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»الوطني« يفوز بشريحتين من مزاد »بوبيان« و»مجموعة األوراق« بالشريحة الثالثة
بقيمة إجمالية بلغت 127.8 مليون دينار والمزاد تم بحضور ممثلين عن المشترين وعلى أساس 3 شرائح

الشريعان: 254 ألف دينار إجمالي عمولة شركات الوساطة من المزاد منها 127 الفًا لـ  »كي آي سي« للوساطة

الرقبة: يتوجب على المشـترين إيداع باقي قيمة الصفقة في موعد أقصاه السـاعة الــ 11 األحد المقبل

عمر راشد
بعد أكثر من شهر من إعالن 
الهيئة العامة لالستثمار رغبتها 
في بيع حصتها في بنك بوبيان 
والبالغة 231 مليون سهم بنسبة 
19.82% موزعة على 3 ش���رائح 
كل منها 77 مليون سهم بسعر 
ابتدائ���ي 550 فلس���ا، فاز بنك 
الكويت الوطني في املزاد الذي 
أقيم أمس بالش���ريحتني األولى 
والثانية والتي متثل 13.5% بقيمة 
84.7 مليون دينار على أس���اس 
550 فلسا للسهم، لترتفع حصة 
البنك إلى 27.5% مبا يعادل 321 
مليون سهم، فيما فازت مجموعة 
األوراق املالية بالشريحة الثالثة 
بسعر 560 فلسا للسهم بقيمة 
43.1 مليون دينار، وبذلك يكون 
اجمالي املزاد بشرائحه الثالث قد 

بلغ 127.8 مليون دينار.
وعقب نهاي���ة املزاد، أوضح 
نائ���ب املدير العام في س���وق 
الكويت ل���أوراق املالية لقطاع 
التداول فال���ح الرقبة أنه وبعد 
إبداء احلكومة رغبتها في بيع 231 
مليون سهم من أسهم بنك بوبيان 
منذ شهر ووجود مشتر ابتدائي 
والذي قام بدفع 10% على الشرائح 
الثالث، عقدت إدارة السوق مزادا 
لبيع تلك احلصة موزعة على 3 
شرائح، وحتى الساعة ال� 10 من 
صباح أمس لم يتقدم للمزاد سوى 
مجموعة األوراق املالية للدخول 

في املزاد على شريحة واحدة.

يدف���ع البنك الوطن���ي 90% من 
قيمة الصفقة التي حصل عليها 
من املزاد على أساس 550 فلسا 
املالية  وتقوم مجموعة األوراق 
بدفع ال� 90% من حصتها بقيمة 

560 فلسا للسهم.

 عمولة الوساطة

وفي إجاب���ة منه عن عمولة 
شركات الوس���اطة، أجاب نائب 
املدير العام في ش���ركة االحتاد 
للوساطة املالية فهد الشريعان 
بان شركة كي آي سي للوساطة 
� وهي ممث���ل البائع � لها ثالث 
ش���رائح وش���ريحتان لشركة 
الوطني للوساطة املالية وشريحة 
واحدة لشركة االحتاد للوساطة 

املالية.
وأضاف أن ممثل البائع وهي 
العامة لالس���تثمار كانت شركة 
كي آي س���ي للوس���اطة املالية 
وممث���ل البنك الوطن���ي كانت 
شركة الوطني للوساطة املالية، 
بينما كان ممثل مجموعة األوراق 
املالية شركة االحتاد للوساطة 
املالية والتي حصلت على عمولة 
قدرها 43.18 ألف دينار، مضيفا أن 
قيمة العمولة اإلجمالية للمكاتب 
الثالثة بلغ���ت 254 ألف دينار، 
نصيب ممثل البائع وهي شركة 
كي آي سي للوساطة عنها 127 
ألف دين���ار، بينما كان نصيب 
شركة الوطني للوساطة املالية 

83.82 ألف دينار.

املركزي ومع ذلك لم تدخل املزاد، 
أشار الرقبة الى أن شروط املزاد 
واضحة ومن يريد التقدم للمزاد 
لشراء حصة فإن املجال مفتوح 
حتى الس���اعة العاشرة صباحا 
فيقوم بدفع 10% على سعر 550 
فلسا للسهم أو إقفال السهم في 

اليوم السابق.
وفيم���ا يتعل���ق باإلجراءات 
الالحقة إلدارة السوق بالنسبة 
للصفق���ة، أوض���ح الرقب���ة أن 
اإلجراءات الالحقة ستكون عند 
الشركة الكويتية للمقاصة، حيث 
إيداع  يتوجب على املش���ترين 
باقي قيمة الصفقة لديهم وذلك 
في موعد أقصاه الس���اعة ال� 11 
املقبل، وعليه  من صباح األحد 

للس���هم وبناء عليه مت حتديد 
السعر االبتدائي للسهم ب� 550 
فلسا ، مس���تدركا بأنه مت فتح 
املزاد عل���ى الش���ريحة الثالثة 
والتي بدأت ب� 550 فلسا لتفوز 
بها مجموعة األوراق املالية بسعر 

560 فلسا.
إدارة السوق  وحول عمولة 
من قيمة الصفقة، أوضح الرقبة 
أنه وعلى حسب نظام البورصة 
تذهب 70% منها للوسيط و%29 
للسوق عن طرفي الصفقة البائع 
واملشتري و1% للمقاصة من البائع 

واملشتري.
وعما إذا كانت هناك عقوبات قد 
تفرض على شركة الثمار بسبب 
حصولها على موافقة بنك الكويت 

وأضاف أنه بع���د التأكد من 
الكويتي���ة للمقاصة  الش���ركة 
من وج���ود 231 مليون س���هم 
موجودة في أرصدة الهيئة العامة 
لالس���تثمار وبعد التأكد من أن 
البنك الوطني قام بدفع 10% على 
الشرائح الثالث، وبعد التأكد من 
أن مجموعة األوراق املالية قامت 
بدفع 10% على احدى الش���رائح 
الثالث، بدأنا املزاد الذي أس���فر 
عن ترس���ية الشريحتني األولى 
والثاني���ة على البن���ك الوطني 
لعدم وجود مزاي���د، على 550 

فلسا للسهم.
وأضاف أنه مت حتديد السعر 
بناء على إقفال السوق اول من 
امس والذي وصل إلى 530 فلسا 

)محمد ماهر(فالح الرقبة متوسطا مدير إدارة التداول محمد الغامن ومدير اإلدارة القانونية جمال الرشيد أثناء املزاد

املشاركون في املزاد كما بدت القاعة التي احتضنته أمس 

الساير: عالقاتنا ستكون إستراتيجية مع »بوبيان« ومستقلة 
مع وجود فصل كامل بين إدارة وعمليات المصرفين 

كل منهما، وهو أم����ر طبيعي ومتعارف عليه 
في االوس����اط املصرفية.  وأضاف الساير أن 
خطط التطوير والتحديث التي س����يقوم بها 
البنك ال تتضمن اي تخفيض للعمالة الوطنية، 
مشيرا إلى بنك بوبيان يزخر بالكوادر البشرية 
اجليدة وأن اخلطط املطروحة لتطوير البنك 
وإدخاله في دائرة املنافسة في السوق الكويتي 
تتطلب االستعانة باملزيد من الكوادر الوطنية 

املؤهلة.

أعلن بنك الكويت الوطني عن متكنه من شراء 
نسبة 2.13% من حصة الهيئة العامة لالستثمار 
في بنك بوبيان والبالغة 8.19%، وذلك بعد فوزه 
بها في املزاد الذي أقيم أمس في صفقة بلغت 

قيمتها نحو84.7 مليون دينار. 
وبهذه اخلطوة ترتفع حصة البنك الوطني 
اإلجمالية في بنك بوبيان إلى 27.5% ما يعادل 

نحو 321 مليون سهم من أسهم بنك بوبيان.
وقال نائب رئيس مجلس ادارة بنك الكويت 
الوطني ناصر مساعد الساير ان هذه اخلطوة 
متثل جناحا كبيرا خلطط البنك االستراتيجية في 
دخول مجال العمل املصرفي اإلسالمي والذي من 
املنتظر أن يفتح آفاقا جديدة أمام البنك، مؤكدا 
أن العالقة مع بوبيان ستكون استراتيجية وذات 
استقاللية تامة، خاصة أن هدف الوطني األول 
بعد استحواذه على نسبة مؤثرة في بنك بوبيان 
هو العمل على تثبيت دعائم البنك وموقعه في 
السوق احمللي مع االلتزام بنظامه األساسي الذي 
يحدد طريقة تعامل البنك وفق أحكام الشريعة 
اإلسالمية وذلك من خالل مجموعة من اخلطط 
التطويرية التي سيتم البدء في تنفيذها قريبا. 
وشدد الس����اير على أهمية الفصل الكامل بني 
عمليات البنك الوطني وبنك بوبيان االسالمي، 
مشيرا الى ان ادارة وجميع عمليات وتعامالت 
بنك بوبيان ستكون مستقلة ومنفصلة متاما 
عن البنك الوطني بسبب اختالف طبيعة عمل 

لقطات من المزاد

»بروج العقارية« تنجز أعمال البناء
بڤلل حدائق القرم 

مجلس التعاون الخليجي يؤجل 
تطبيق ضريبة القيمة المضافة

البنوك المركزية تتوخى الحذر 
بشأن مزيد من الدعم لالئتمان

 لن����دن � رويت����رز: أضعف����ت 
التحذيرات من أن االقتصاد العاملي 
اليزال يواجه طريقا وعرا، احلماس 
في األسواق اليوم األربعاء حيث 
أشارت اليابان إلى أنها قد حتتاج 
إلى عمل املزيد لتخفيف ضغوط 
االئتمان في حني أجلت بريطانيا 

اتخاذ ق����رار. وق����ال املدير العام 
ملنظمة التجارة العاملية باس����كال 
المي إن من املبكر للغاية مالحظة 
ما إذا كانت إجراءات دعم التمويل 
التجاري تؤتي ثمارها. جاء ذلك في 
مؤمتر صحافي في سنغافورة عقب 

محادثات مع وزراء من أميركا.

يا »جمل« ما يهزك ريح
استحواذه على حصة مؤثرة 
في بنك بوبيان ميثل اضافة 
الوطني  كبي����رة لالقتص����اد 
من خالل انق����اذ بنك بوبيان 
وبالتالي انقاذ املساهمني فيه 
الذين ميثلون قطاعا كبيرا من 
املواطنني، باالضافة الى العمل 
املالية  على تطوير الصناعة 
االس����المية في الكويت التي 
يتوقع ان تشهد نقلة نوعية 
جديدة، األمر الذي يساهم في 
حتقيق رغبة صاحب السمو 
األمير في جعل الكويت مركزا 
ماليا في املنطقة، والتي يتحمل 
القطاع  مس����ؤولية حتقيقها 
اخلاص خاصة املؤسس����ات 
املصرفية الكبرى.. ويا »جمل« 

ما يهزك ريح.

مالية عاملية وايضا محلية اال 
ان تاري����خ البنك الوطني في 
جتاوز هذه االزمات ولد خبرات 
لدى اإلدارة التنفيذية في كيفية 
التغلب عليها واالستفادة منها 
ايضا مبا يحقق سمعة عاملية 
للجه����از املصرف����ي الكويتي 
وف����ي نفس الوق����ت يضيف 
لالقتص����اد الوطن����ي، بل ان 

هشام أبو شادي
مع فوز بنك الكويت الوطني 
بحصة نسبتها 13.2% من مزاد 
بيع الهيئة العامة لالستثمار 
البالغة نحو %19.8،  حصتها 
فإن ذلك ال يظه����ر فقط قوة 
البنك، املعروفة لدى  ومتانة 
املؤسس����ات املالي����ة العاملية 
العاملية،  التصنيف  ووكاالت 
وامنا يظهر ق����درة البنك في 
تنفيذ اس����تراتيجية التوسع 
االقليمي والعامل����ي واحمللي 
رغ����م األزمة املالي����ة العاملية 
التي لم حتد من ارادة االدارة 
التنفيذية للبن����ك في تنفيذ 
االس����تراتيجية  خططه����ا 
التوس����عية. فرغم ان األزمة 
العاملية عصفت مبؤسس����ات 

 لم يس���مح للصحافيني أو املصورين بدخول املزاد وبعد انتهاء 
املزاد مت السماح للمصورين والتليفزيونات بالدخول ملدة 5 دقائق 

للتصوير وبعدها أعلن فهد الشريعان عن نتيجة املزاد.
 تقضي اللوائح املعمول بها في س��وق الكويت لألوراق املالية لتنظيم 
املزاد بأنه إذا تقدم مش��تر آخر بسعر أعلى من السعر االبتدائي ومضى 
على هذا السعر خمس دقائق دون أن يتقدم آخر بسعر أعلى يرسي عليه 
املزاد في حني يجب على من يرسي عليه املزاد أن يودع باقي مبلغ الصفقة 
والعمولة املستحقة قبل الساعة ال� 11 من صباح األحد املقبل في حساب 
الش��ركة الكويتية للمقاصة وال يحق له استرداد املبلغ الذي دفعه اذا لم 

يقم بسداد ثمن الصفقة كامال في الوقت والتاريخ املشار إليهما.
 يعتبر بنك بوبيان احد ثالثة بنوك تعمل في الكويت حاليا وفقا 
للشريعة اإلسالمية إضافة إلى بيت التمويل الكويتي وبنك الكويت 
الدولي، وقد بلغت خس���ائر بنك بوبيان خالل الربع األول من العام 
احلالي حوالي 11.6 مليون دينار مقابل ربحية 5 ماليني دينار لنفس 

الفترة من العام املاضي.

تسارعت األحداث االقتصادية في العالم بشكل كبير في اآلونة 
األخيرة، وشكلت األشهر الستة األولى من العام احلالي معيارا للتبدل 
االقتصادي واختبارا لتأرجح املؤشرات بني الهبوط واالستقرار 

من جهة، وبني االستقرار والتحسن من جهة ثانية.
وش���هد القطاع العقاري في دول املنطقة كما في سائر أرجاء 
العالم خضات كبيرة وقوية خصوصا بعد االنتعاش الذي اختبرته 

جميع أرجاء املنطقة عموما ودولة اإلمارات خصوصا.
وفي ظل هذا الواقع، اجتهدت احلكومات واالقتصاديون في وضع 
سياسات حتمي كيان الدول االقتصادي وحتفز املستثمرين واملطورين 

العقاريني لالستمرار في أعمالهم ومشاريعهم التطويرية.
وفي هذا السياق، أدت سياس���ة حكومة أبوظبي في مواجهة 
أزمة الس���يولة والتمويل إلى تعزيز ثقة املستثمرين في السوق 
العق���اري، رغم الركود الذي مير به هذا القطاع، كما فتحت خطة 
حكومة اإلمارة في إطار »رؤية أبوظبي 2030«، آفاقا جديدة جلذب 
االستثمار األجنبي، إضافة إلى اتخاذ كل التدابير الالزمة لتنويع 
مصادر الدخل بعيدا عن النفط، وكانت النتيجة هي احملافظة على 
ثبات القطاع العقاري مبختلف تركيباته، وإن بنس���ب متفاوتة 

بعض الشيء.
وضمن هذه املنظومة العقارية الت���ي قامت حكومة أبوظبي 
بإرساء قواعدها، جنحت شركة بروج العقارية، الذراع العقارية 
ملصرف أبوظبي اإلسالمي والعاملة في تطوير املشاريع العقارية 
املتنوعة بدولة اإلمارات العربية املتحدة ومنطقة الشرق األوسط، 
بإطالق وتنفيذ وإجناز مشروع »ڤلل حدائق القرم«، الذي تقوم 
الشركة بتشييده في جزيرة أبوظبي قرب مطار البطني وحديقة 

الشيخ خليفة العامة.
ومتكنت شركة بروج العقارية من تنفيذ أعمال البناء في املشروع 
املمتد على مس���احة بناء إجمالية تقدر ب� 000.285 قدم مربعة، 
واملؤلف من 80 ڤيال سكنية مبساحة 124.4 قدما مربعة لكل ڤيال، 

في غضون سبعة أشهر من تاريخ إطالقه في يناير 2009.
وقد باش���رت الش���ركة حاليا القيام بأعمال التش���طيب في 
الڤلل املنجزة، اس���تعدادا لتسليمها إلى أصحابها مع نهاية العام 

احلالي.
وفي هذا اإلطار قال العضو املنتدب لش���ركة بروج العقارية 
ع���ادل أحمد الزرعوني »إن ڤلل حدائق القرم هي خير دليل على 
أن التخطيط السليم البعيد عن املخاطرة كفيل بنجاح املشروع 
بغض النظ���ر عن الظروف الصعبة التي قد متر بها األس���واق. 
ونحن نعتبر أن هناك مجموعة من العوامل التي يأخذها املطور 
العقاري بعني االعتبار حني اإلقدام على االستثمار في أي منطقة من 
العالم، من أهمها موقع االستثمار. ومن هنا كان اختيارنا للعاصمة 
أبوظبي التي متتلك سياسات للتخطيط العمراني تضمن تلبية 

االحتياجات العقارية بشكل مستدمي على األمد البعيد«.
وأضاف »س���تكون صناعة العقار في مرحل���ة ما بعد األزمة 
مختلفة متاما عما قبلها، إذ بات املطور العقاري يستهدف املستهلك 
النهائي مباشرة، والذي يتطلع بدوره إلى منتج عقاري يتناسب 
مع متطلباته وإمكانياته ويراعي الشروط البيئية والصحية إلى 
جانب املواصفات املتميزة. وقد أردنا ملش���روعنا أن يشمل هذه 

املعايير ويتماشى مع حاجات السوق ومتطلباته«.

الكوي����ت � أ.ش.أ: كش����ف مصدر كويتي مطلع ع����ن أن دول مجلس 
التعاون اخلليجي تتجه إلى إرجاء تطبيق ضريبة القيمة املضافة إلى 

حني توافر األجواء االقتصادية املواتية في فترة الحقة.
وقال املصدر في تصريح الحدى الصحف الكويتية نشرته امس إن 
هذا اإلرجاء يهدف إلى منح اجلهات املختصة املزيد من الوقت لدراسة آثار 
وآليات التطبيق في ظل املتغيرات االقتصادية التي طرأت على الساحتني 
اخلليجية والعاملية خالل األشهر القليلة املاضية بسبب تداعيات األزمة 
املالية. ونفى املصدر أن يكون هذا التأجيل تعليقا ملشروع ضريبة القيمة 
املضاف����ة أو إلغاء نهائيا له، مؤكدا أن املش����روع يأتي في إطار االلتزام 
اخلليجي بتحرير األسواق وتطوير السياسة املالية، وعكس طموحاتها 

في تنويع مصادر الدخل.
واجلدير بالذكر ان ضريبة القيم����ة املضافة تعرف بأنه عند إنتاج 
السلع، يضيف كل منتج قيمة عليها تسمى »القيمة املضافة« أو الربح 
املضاف، فمثال تضيف صناع����ة تكرير النفط على برميل النفط اخلام 
قيمة تتمثل في حتويله إلى مش����تقات مثل البنزين والديزل وغيرهما 
مما يضيف إلى هذا البرميل قيمة إضافية حتتسب بالفرق بني قيمة بيع 

برميل املشتقات وتكلفة البرميل اخلام.

بعد رفض استكشال الحكومة ضده

هذه البنوك لهذين القانونني، 
تطبيق وتنفيذ احلكم وسرعة 
االس����تجابة ملطالب املواطنني 
واعادة الثق����ة مرة أخرى الى 
السوق العقاري، حرصا على 
تالف����ي املزي����د م����ن االضرار 
واخلسائر التي اصابت كثيرا 
م����ن املواطن����ني والش����ركات 
واملؤسسات وذلك عن طريق 
إعادة احل����ال والتعامالت الى 
ما كانت عليه في السابق قبل 

صدور هذين القانونني.

الشواطئ الرملية بحوض البحر املتوسط. وبينت أن استثمار الشركة 
مبركز »ليما سول« التجاري الثقافي املميز بقبرص يحوي العديد من 
املميزات ومنها أن العقارات »بليما س����ول« تتيح احلصول على عائد 
كبير لأموال، زيادة أسعار العقار خالل العام 2009 تعادل %15-10، 
كم����ا يتوقع أن حتقق أعلى عائد على اإليجارات نظرا للطلب املتزايد 

على اإليجار، كما تتمتع بشواطئ رملية بطول 15 كم.

فادحة جراء تطبيق القانونني 
سالفي الذكر.

وأضاف ان القضاء بإصداره 
لهذا احلكم أعاد الثقة للسوق 
العقاري خالل املرحلة املقبلة 
ول����ذا فإنن����ا نناش����د جميع 
الرس����مية املختصة  اجلهات 
وعلى رأس����ها ادارة التسجيل 
العقاري والتوثيق بوزارة العدل 
وجميع البنوك االسالمية جاء 
في حيثي����ات احلكم بصورة 
واضحة وصريحة عدم خضوع 

أوض����ح احملام����ي يعقوب 
الصانع، بصفته ممثال لبعض 
الرهن  املتضررين من قانون 
العق����اري، أن احلك����م ال����ذي 
اصدرته احملكمة املس����تعجلة 
برفض االستش����كال املقام من 
التمويل  احلكومة ضد بي����ت 
الكويتي )بيتك( حول القانونني 
رقمي »8 و9 /2008« في شأن 
الرهن والتمويل العقاري يعتبر 
مبنزلة تصحيح الوضاع السوق 
العقاري والذي تضرر باضرار 

وقعت ش����ركة الدرة جلوبال العقارية 
اتفاقية تسويق بني ش����ركة الدرة ومدير 
املبيعات بشركة »كانيكا للتطوير العقاري« 
وهي واحدة من الشركات الرائدة في مجال 
التطوير العقاري بقبرص جورج كار وليس 

لتسويق مشاريع الشركة هناك.
وذكرت الشركة في بيان صحافي أمس أن 
هناك اهتماما من الشركة بالسوق القبرصي 
بشكل كبير حيث بعثت الشركة وفدا من امهر 
مسؤولي املبيعات لديها لقبرص للتعرف 
على الفرص االستثمارية هناك واقتناص 

املميز منها.
وقال����ت ان الوفد التق����ى خالل زيارته 
األخيرة مبس����ؤولى شركة »كانيكا« وقام 
بزيارة جميع مواقع املش����روعات احلالية 
واملس����تقبلية اخلاصة بش����ركة »كانيكا 
للتطوير العقاري« بصحبة املديرة العامة 
للشركة دورا أونوفريو التي أوضحت لهم 
أن هناك فرصا استثمارية مميزة موجودة 
ميكن للدرة أن تستفيد منها بطرق متعددة. 

واوضحت أن اهتمام شركة الدرة جلوبال العقارية بقبرص ليس وليد 
الصدفة وال يأتي من فراغ وإمن����ا نظرا لتميزها احلقيقي واحتوائها 
على فرص استثمارية واعدة وترقى كذلك لطموحات وتطلعات عمالء 
الش����ركة املميزين، وان قبرص تعتبر من الدول الس����ياحية الواعدة 
وبها العديد من األش����ياء التي جتعله����ا الوجهة املفضلة لدينا ومنها 
أنها تتميز بأفضل الظروف املناخية طوال العام وحتتوي على أفضل 

الصانع: حكم »بيتك« أعاد الثقة للسوق العقاري

»الدرة« وّقعت اتفاقية تسويق مع »كانيكا« القبرصية

ناصر الساير 

يعقوب الصانع

جانب من توقيع االتفاقية


