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 أعلن بنك لندن والشرق االوسط، وهو أكبر بنك اسالمي في اوروبا، ويضم من كبار مساهميه كال من بنك بوبيان واملؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية، انه قدم 

تسهيالت تمويلية متوافقة مع الشريعة االسالمية تبلغ 4 ماليني جنيه استرليني ملصلحة بناء مركز «هافر هل ريسرتش بارك» لالبحاث الذي سيستقطب مواقع 

خاصة للشركات واخرى للسكن الخاص على مساحة 29.5 هكتارا شمال غرب مدينة هافرهل في منطقة سفولك في اململكة املتحدة، حيث من املتوقع ان يوفر هذا 

املشروع عند استكماله الفي وظيفة جديدة و450 الف قدم مربعة من املساحات املكتبية واملختبرات املؤجرة، اضافة الى وحدات سكنية ملا يقارب من 350 شخصا. 

 نحو االستغناء عن خدمات بعض العاملين  في تركيا 

بنك برقان ينجز عملية االستحواذ 

على «يوروبنك تكفن»
البورصة: هيئة السوق تطلب

 مبررات  اإلبقاء على موظفني

 القدومي: {توب العقارية} تعرض 

مشاريع فلل في اسطنبول 

 محمد قدومي ●

أرســلــت هيئة الــســوق طلبًا إلـــى الــبــورصــة، األســـبـــوع املــاضــي، 

تطلب فيه مــن كــل الــقــيــادات إبـــداء األســبــاب واملـــبـــررات الــتــي على 

هذه  نطاق  تحت  أو  مــع  للعاملني  التجديد  عملية  تمت  أساسها 

اإلدارة أو تلك.

ويتضمن النموذج ذكر املهام والتفاصيل التي يقوم بها من تم 

التجديد لهم لالستمرار في املهام الوظيفية في البورصة، إضافة 

إلـــى املـــبـــررات. إلـــى ذلـــك، يشعر عـــدد مــن مــســؤولــي الــســوق بحرج 

التي  الشريحة  بتحديد  يقضي  الــذي  الهيئة  مطلب  تجاه  شديد 

سيتم إنهاء خدماتها في نهاية مارس 2013.

مـــن جــهــة أخـــــرى، أفـــــادت مـــصـــادر الـــســـوق بــأنــه ســيــتــم االلـــتـــزام 

مهام  بــشــأن  تعبئتها  املــطــلــوب  البيانات  بجميع  الهيئة  بــتــزويــد 

املوظفني ومبرراتهم في املوعد املحدد غدًا 24 ديسمبر الجاري.

وفي شأن نسبة التخفيض التي طلبتها هيئة السوق من إدارة 

الــبــورصــة، فــاالتــجــاه هــو إلـــى تـــرك األمـــر للهيئة، حــيــث إن قــيــادة 

الــســوق عــلــى قــنــاعــة بـــأن بــعــض مــا يــطــلــب مــنــهــا مــخــالــف لــلــواقــع، 

ة على رأيها  وليس بإمكانها االستغناء عن أي أحد برأيها، ومصرَّ

بأن شركة البورصة الجديدة هي التي لها الحق في أن تقرر من 

تحتاج ومن ال تحتاج من املوظفني.

على صعيد آخر، خرج مدير عام البورصة فالح الرقبة إلى مهمة 

وسيحضر  ونشاطها،  البورصة  عمل  تخص  أملانيا  إلــى  رسمية 

اجــتــمــاعــات عــدة تتعلق بنظام «األوبـــشـــن» والــخــيــارات واألدوات 

الجديدة التي ستضاف إلى نظام التداول الجديد.

ف الرقبة أحد نوابه بإدارة مرفق البورصة حتى عودته من 
َّ
وكل

الذي يضم ثمانية  البورصة  التي سيلحق خاللها بفريق  املهمة، 

من قيادات السوق بمختلف اإلدارات من نظم املعلومات والحاسب 

اآللي وغيرها من اإلدارات.. املتواجد حاليًا لدى «ناسدك أومكس» 

فــي اســتــوكــهــولــم. فــي الــســيــاق نــفــســه، كشفت مــصــادر أن مساعي 

قة باملرحلة الثانية من نظام التداول اآللي، 
ِّ
البورصة الحالية املتعل

وفق  تطبيقها،  توقيف  يتم  وقــد  الخصخصة،  بملف  قد تصطدم 

املــصــادر. في التفاصيل، تقول املــصــادر إن بنك HSBC انتهى من 

وتدقيق  مراجعة  بعملية  حاليًا  ويقوم  النهائية،  التقييم  عملية 

شاملة للبيانات إلصدار التقرير النهائي أواخر يناير 2013.

وباعتبار أن عمليات التقييم النهائية قامت على أساس ما تم 

صرفه وتشغيله من مرحلة نظام الــتــداول اآللــي، فــإن أي تطورات 

الحقة على النظام ستكون كلفة على الشركة التي ستتم خصخصة 

الــبــورصــة تحتها. كــمــا أن أي خــطــوة فــي شـــأن املــضــي قــدمــًا نحو 

صرف مبالغ إضافية على استكمال نظام التداول ستكون خارج 

التقييم النهائي الذي قام به البنك املستشار. على صعيد متصل، 

أشـــارت مــصــادر إلــى أن تقييمات جــديــدة أو إضــافــة أي تعديالت 

ستكون بمنزلة عودة إلى الوراء، وستتغير الكثير من املعطيات.

مــن مبلغ 18.5  اآلن  تــم تصرفها حتى  التي  املبالغ  ر حجم 
ّ

وقـــد

 9 الــتــداول بنحو  املــرصــودة لتحديث نظام  ديــنــار كويتي  مليون 

ماليني تقريبًا.

فــي  ـــــعـــــقـــــارات  ال ادارة  مـــــديـــــر   أعـــــلـــــن 

مــجــمــوعــة تـــوب الــعــقــاريــة مــحــمــد ولــيــد 

الـــقـــدومـــي عـــن مـــشـــاركـــة املــجــمــوعــة في 

مــــعــــرض الــــعــــقــــار واملــــــــال واالســـتـــثـــمـــار 

الــذي تنظمه شركة اسكان في هيلتون 

املنقف، خالل الفترة من 26-23 ديسمبر 

الــــجــــاري، وقـــــال ان املــجــمــوعــة تــواصــل 

في  لعمالئها  املــمــيــزة  مشاريعها  طــرح 

مــنــطــقــة مــيــلــتــون كــيــنــيــز بــبــريــطــانــيــا، 

والتي تطورها مجموعة باريت هومز، 

وكذلك طرح مشروع برجي تيراس تيما 

فـــي اســطــنــبــول الــــذي تـــطـــوره مجموعة 

انانالر العقارية.

املجموعة تواصل  إن  القدومي  وقــال 

طــرح عــدد محدود من الفلل في منطقة 

مــيــلــتــون كــيــنــيــز، والـــتـــي نــجــحــت خــالل 

كبير  عــدد  باستقطاب  املاضية  االشهر 

ايضا،  واملهتمني  املشترين  مــن  ومميز 

واضــــــــاف بـــــان الـــشـــهـــر الـــحـــالـــي يــشــهــد 

تسليم 28 فيال ملالكها الجدد، باالضافة 

الــى عــدد من الفلل تم تسليمها ملالكها 

خــالل االشــهــر املــاضــيــة، وبــني القدومي 

ان عـــــــددا كـــبـــيـــرا ايــــضــــا مــــن الـــعـــائـــالت 

لــزيــارة  بريطانيا،  فــي  حاليا  مــوجــودة 

املـــشـــاريـــع والـــتـــعـــرف عــلــيــهــا عـــن كــثــب، 

واتمام اجراءات الشراء لبعضهم، وبني 

الــــقــــدومــــي ان املــــعــــرض يــعــتــبــر فــرصــة 

مناسبة لطرح ما تبقى من فلل، والتاحة 

الـــفـــرصـــة لــجــمــهــور املــنــطــقــة الـــعـــاشـــرة، 

القدومي مضيفا  للتعرف عليها. وقال 

ان الفلل املعروضة تتالف من 5-4 غرف 

نوم، وباسعار تبدأ من 250 الف جنيه 

الـــــف جــنــيــه،  اســتــرلــيــنــي ولـــغـــايـــة 450 

مــشــيــرا الــــى ان الــفــلــل ســتــكــون جــاهــزة 

للتسليم في مدة اقصاها شهر يونيو 

.2013

وعــــــــن املــــــشــــــاريــــــع فــــــي تــــركــــيــــا قــــال 

القدومي إن ابرز املشاريع التي سنعمل 

على عرضها باملعرض مشروع تيراس 

تيما، وهــو عــبــارة عــن برجني سكنيني 

أتــاكــنــت، وهـــي مــن املناطق  فــي منطقة 

الــرئــيــســيــة والــحــيــويــة فـــي اســطــنــبــول، 

وتــبــعــد عـــن مـــطـــار اتــــاتــــورك حـــوالـــى 8 

كــــم، بــيــنــمــا تــبــعــد عـــن مــنــطــقــة تقسيم 

وشـــــــــارع االســــتــــقــــالل حـــــوالـــــى 26 كـــم. 

املنطقة تشهد  ان  الــى  القدومي  واشـــار 

حاليا أكبر عدد من املشاريع التي تنفذ 

فــــي اســـطـــنـــبـــول، وتـــســـمـــى بــاســطــنــبــول 

الـــجـــديـــدة، مــشــيــرا الــــى انــــه جــــار انــشــاء 

أكبر مدينة ترفيهية فيها (تيما بارك)، 

بــــاالضــــافــــة الــــــى عــــــدد مـــــن الـــجـــامـــعـــات 

واملجمعات التجارية.  

 «لندن والشرق األوسط»: 4 ماليني 

استرليني تسهيالت لبناء مركز أبحاث 

 
ً
 8130 مواطنا

الكويتيون أوائل في التملك العقاري خليجيًا
الـــريـــاض - كــونــا - أوضــــح تــقــريــر حـــول نــســب تــمــلــك الــعــقــار 

ملواطني دول مجلس التعاون في الدول األعضاء األخرى زيادة 

ملحوظة في حاالت تملك مواطني دول املجلس للعقار في الدول 

العقار في  الكويتيون متملكي  ر 
َّ

تــصــد وقــد  األخـــرى،  األعــضــاء 

الدول األعضاء بنصف حاالت التملك.

اإلحصاء  إدارة  أعدتها  التي  اإلحصائية  البيانات  وأظهرت 

الــعــامــة ملجلس التعاون  بقطاع شـــؤون املــعــلــومــات فــي األمــانــة 

تصدر املواطنني الكويتيني أعداد املتملكني للعقار من مواطني 

دول املجلس في الدول األعضاء األخرى، حيث بلغ عددهم 8130 

مــواطــنــًا، تــالهــم الــســعــوديــون بــعــدد بلغ 2312 مــواطــنــًا متملكًا 

للعقار في الدول األعضاء األخرى.

الثالثة  املرتبة  في  املتحدة  العربية  اإلمـــارات  مواطنو  وجــاء 

البحرين  ومملكة  قطر  دولــة  مواطنو  وبعدهم  مواطنًا   2267 بـ 

وسلطنة عمان في املراتب الرابعة والخامسة والسادسة بعدد 

األعضاء  الــدول  في  للعقار  متملكًا  مواطنًا  و986  و1086   1326

األخرى على التوالي.

وأظهرت البيانات اإلحصائية أن عدد حاالت تملك مواطني 

دول املجلس للعقار في الدول األعضاء األخرى خالل عام 2011 

املــائــة،  فــي  قــدرهــا 51.1  زيـــادة  بلغ 16107 حـــاالت تملك بنسبة 

مقارنة بعام 2010 الذي سجلت فيه 10657 حالة تملك.

لحاالت  التراكمي  اإلجــمــالــي  ارتــفــاع  اإلحصائية  وأوضــحــت 

الــعــقــار ليبلغ 93767 حــالــة تــمــلــك فــي نــهــايــة عـــام 2011،  شــــراء 

مقارنة بـ 77804 حاالت تملك في نهاية عام 2010.

ـــت اإلمـــــــارات الــعــربــيــة املـــتـــحـــدة فـــي املـــرتـــبـــة األولــــــى في 
َّ
وحـــل

فــي عـــام 2011  املــجــلــس للتملك فيها  اســتــقــطــاب مــواطــنــي دول 

املائة  في   67.5 قدرها  نسبة  لتحقق  تملك  حالة   10873 وبعدد 

من إجمالي عدد املتملكني للعقار من مواطني دول املجلس في 

الدول األعضاء األخرى.

وجــــاءت سلطنة عــمــان فــي املــرتــبــة الــثــانــيــة، حــيــث بــلــغ عــدد 

استقطاب  بنسبة  تملك  حــالــة   3364 فيها  العقار  تملك  حـــاالت 

قدرها 20.9 في املائة من اإلجمالي.

أما مملكة البحرين، فجاءت في املرتبة الثالثة بـ 1189 حالة 

كل  ــت 
ّ
حــل بينما  املــائــة،  فــي   7.4 قــدرهــا  استقطاب  تملك بنسبة 

من الكويت ودولــة قطر واململكة العربية السعودية في املراتب 

قــدرهــا 1.9 و1.3 و1 في  الــرابــعــة والخامسة والــســادســة بنسب 

املائة على التوالي.

ويــمــثــل الــســمــاح بــتــمــلــك مــواطــنــي دول املــجــلــس لــلــعــقــار في 

الدول األعضاء األخرى أحد املسارات العشرة للسوق الخليجية 

املشتركة التي حددتها االتفاقية االقتصادية لعام 2001، حيث 

أي  الطبيعيون واالعتباريون في  املجلس  يعامل مواطنو دول 

دولة من الدول األعضاء معاملة مواطنيها نفسها دون تفريق 

أو تمييز.

عــدة، حيث سمحت  بمراحل  العقار  بتملك  السماح  مــر  وقــد 

ــدة في عــام 1981  املــادة الثامنة من االتفاقية االقتصادية املــوحَّ

ملواطني دول املجلس بتملك العقار في الدول األعضاء األخرى، 

ونصت املادة الثالثة من االتفاقية االقتصادية لعام 2001، على 

املساواة في املعاملة بني مواطني دول املجلس في تملك العقار.

إال أن ذلـــك تــم وفــقــًا لــعــدد مــن الــضــوابــط الــتــي تــم تخفيفها 

تدريجيًا حتى صدر آخر تنظيم لتملك العقار في الدورة الـ 23 

للمجلس األعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في 

الدوحة ديسمبر 2002، وتخلص من معظم تلك القيود.

 عضو مجلس حكماء البنك الوطني 

 محمد العريان
ِّ

أوباما يعني

 رئيسًا ملجلس الرئيس للتنمية العاملية

 «عزل» رئيس شركة  

قطرية - كويتية 

املستثمرين  مــن  مــجــمــوعــة  أن  عــلــمــت � 

الـــكـــويـــتـــيـــني والــــقــــطــــريــــني يـــمـــثـــلـــون مــجــامــيــع 

تطوير  شــركــة   يمتلكون  مــرمــوقــة،  استثمارية 

إنـــشـــائـــيـــة مـــقـــرهـــا دولــــــــة قــــطــــر، قـــــامـــــوا خـــالل 

املـــاضـــي وبــمــســانــدة وزارة األعــمــال  األســـبـــوع 

«عـــزل» الــعــضــو املــنــتــدب  والــتــجــارة الــقــطــريــة بــــ

التنفيذي.  والرئيس 

وبـــّيـــنـــت املـــصـــادر أن «تـــحـــالـــف املـــــالك» بعد 

ل مجلس إدارة جديدًا 
ّ
عزل العضو املنتدب شك

 رئيسًا تنفيذيًا جديدا للشركة.
ّ

وعني

االدارة  مـــجـــلـــس  ان  الــــــى  املـــــصـــــادر  ولـــفـــتـــت 

السابق  املنتدب  العضو  بعزل  سيقوم  الجديد 

مـــن جــمــيــع مــنــاصــبــه الـــتـــي كــــان يــتــقــلــدهــا فــي 

الـــشـــركـــات الـــتـــابـــعـــة فـــي الـــكـــويـــت وقـــطـــر خـــالل 

املقبلة، وأهمها شركة طيران  القليلة  األسابيع 

خاصة كويتية.

الجدير بالذكر أن رأسمال الشركة يبلغ 620 

مليون ريال قطري، وهي تمتلك رخصا تجارية 

تــشــغــيــلــيــة عـــديـــدة، ومــنــهــا عــلــى ســبــيــل املــثــال 

رخصة «طــيــران خــاصــة» صــادرة مــن  الكويت، 

«بــي أو تـــي» صـــادرة  ورخــصــة إلدارة عــقــود الـــ

مــن دولــة قــطــر، وهــي تعتبر رخــصــة فــريــدة من 

نــوعــهــا عــلــى مــســتــوى دول مــجــلــس الــتــعــاون، 

باإلضافة إلى رخصة إخالء طبي قطرية.

ان االمــــــور تسير  وقـــالـــت مـــصـــادر مــتــابــعــة: 

بأتجاه فتح تحقيق في كل ذلك ملعرفة سالمة 

ات والـــوقـــوف عــلــى مــعــلــومــات متصلة  اإلجــــــراء

 فـــتـــح الـــدفـــاتـــر 
ّ

بـــالـــعـــبـــث والــــتــــالعــــب، ويـــتـــعـــني

والوقوف أمام املخالفات إذا وجدت وتحويلها 

األمــر ذلــك، وهــذا يشمل  إذا تطلب  النيابة  إلــى 

كل من له عالقة مباشرة أو غير مباشرة.

عــــني الـــرئـــيـــس االمــــيــــركــــي بــــــــاراك اوبـــامـــا 

الـــدكـــتـــور مــحــمــد الـــعـــريـــان - مــصــري االصـــل 

الرئيس  ملجلس  رئيسا   - الجنسية  اميركي 

للتنمية العاملية.

منصب  العريان  محمد  الدكتور  ويشغل 

املشارك  واملــســؤول  األول  التنفيذي  املسؤول 

لالستثمار بشركة إدارة االستثمار باملحيط 

«بيمكو»، وهما منصبان يشغلهما  الهادي 

مــنــذ عــــام 2007. والـــعـــريـــان عــضــو املــجــلــس 

االستشاري الدولي لبنك الكويت الوطني.

ادارة  شـــركـــة  الـــــى  انـــضـــم   2006 عـــــام  وفـــــي 

واملدير  الرئيس  فــي منصب  هــارفــارد  جامعة 

التنفيذي قبل ان يعود الى «بيمكو» عام 2007.

وكــــــــان الــــدكــــتــــور الــــعــــريــــان قـــــد عـــمـــل فــي 

صــنــدوق النقد الــدولــي ملــدة 15 عــامــا، وعمل 

خاللها في منصب نائب مدير من 1995 إلى 

.1997  محمد العريان والسفيرة االميركية السابقة في الكويت وإبراهيم دبدوب.. في صورة عندما حضر العريان إلى الكويت بدعوة من البنك الوطني ●

اعلن بنك بــرقــان أنــه قــد أنجز عملية 

االســتــحــواذ عــلــى حــصــة تــبــلــغ %99.26 

مــن مــصــرف يــوروبــنــك تــكــفــن، وذلـــك من 

يوروبنك إي.أف.جــي مقابل 99.8 مليون 

دينار كويتي (627 مليون ليرة تركية). 

هـــــذا ويــمــتــلــك بـــنـــك بــــرقــــان اآلن، ومــنــذ 

يــوروبــنــك  مــصــرف   ،2012 ديــســمــبــر   21

(إي. لــه كليا  الــتــابــعــة  تكفن والــشــركــات 

أف.جــي اسطنبول لألسهم وإي.أف.جــي 

على  بــرقــان  بنك  حصل  وقــد  للتأجير). 

كافة املوافقات من الهيئات الرقابية في 

الكويت وتركيا على عملية االستحواذ. 

وفي هذا الصدد، صرح رئيس مجلس 

إدارة بنك برقان، ماجد عيسى العجيل: 

القطاع االقتصادي واملصرفي  «يواصل 

التركي إظهار أداء إيجابي، بعد أن أظهر 

تكّيفا الفتا طوال األزمة املالية العاملية، 

مــقــدمــا بــذلــك فــرصــا لنمو مــطــرد طويل 

املـــدى. ويــوفــر عــدد ســكــان تركيا الكبير 

واملتنامي والشاب املترافق مع موقعها 

االســـتـــراتـــيـــجـــي بــــني أوروبـــــــــا والــــشــــرق 

األوســـــط، عــــالوة عــلــى تــدفــقــات األعــمــال 

املــتــزايــدة مــع الــشــرق األوســــط، إمكانات 

قوية للمزيد من النمو االقتصادي على 

املديني املتوسط والطويل». 

ان  «واود  قــــائــــال:  الــعــجــيــل  وأضـــــــاف 

اغتنم هذه املناسبة ألشكر بنك الكويت 

املــــركــــزي ووكــــالــــة الــتــنــظــيــم واإلشـــــــراف 

عــــلــــى األعــــــمــــــال املــــصــــرفــــيــــة فـــــي تـــركـــيـــا 

الـــتـــركـــيـــة،  املـــــــال  أســـــــــواق رأس  وهـــيـــئـــة 

تكفن  إي.أف.جـــي ومجموعة  ويوروبنك 

نــــا الـــجـــدد، وهــم  ومــســتــشــاريــنــا وزمــــالء

إدارة يوروبنك تكفن والشركات التابعة 

مراحل  طـــوال  دعمهم  على  ومــوظــفــوهــا 

عملية البيع والتسلم».

وفـــــي الـــســـيـــاق ذاتــــــــه، عـــلـــق الــرئــيــس 

إدواردو  بـــــرقـــــان  بـــنـــك  فـــــي  الـــتـــنـــفـــيـــذي 

إيـــــــغـــــــورن عــــلــــى عـــمـــلـــيـــة االســـــتـــــحـــــواذ 

بـــالـــقـــول: «انـــســـجـــامـــا مـــع أهــــــداف خطة 

انــتــشــارنــا وحجمنا  لــتــوســيــع  الــشــركــة 

وقدراتنا من خالل عمليات االستحواذ 

االســتــراتــيــجــيــة، ســيــحــصــل بــنــك بــرقــان 

عــلــى مــدخــل قـــدم إلـــى الــســوق املــصــرفــي 

التركي الواعد من خالل امتياز موجود 

يقوده طاقم إداري متمّرس يقدم بدوره 

خــــدمــــات مــصــرفــيــة واســــعــــة لــلــشــركــات 

ولـــلـــمـــؤســـســـات الـــصـــغـــيـــرة واملــتــوســطــة 

وعمالء التجزئة مقابل ثمن مغٍر ودونما 

الــشــهــرة. وحــضــورنــا في  احتساب كلفة 

برقان  بنك  استراتيجية  سيعزز  تركيا 

للتوسع إقليميا ويدعمها أكثر».

 أعداد الكويتيني والخليجيني املتملكني 

للعقار في دول التعاون 
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علي الخالدي

محمد شعبان

مساكني موظفو البورصة ●


