التمويلي 
يعتبر المحرك األساسي لمشاريع 
التنمية في البالد، والذي من دونه 
ستتوقف عجلة دوران االقتصاد، 
وهـــو مــا سيثقل كــاهــل االقتصاد 

الوطني.  
 »B.O.T»كما أن إيقاف مشاريع الـ
 عـــلـــى االقـــتـــصـــاد 

ً
انـــعـــكـــس ســـلـــبـــا

ــاع  ــطـ ــقـ الـــمـــحـــلـــي بـــشـــكـــل عـــــــام، والـ
العقاري بشكل خــاص، واستمرار 
تـــوقـــف تــلــك الــمــشــاريــع لـــن يصب 
فــي مصلحة الكويت أو الشركات 
المحلية، التي تعاني نقص الفرص 

االستثمارية الــمــتــاحــة، مــا دفعها 
ــارج  ــفــــرص خــ ــن تـــلـــك الــ لــلــبــحــث عــ

الكويت.

ارتفاعات قياسية
• هــل تــرى أن الــقــطــاع العقاري 
التجاري تشّبع في الكويت في ظل 

انحسار النمو االقتصادي؟
ــقـــطـــاع الـــعـــقـــاري الـــتـــجـــاري  - الـ
لـــم يــشــهــد االرتـــفـــاعـــات الــقــيــاســيــة 
الــمــمــاثــلــة لــلــقــطــاعــات األخـــــرى، بل 
مــازال محافظا على نموه بوتيرة 
هــــادئــــة، فــالــكــويــت لـــم تــتــشــبــع في 
هذا الجانب، وأكبر دليل على ذلك 
اســتــمــرار الــطــلــب عــلــى هـــذا الــنــوع 

القطاع.

 
ً
ــازال الــعــقــار اســتــثــمــارا ــ • هـــل مـ

 رغم التحديات القائمة 
ً
 آمنا

ً
ومالذا

وهـــبـــوط أســـعـــار الــنــفــط والــضــغــط 
العام على مختلف مفاصل البالد؟

- هـــنـــاك مـــثـــل شـــائـــع يـــقـــول إن 
»الــعــقــار يــمــرض وال يـــمـــوت«، فمن 
هذا المنطلق نرى أن العقار اليزال 
اســتــثــمــارا ومــــالذا آمــنــا، والــفــرص 
العقارية موجودة في كل األوقــات 
وتــحــت كــل الـــظـــروف، والمستثمر 
ــد مــــــن يــــــــــدرس اســــتــــثــــمــــاره  ــيــ ــجــ الــ
والظروف المحيطة به قبل الدخول 
ــواء الــعــقــاري أو  بـــأي اســتــثــمــار ســ

غيره.

• كــيــف تـــرى مــلــف الــتــراخــيــص 
لــلــمــشــاريــع الــعــقــاريــة فـــي الــكــويــت 
ــاز والـــتـــعـــاطـــي مع  ــجــ وســـرعـــة اإلنــ

طموح الشركات؟
ــي اآلونــــــــة األخـــيـــرة  - لــمــســنــا فــ
توجها حكوميا إيجابيا إلزالة كل 
العراقيل من أمام بعض المشاريع 
العقارية المتوقفة، وكــذلــك قناعة 
األطــــراف بعنصر الــوقــت، وأهمية 
هـــذا الــعــنــصــر لـــدى كـــل الــشــركــات، 
وهــــذا الــتــوجــه اإليــجــابــي سيدفع 
بالعديد من رؤوس األمــوال داخل 
البالد، وسيساهم في عودة رؤوس 
ــوال الــمــهــاجــرة إلــــى الــكــويــت،  ــ ــ األمـ
للمساهمة فــي مــشــاريــع التنمية 

والتطوير للكويت.

ــهـــون مــصــاعــب أو  • هــــل تـــواجـ
عقبات في التمويل المصرفي؟

- شـــركـــة الــصــالــحــيــة الــعــقــاريــة 
بما تتمتع به من مركز مالي قوي 
مبني على أســـاس متين وسمعة 
طيبة ال تواجه أي مشاكل تمويلية، 
أو صــعــوبــات فـــي الــحــصــول على 

التسهيالت االئتمانية.

• إجمااًل، كيف ترى مرونة ملف 
 مقارنة بقبل األزمة؟

ً
التمويل حاليا

- ال يوجد فــارق ملحوظ بملف 
الــتــمــويــل فــيــمــا يــخــتــص بأغلبية 
الشركات العقارية، لما تملكه من 

أصـــول ثابتة جــيــدة واســتــثــمــارات 
عقارية ممتازة.

ضمانات عقارية

• هل تعتقد أن تعليمات »بازل 
3« الداعية إلى تخفيف الضمانات 
العقارية من رهونات البنوك ستؤثر 
عـــلـــى مــســتــقــبــل الـــقـــطـــاع الـــعـــقـــاري 

السيما التطوير؟
- من المعلوم أن معايير »بازل 3« 
تم عملها في محاولة لسد الثغرات 
المتمثلة بالقروض ذات المخاطر 
المرتفعة، وتعزيز النظام المالي 
الــعــالــمــي، إذ إن أكــثــر الــصــعــوبــات 
الــتــي تــواجــهــهــا الــبــنــوك المحلية 
لـــدى تطبيقها لــلــمــعــيــار الــمــذكــور 
 
ً
تتركز في إلغاء االعتراف تدريجيا

بالضمانات العقارية، عند احتساب 
معدل كفاية رأس المال، مع العلم أن 
تعليمات »بازل 3« سيتم تطبيقها 
على مراحل بداية من 2013 ونهاية 
في 2019، مما يتيح الفرصة للبنوك 
يسمح بــبــنــاء احتياطاتها بشكل 

متدرج والوفاء بالتزاماتها.
وإذا نظرنا بعين فاحصة لألثر 
المالي لتعليمات »بـــازل 3« بشكل 
 ما على القطاع 

ً
عام فقد أثرت نوعا

ــانـــب  الـــــعـــــقـــــاري، وبــــــاألخــــــص الـــجـ
التطويري، ولكن شركة الصالحية 
 بهذا 

ً
الــعــقــاريــة لــم تــتــأثــر تمويليا

 لــمــتــانــة وضــعــهــا 
ً
الـــمـــعـــيـــار، نـــظـــرا

المالي وجودة أصولها.

• يــعــلــو الــحــديــث عــن تصحيح 
مقبل في القطاع العقاري مصحوب 
بـــهـــبـــوط وتــــراجــــع أســــعــــار، فكيف 

ترى ذلك؟
- فــي ظــل الــطــلــب الــمــتــزايــد على 
الوحدات السكنية بالفترات السابقة 
ارتفعت أسعار العقار السكني بشكل 
حاد، ووصلت إلى مستويات عالية 
ال تــعــكــس فـــي كــثــيــر مـــن األحـــيـــان 
القيمة الفعلية للعقار السكني أو 
االستثماري أحيانا، أما فيما يتعلق 
بالقطاع العقاري التجاري فإنه لم 
يشهد االرتفاعات القياسية المماثلة 
لــلــقــطــاع الــســكــنــي أو االســتــثــمــاري 
بل تعتبر أسعاره الحالية معقولة 
ومتزنة وغير مبالغ فيها، فالكويت 
لم تتشبع في جانب القطاع العقاري 
ــبـــر دلـــيـــل عــلــى ذلــك  ــتـــجـــاري، وأكـ الـ
استمرار الطلب على هذا النوع من 

القطاعات.

• كيف ترى مستقبل االقتصاد 
الــكــويــتــي فـــي ظـــل تـــراجـــع أســعــار 

النفط؟
- االقـــتـــصـــاد الـــكـــويـــتـــي يعتمد 
بشكل كبير على اإليرادات النفطية، 
ــرار  ــمــ ــتــ ــه أن اســ ــيــ ــا الشــــــــك فــ ــ ــمـ ــ ومـ
ــار الــنــفــط ســيــؤثــر  ــعـ انـــخـــفـــاض أسـ
 على استدامة معدل اإلنفاق 

ً
سلبا

الـــمـــالـــي فـــي الـــكـــويـــت عــلــى الــمــدى 
الطويل، بما يستدعي احتواء النمو 
في العديد من الجوانب. وقام بنك 
الكويت المركزي بإدخال تعليمات 
لتخفيف المخاطر المحتملة، حيث 
أصدر تعليمات جديدة بشأن معيار 
كفاية رأس المال »بــازل 3« للبنوك 
الــتــقــلــيــديــة والـــبـــنـــوك اإلســـالمـــيـــة، 
متضمنة إطــــار تعليمات البنوك 
ذات الــتــأثــيــر الــنــظــامــي الــمــحــلــي، 
والتي ستزيد من نسبة التحوط من 

التقلبات االقتصادية.

• بماذا تنصح لتنشيط الشأن 
االقتصادي الذي يعاني منذ اندالع 

األزمة المالية؟
ــز عــلــى  ــركــ ــلـــى الـــــدولـــــة أن تــ - عـ
ــادي، وتــعــتــبــره  ــتــــصــ الــتــنــويــع االقــ
سياسة ذات أولوية وتقوم بالعديد 
ــات لــتــحــســيــن بيئة  ــ ـــالحـ مــــن اإلصــ
األعــمــال، وكفاءة االستثمار العام، 
وتطبيق معايير الحوكمة واألطر 
الــمــؤســســيــة، ورســـــم الــســيــاســات، 
فضال عــن تشجيع ريـــادة األعــمــال 
مــن خــالل تطوير قطاع المشاريع 

الصغيرة والمتوسطة.

دراسات علمية

• هل برأيك بعد النجاح الكبير 
ــــذي حــقــقــتــه الـــشـــركـــات الــعــقــاريــة  الـ
الــمــطــورة و«الــصــالــحــيــة« مـــن أبـــرز 
تلك الشركات، يمكن أن تسهم تلك 
الشركات في حل األزمة اإلسكانية 

بمرونة عالية؟
- من الممكن أن تسهم الشركات 
الــعــقــاريــة الناجحة فــي حــل األزمــة 
 لــمــا تــمــلــكــه من 

ً
ــرا اإلســـكـــانـــيـــة، نـــظـ

خبرات عقارية متراكمة ودراســات 
علمية للسوق، وفهم واسع لحجم 

العرض والطلب.

• هــل تــرى مــن المناسب فرض 
ــرائـــب عــلــى الـــقـــطـــاع الــخــاص  الـــضـ
حاليا، ومــا اآللــيــة األمــثــل فــي حال 

إقرار تلك الضريبة؟ 
- إجراء مثل فرض الضرائب على 
القطاع الــخــاص يحتاج إلــى مزيد 
 
ً
مـــن الــــدراســــة والــــوقــــت، خــصــوصــا
 ألن أغلبية 

ً
في الوقت الراهن، نظرا

الشركات بدأت لتوها بالتعافي من 
آثار األزمة االقتصادية. 

• مـــــا رأيـــــــــك بــــهــــجــــرة وخـــــــروج 
الشركات من البورصة؟

- أرى أن مثل هذا القرار شخصي 
ــة مــجــلــس اإلدارة  ــع لــــرؤيــ وخــــاضــ
ومــوافــقــة الــمــســاهــمــيــن، والــجــمــيــع 
ــرار، ســـواء  ــقــ ــذا الــ مــشــتــرك بــمــثــل هــ
البقاء في البورصة أو الخروج منها، 
 للوضع المالي للشركات 

ً
استنادا

ــن عـــدمـــه في  وجــــــدوى وجــــودهــــا مـ
البورصة.

• هل تتفق مع الرأي الذي يقول 
إن قوانين وتعليمات هيئة أسواق 

المال صعبة؟
- قوانين وتعليمات هيئة أسواق 
ــيـــســـت صــعــبــة،  ــــدة ولـ ــديـ ــ ــال جـ ــ ــمـ ــ الـ
مما يعني أنها قوانين تصب في 
مصلحة الجميع وتطبيقها سيعود 
بالنفع على الكل، ولكن تحتاج إلى 
مــزيــد مــن الــفــهــم واالســتــيــعــاب من 

الشركات للبدء في تطبيقها.

• ما أبرز وأهم التشريعات التي 
يحتاج إليها القطاع برأيك؟

- إن مــن أبـــرز التشريعات التي 
يحتاج إليها القطاع العقاري تتمثل 

بــحــل مــشــاكــل الــتــمــويــل لــلــشــركــات 
ـــع حـــلـــول جــذريــة  الـــعـــقـــاريـــة، ووضــ
لمشكلة نــدرة األراضـــي، وتأسيس 
شركة المقاصة العقارية، والقضاء 
على البيروقراطية الموجودة في 

بعض الجهات.

جزيرة فيلكا

• كيف ترى ملف تطوير الجزر؟ 
ــــدى »الـــصـــالـــحـــيـــة« اهــتــمــام  ــل لـ ــ وهـ

بالدخول فيها؟ 
- عملية تطوير الجزر من حيث 
الـــجـــدوى االقــتــصــاديــة مــلــف مــهــم، 
حــيــث ســيــحــرك عــجــلــة االقــتــصــاد، 
وسيحدث نشاطا في عدة قطاعات 

هذا أوال. 
األمــــــر األخــــــر بـــــدأ الـــحـــديـــث عــن 
هــــذا الــمــلــف مــنــذ عــــام 1994، وفــي 
»الــصــالــحــيــة« أخـــذنـــا الـــكـــالم على 
محمل الجد، وشرعنا في تأسيس 
شــــركــــة كــــبــــرى يــــكــــون اهـــتـــمـــامـــهـــا 
االستثمار والتطوير في الجزر التي 
ستطرح، وفجأة انتهى الكالم في 
 الحديث 

ً
هذا الملف، وتوقف تماما

عنه »ونام« كيف ولماذا ال أعرف. 
أعتقد أن أحد أسهل الجزر التي 
يمكن العمل فيها بمرونة عالية ومن 
دون مجهودات أو تعقيدات كبيرة 
هي »جــزيــرة فيلكا«، لماذا تأخرنا 
في استغاللها؟ ال أعلم... وال أعرف، 
واآلن اعـــيـــد الـــحـــديـــث عـــن تــطــويــر 

الجزر مرة أخرى.

استثمارات ضخمة

• هــــــــــل مــــــــازلــــــــتــــــــم مــــهــــتــــمــــيــــن 
بــاالســتــثــمــار فـــي الـــجـــزر فـــي حــال 

طرحت؟  
- أعـــتـــقـــد أن الـــتـــعـــديـــالت الــتــي 
 »BOT»ــلــــى قـــــانـــــون الـــــــــــــ أجـــــريـــــت عــ
أفرغت القانون وجعلته غير مفيد 
اقــتــصــاديــا، فــال جـــدوى للمستثمر 
من الدخول في أي مشروع بالوضع 

 .
ً
المقترح حاليا

- القانون يحتاج إلى تعديل كبير 
وجذري، إذا كان هناك قناعة ورغبة 
فــي تشجيع الــقــطــاع الــخــاص على 
وضع استثمارات ضخمة... ال أعلم 
حتى اآلن لماذا يحكرون المشروع 
في 20 سنة فقط أو حتى 30، حتى 

تحولت القصة إلى مزايدات. 
واآلن لــــو تــــطــــرح أي مـــشـــاريـــع 
بنظام الـ«BOT« فلن تتقدم لها شركة 
ــه ســيــكــون بــالــخــســارة،  واحـــــدة، ألنـ
ــركـــات لــديــهــا مــشــاريــع  وتـــوجـــد شـ
ــا  ــقـ ــهــــذا الــــنــــظــــام وخــــــاســــــرة، ووفـ بــ
للوضع الحالي والتعديالت التي 
تمت ال توجد شركة واحدة يمكنها 

أن تربح. 
ــى الــــــدول الــمــتــقــدمــة  ولــنــنــظــر إلــ
كيف تجذب المستثمرين األجانب 
وتشجع مستثمريها على العمل 
ــذا الــنــظــام، فــفــي بريطانيا  وفـــق هـ
يمنحون المستثمر مدة تصل إلى 
125 سنة، وفي جنوب افريقيا مثال 
99 سنة، ولننتبه الى نقطة جوهرية 
هي، عندما تحدد 20 سنة فالدولة 
التي تطرح وفق هذه المدد القصيرة 
تــضــطــر المستثمر إلـــى اســتــخــدام 
مواد أقل كلفة ورديئة، حتى يمكنه 
أن يسترد أمواله ويتهالك المشروع، 
وبهذه القاعدة ال تربح الدولة وال 
يــربــح الــمــســتــثــمــر، وحــتــى اآلن لم 
نــشــهــد أي مـــشـــروع اســتــراتــيــجــي، 
وما لم يتم التفكير في هذا الملف 
سيبقى بال جدوى ولن يكون عليه 

إقبال. 
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غازي النفيسي متحدثا إلى الزميل محمد 
اإلتربي )تصوير عبدالله الخلف(

محمد اإلتربي   

رئيس مجلس إدارة شركة الصالحية العقارية غازي النفيسي أحد أبرز رواد التطوير العقاري 
في الكويت وخارجها، وتشهد مشاريع الشركة على ذلك، وحينما يتم تنفيذ مشروع 

استراتيجي ناجح بجدوى اقتصادية عالية ذات تأثير على اقتصاد الدولة، وتحقيق إضافة 
نوعية أفضل من 10 مشاريع بال بصمة، فإن ذلك يؤكد أن للقطاع العقاري أهميته ضمن 

سلة مكونات االقتصاد الوطني، لدوره الحيوي المباشر في مختلف القطاعات األخرى 
، لما ال وقد عبر بنجاح العديد 

ً
 آمنا

ً
االقتصادية والخدماتية والتجارية وغيرها، واليزال مالذا

من التحديات السياسية واألزمات األخرى، ما يؤكد القدرة الفائقة لهذا القطاع.  
النفيسي مؤمن باالستثمار في السوق الكويتي، لكن في المقابل شدد على أهمية وضع حلول 

جذرية لمشكلة ندرة األراضي، وتأسيس شركة المقاصة العقارية، والقضاء على 
البيروقراطية الموجودة في بعض الجهات، وعند سؤاله عن ملف تطوير الجزر، 

وهل لدى »الصالحية« اهتمام بالدخول فيها؟ قال إن تطوير الجزر من حيث 
الجدوى االقتصادية ملف مهم، ألنه سيحرك عجلة االقتصاد، وسيحدث 

 أن الحديث عن هذا الملف بدأ منذ عام 
ً
 في عدة قطاعات، مضيفا

ً
نشاطا

1994، وفي »الصالحية« أخذنا الكالم على محمل الجد، وشرعنا في تأسيس 
شركة كبرى يكون اهتمامها االستثمار والتطوير في الجزر، وفجأة انتهى 

... وفيما يلي تفاصيل اللقاء:
ً
الكالم في هذا الملف، وتوقف تماما

فرض الضرائب 
يحتاج إلى 

مزيد من 
الدراسة... 

وهناك شركات 
بدأت تتعافى 

ً
حاليا

القطاع العقاري 
ذو أهمية 

قصوى في 
سلة االقتصاد 

الوطني... 
فعالجوا 

مشاكله

ال توجد شركة 
واحدة رابحة 

 »BOT« من الـ
وال جدوى 
اقتصادية 

مقنعة

لن ينجح 
مشروع واحد 

ما لم يتم 
تعديل القانون

قوانين هيئة 
أسواق المال 

ليست صعبة 
بل جديدة

577 مليون دينار القيمة السوقية إلجمالي األصول بتقييم محايد  

مشروع العاصمة أيقونة عقارية عصرية كلفتها 220 مليون دينار  

حصلنا على موافقات رسمية لمشروع »بيورما كوارتر« في إنكلترا  

 القيمة الدفترية لسهم »الصالحية« حسب القيمة 
  

ً
العادلة 877 فلسا

  
ً
الموجودات 268.8 مليون دينار وحجم المطلوبات 131.2 مليونا

القضية اإلسكانية مازالت عن الصالحية: 
حبيسة األدراج

بــّيــن النفيسي أن القضية اإلســكــانــيــة مــازالــت حبيسة األدراج، 
وبــانــتــظــار حــل لــتــزايــد طلبات اإلســكــان، وتــتــركــز أسبابها فــي قلة 
المعروض لالستخدام السكني والبيروقراطية المتبعة في بعض 
الجهات الحكومية، واحتكار األراضي، وتزايد معدل النمو السكاني، 
ــر مــتــعــلــق بــشــكــل رئــيــســي بــالــجــهــات الــحــكــومــيــة، ومــثــل هــذه  ــ واألمـ
 على نمو القطاع العقاري السكني. 

ً
التحديات تستطيع أن تضع قيودا

إن الخطة األمثل لحل تلك المعضلة المتمثلة بأزمة ندرة األراضي 
ــــي، وبــنــاء مـــدن إســكــانــيــة جــديــدة،  تــبــدأ بتحرير الــمــزيــد مــن األراضـ
 إشراك القطاع الخاص 

ً
وبدء عملية توزيع فعلي وجاد لها، وأخيرا

للمساهمة في حل األزمة.

ذكـــــر الــنــفــيــســي أن »الــصــالــحــيــة 
الـــعـــقـــاريـــة« دأبــــــت مـــنـــذ تــأســيــســهــا 
ــا يـــصـــدر مــن  ــزام بـــكـــل مــ ــ ــتـ ــ عـــلـــى االلـ
ــيــــع الــــجــــهــــات  ــلــــيــــمــــات مــــــن جــــمــ تــــعــ
الرسمية الحكومية، وتأتي إشــادة 
هيئة أســواق المال بالتزام الشركة 
بتطبيق تعليمات الحوكمة ضمن 
هذا السياق، وال يخفى على الجميع 
مـــا تــتــمــيــز بـــه الــشــركــة مـــن عــنــاصــر 
بشرية على مستوى عال من الكفاءة 
والمهنية ساهموا بشكل دائــم في 
وصـــولـــهـــا إلــــى هــــذا الــمــســتــوى من 

الحرفية وااللتزام.

 التمويل 
وكفاءة العميل

ــال الــنــفــيــســي إن ملف  قـ
الــتــمــويــل الــمــصــرفــي بــات 
مرتبطا بقاعدة أساسية 
هي أن العميل يحتاج أن 
يثبت للبنك أنه قادر على 
ــــوال، وبالتالي  إعــــادة األمـ
عــنــدمــا تــطــلــب أمـــــواال من 
أي مــــــصــــــرف، فـــــالبـــــد أن 
تقنعه عمليا بذلك، وتثبت 
ــة عـــلـــى رد  ــ ــدالـ ــ ة الـ الــــكــــفــــاء

أموال البنك. 

الرهن العقاري و»بازل 3«

 الشركات العائلية والبورصة 

فيما يخص توقعاته بتأثر تدفق التمويل للشركات العقارية بسبب تطبيق 
تعليمات »بازل 3« التي تخفض أوزان الرهن العقاري ضمن الرهونات المصرفية 
أفاد النفيسي »ال أعتقد أن يكون هناك تأثير كبير يذكر، فهذه المعايير توضع 
حتى تضبط حسابات البنوك تجاه البنك المركزي ومساهمي البنك، وحتى 

يكون أيضا البنك حكيما في تصرفاته وقراراته مع عمالئه«. 

عند سؤال النفيسي عما إذا كان ينصح الشركات العائلية بالتحول والتوجه 
الــى اإلدراج في البورصة، قــال »فــي الوقت الــراهــن ال انصح بذلك، واألسباب 

كثيرة«.

النفيسي: »الصالحية« أسست شركة لالستثمار 
في »الجزر« عام 1994... ومازلنا ننتظر 

 وإنكلترا تمنح المستثمر 125 سنة« 
ً
»مشاريع الـ BOT في الكويت 25 عاما
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