
االربعاء
11 نوفمبر 2009

32
االقتصادية

املؤشر 
السعري 

7255
بتغير قدره

- 17.2

سنغافورة ـ رويترز: قال جتار امس إن 
مؤسسة البترول الكويتية انهت عقد توريد 
»النفتا« ملدة عام من ديســـمبر إلى نوفمبر 
وذلك جلميع املشترين اليابانيني بعد مناقشات 
مطولة بشأن عرضها الذي خفض إلى 13 دوالرا 
للطن على متوسط أسعار الشرق األوسط 

على أساس تسليم ظهر السفينة.

اليابانيـــون هـــم شـــركات  والعمـــاء 
ميتسوبيشي كيميكال وميتسوي كيميكالز 
وادميتسو كوســـان وماروزن بتروكميكال، 
وقـــال التجار إن إنهـــاء العقـــود جاء بعد 
فترة قصيرة من اســـتبعاد الكويت شركتي 
التجارة ماروبيني وبترو داميوند اململوكتني 

مليتسوبيشي كورب.

»مؤسسة البترول« تلغي عقود »النفتا« مع شركات يابانية

بين تراجع التمويل 
وغياب الحلول
وعدم تعاون البنوك

من شركات االستثمار قد تلحق بقطار 
اإلفالسات  في ظل غياب برامج التحفيز

 عمر راشد
لم يكن »بن برنانكي« يتحدث عن »نكتة« 
في بداية األزمة منذ اكثر من عام عند مثوله 
امام مجلس النواب االميركي في استجوابه 
عن تأسيس شركات لشــــراء اصول البنوك 
 I am« املتعثرة في بداية االزمة عندما قال لهم
Flying Now«، في اشــــارة الى تداعي اقتصاد 
ميثل 25% من االقتصاد العاملي ويكتب بذلك 
نهاية مرحلة احلرية االقتصادية الى التدخل 

الرشيد.
وقــــد آن األوان ملســــتجوبي »برنانكي« 
التصفيق ألن برنامــــج التحفيز الذي أقروه 
بقيمة 1.2 تريليون دوالر منها 700 مليار في 
الفترة االنتقالية من والية الرئيس االميركي 
السابق جورج بوش قد أتى ثماره بنمو %3.5 
في الربع الثالث من العام احلالي واستطاع 
ان يخرج أميركا ولو ببطء من أسوأ مرحلة 

ركود منذ عقود.
وفي الصورة املقابلة بالكويت، اجتمع شمل 
اكثر من 500 شخصية مصرفية واقتصادية 
وخبراء اقتصاديني في ملتقى الكويت املالي 
يومي 1 و2 نوفمبر اجلاري اجمعوا فيه على 
اهمية بناء نظام رقابي جديد يعزز من قدرات 
القطــــاع املصرفي العربــــي ومييز بني الغث 
والســــمني عند القيام باالقراض، الفتني الى 
التركيز على مفهوم »حوكمة الشركات« وتعزيز 
الشفافية وسداد القروض املتعثرة للنهوض 

بنمو القطاع املصرفي في 2010.
غير ان ممثلي شركات االستثمار طالبوا 
بالتدخــــل الســــريع النقاذها مــــن التدهور 
وركــــوب قطار االفاس فــــي الربع األول من 
2010 وتعديل قانون االستقرار املالي وخلق 
ادوات متويلية اخرى من خال انشاء صندوق 
للسندات والدفع باالنفاق العام خللق فرص 
تشغيلية امام البنوك والشركات الذي فيما 
يبــــدو بات  مغيبا في دور انعقاد غلبت فيه 
املساءالت السياسية على االولويات التنموية 
وزيادة لغة االستجوابات بعيدا عن املتطلبات 

الضرورية.

وفي قراءة لواقع شركات االستثمار، فإنه 
يشير الى انها تقف اآلن على مديونية ثقيلة 
بلغت 6 مليــــارات دينار حتى النصف األول 

من العام احلالي.
وفق توقعات مصادر لـــــ »األنباء« التي 
اكــــدت ان القيمة قابلة للزيادة ان لم يتحرك 

»املركزي« ملساعدتها قبل فوات األوان.
ووفق املعايير املتعارف عليها، فإن منو 
املوجودات بنفس النســــبة او اكبر من منو 
املطلوبات يعني ان الشركات تعاني من ظاهرة 
»غير صحية« وتشكل حجر عثرة أمام استمرار 
ما ال يقل عن 10% منها في ســــباق املنافسة 

لتلحق بقطار االفاس وهو ما يخشى البعض 
من حدوثه في الربع األول من 2010.

وفي تعبير ال يخلو من وجاهة، اشار مصدر 
استثماري لـ »األنباء« ان حال »املركزي« مع 
شركات االستثمار ينطبق عليه املثل القائل 
»اقبض من دبش«، الفتا الى انه يعبر عن حال 
الشركات االستثمارية مع »املركزي« منذ اندالع 
االزمة وحتى اآلن، الفتة بأن ينابيع التمويل 

تقهقرت وهواجس االفاسات تقدمت.
وفي تعليقهــــا على ملتقى الكويــــت املالي، 
قالت املصادر هو تظاهرة اقتصادية جيدة اقرت 
»بالعشرة« حقوق املركزي في الرقابة دون خروج 
قرارات عملية إلنقاذ املعسرين من عثرتهم والتي 
تسببت فيها بنوكا أفرطت في االقراض في زمن 
الطفرة، وخلعت ثوب العمل املصرفي لتعمل في 
االغراض االستثمارية تاركة شركات بلغت قيمتها 
السوقية 3679.8 مليون دينار بنسبة 10.7% من 
اجمالي السوق وفق بيانات شهر سبتمبر املاضي 

في العراء دون حماية.
وقال هل يعقل ان متتنع البنوك عن مساندة 
101 شركة مسجلة لدى املركزي منها 46 شركة 
مدرجة في الســـوق مع نهاية سبتمبر 2009 
نسبتها 22.4% من اجمالي الشركات املدرجة 
والبالغة 204، في وقت اثبتت جتارب االقتصادات 
العاملية واالقليميـــة انه ال خيار للخروج من 
االزمة اال بالتدخل في وقت تزداد لغة الرقابة 

والتعنت لشركات االستثمار.

نمر الصباح: الكويت قطعت شوطًا كبيرًا 
في الحد من »غسيل األموال«

اعلنت وزارة التجارة والصناعة انها ستعقد 
الدورة الثالثة من مؤتمر مكافحة غسيل االموال 
تحت عنوان »ساهم معنا في مكافحة عمليات 
غسيل األموال« والتي ستقام في السادس من 
ديســـمبر المقبل تحت رعايـــة وزير التجارة 
والصناعة احمد الهارون، وهي رسالة تحرص 
الـــوزارة على ايصالها منـــذ االنطاقة االولى 

ألنشطة المؤتمر.
واوضحت ان هذا العنوان يمثل التاج الذي 
يعلو جهود الوزارة في محاربة عمليات غسيل 
االموال والتي تقصد من خاله ان الجميع مشارك 
في القضاء على هذه الظاهرة، وليست مؤسسات 

الدولة وحدها.
وافادت بان هذه المؤتمرات التي تحرص على 
اقامتها تأتي في اطار مساعيها الجادة لتسليط 
الضوء وتوجيه بوصلة االهتمام نحو خطورة 
هذه الظاهرة التي تهدد نسيج االقتصاد الوطني، 
نظرا لما يترتـــب عليها من نتائج وخيمة في 
حال ما انتشـــرت ونفذت الى داخل القطاعات 

االقتصادية.
وقال مدير مكتب مكافحة عمليات غســـيل 
االموال الشيخ نمر الصباح: لقد قطعت الكويت 
شـــوطا كبيرا في مجال استحداث التشريعات 
المكافحة للحد من غسيل االموال، وهي بذلك 
كانت من اولى الدول في المنطقة التي اتخذت 
تدابير وآليات احترازية لحماية االنظمة المالية 

وغير المالية بالدولة.
واضاف »نحن نعلـــم جيدا مدى الخطورة 
الكبيرة التي تمثلها هذه الظاهرة على االقتصاد 
الوطني، ومن هذا المنطق تسخر وزارة التجارة 
والصناعة جهودها فـــي احكام النظم الداعمة 
الرقابة والمراجعـــة والتدقيق على  لعمليات 

الشركات واالنشطة التجارية المختلفة«.
واشار الى ان الوزارة اتخذت اجراءات عديدة 
للحيلولة دون انتشار هذه الظاهرة، منها اصدار 

العديد من التشريعات والقوانين.
 وتشكيل فرق مختصة الحكام عمليات الرقابة 
والمراجعة بما يضمن توفير آلية عمل تجسد 

سيادة القانون والعمل بالشفافية المطلقة.
وبين الصباح ان الدولة استطاعت ان توجد 
لنفســـها مظلة تحتمي تحتها مـــن محاوالت 
المســـتفيدين من هذه الظاهرة، وذلك بســـن 

القوانين الازمة لتنظيم عاقة العمل مع الجهات 
المعنية سواء على الصعيد الداخلي او الخارجي، 
مشيرا الى ان الوزارة تعزز هذه االستراتيجية 
من خال ادواتها التنفيذيـــة في التعاطي مع 

غسيل االموال.
واكد ان تأسيس هذا المكتب جاء كخطوة مهمة 
في محاربة عمليات غســـيل االموال وذلك بعد 
صدور قانون 35 لسنة 2002 نظرا لطبيعة عمله 

المتمثلة في الرقابة والتفتيش والمتابعة.
الى جانـــب دوره الميداني على االنشـــطة 
التجاريـــة المختلفة، للتأكد من تطبيق النظم 
والمعاييـــر التي تتفق مع نص التشـــريعات 

والقوانين.
من جهة اخرى فان انشـــطة المؤتمر التي 
ستشهدها غرفة التجارة وصناعة الكويت في 
الفترة من 6 ـ 10 ديسمبر 2009 ستشهد حلقة 
نقاشية مكثفة يديرها اعضاء اللجنة الوطنية 
في مكافحة عمليات غسيل االموال ونخبة من 

الخبرات المختصين في هذا المجال.
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مؤشرات شركات االستثمار خالل سبتمبر *
النسبةقطاع االستثمارالسوقاملؤشر

-7813.36568.0مؤشر السوق
2044622.4عدد الشركات املدرجة
5658.21970.034.8كمية األسهم املتداولة
1417.2276.819.5قيمة األسهم املتداولة
97.929.029.6حجم الصفقات املنفذة

34420.93679.810.6القيمة الرأسمالية للسوق
-P/E10.11.4 معدل

-4.17.5معدل دوران األسهم

* املصدر: احتاد شركات االستثمار

أشار بيان الوزارة إلى أن محاور المؤتمر ستتناول اهمية التعريف بعمليات غسيل االموال 
وتمويل االرهاب وتوضيح جهود وزارة التجارة والصناعة باالضافة الى جهود اعضاء اللجنة 
الوطنية في مكافحة عمليات غسيل االموال واآلثار السلبية لجرائم غسيل االموال وتمويل 

االرهاب على جميع مظاهر الحياة المدنية للدولة »سياسية ـ اقتصادية ـ اجتماعية«.
 ،Hyperlink كما ان المؤتمر سيشهد شرح الموقع االلكتروني لمكتب مكافحة عمليات غسيل
http://www.mlcoo.net« www.mlcoo.net« والذي تم تطويره ليصبح اكثر تفاعال وسهولة من 
قبل المستخدم ليمثل حلقة وصل سريعة ومتجددة مع االفراد والشركات والمؤسسات من 
ــركات والمؤسسات الخاضعة لرقابته، وذلك بغرض  خالل ربط آلي بين المكتب وجميع الش
تدوين البيانات والمعلومات المالية واستيفاء االجراءات المطلوبة لتجديد التراخيص وطباعة 
النماذج، هذا باالضافة الى التواصل بالبريد االلكتروني عن طريق تخصيص بريد إلكتروني 
لكل منشأة تجارية خاضعة لرقابة المكتب او عن طريق الرسائل القصيرة كما تضمن الموقع 
آخر قرارات واجراءات وزارة التجارة والصناعة في هذا الخصوص ونبذة عن عمل اللجنة 
الوطنية ودور اعضائها في هذا المجال. ولم تقتصر حملة الوزارة على ذلك فقط بل قامت 
بإعداد االصدار الثالث لكتاب »ساهم معنا في مكافحة عمليات غسيل االموال« وتمت ترجمته 
باللغة االنجليزية واضافة قانون رقم 35 لسنة 2002 واعداد االصدار الثاني للقرص المدمج 
لعرض المعلومات بأحدث الوسائل والطرق والذي احتوى على تعريف عمليات غسيل االموال 

واهم القوانين والقرارات الوزارية الصادرة في هذا الشأن.

محاور المؤتمر توضح عمليات غسيل األموال


