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محمود فاروق ـ شريف حمدي
علمت »األنباء« من مصادر مطلعة ان مجلس مفوضي 
هيئة اسواق املال قد اجتمع امس مع وفد صندوق النقد 
الدولي بحضور ممثلني عن بنك الكويت املركزي وذلك 
ملناقشة سبل مواجهة محاوالت غسيل األموال عبر سوق 

الكويت لالوراق املالية.
واف���ادت املصادر بان هناك اجتماعا مرتقبا مع ادارة 

البورصة خالل االيام القليلة املقبلة عقب تولي مدير عام 
السوق حامد السيف مهام منصبه، مع وفد صندوق النقد 
وادارة السوق ملناقشة آليات إحكام الرقابة على عمليات 
حتويل األمول من خالل التعامالت اليومية للمتداولني 
بالبورصة. وذكرت ان هذه االجتماعات ستتبعها اجتماعات 
اخرى ل� »النقد الدولي« مع عدد من ش���ركات الوساطة 

في السوق.

»مجلس مفوضي أسواق المال« ناقش مع »النقد الدولي« آليات مواجهة محاوالت غسيل األمول عبر البورصة

الشيخ أحمد الفهد

كونا: أكد نائب رئيس مجلس 
الوزراء للش����ؤون االقتصادية 
ووزير الدولة لشؤون التنمية 
ووزير اإلس����كان الشيخ أحمد 
الفهد أن مشاريع خطة التنمية 

أصبحت واقعا ملموسا.
وقال بي����ان صحافي صدر 
أمس عن املكتب اإلعالمي لنائب 
الوزراء ووزير  رئيس مجلس 
اإلسكان بعد لقائه وزير الصناعة 
والتكنولوجيا احلديثة في اململكة 
املغربية احمد رضا الشامي، ان 
الش����يخ أحمد الفهد قدم للوفد 
املغربي نبذة عن خطة التنمية 
التي تش����هدها البالد وأهميتها 
الكويت  إلى اس����تعداد  إضافة 
العاملية في  ملشاركة الشركات 

هذه املشاريع.
وأضاف البيان أن الش����يخ 
احمد الفهد س����لط الضوء على 
املرحلة التنموية التي تشهدها 
الكويت من خالل التنفيذ املرحلي 
خلطة التنمية إضافة إلى جذب 
الكيان����ات االقتصادية الكبرى 
العاملية للمشاركة  والشركات 
في تنفيذ ه����ذه اخلطوة التي 
تعتب����ر طريق حتويل الكويت 

بلدهم الثاني الكويت.
وقال الشامي ان زيارته مع 
وفد لرجال األعمال إلى الكويت 
تأت����ي ضمن برنام����ج تطوير 
العالق����ات املغربية  وتفعي����ل 
الكويت مبختلف املجاالت  مع 
التبادل  االقتصادية وتعزي����ز 
التجاري واملعلوماتي إضافة إلى 
تسويق االستثمارات في املغرب 

أمام املستثمرين الكويتيني.
وذكر ان ه����دف الزيارة هو 
الس����عي ال����ى تعزي����ز أواصر 
العالقة ب����ني الكويت واملغرب 
من خالل تبادل الزيارات مبينا 
ان الزي����ارة تضمن����ت توقيع 
عدد من االتفاقيات بني البلدين 
الشقيقني وبحث سبل تفعيل 
العالقات االقتصادية والتجارية 

والسياسية.
وقال الشامي ان لدى املغرب 
املزي����د من  طموح����ا جل����ذب 
االستثمارات الكويتية اليه سواء 
في قطاع السياحة او الصناعة او 
الزراعة ومشاريع البنى التحتية 
والطاقة املتجددة مبينا ان هذه 
املش����اريع متثل منظومة عمل 

استثماري.

إلى مركز مالي وجتاري.
الش����يخ  البيان أن  وذك����ر 
احمد الفهد استعرض مع الوفد 
الزائ����ر عددا من املش����روعات 
اإلستراتيجية التي يتم تنفيذها 
في الوقت احلالي في كل املجاالت 
اإلسكانية والصحية والتعليمية 
الوقت  واخلدماتية، مؤكدا في 
نفسه أن هذه املشاريع أصبحت 

واقعا.
م����ن جانبه أع����رب الوزير 
الش����امي عن امتنانه للحفاوة 
التي ملسها والوفد املرافق له في 

خالل لقائه وزير الصناعة والتكنولوجيا المغربي

الفهد: مشروعات التنمية أصبحت واقعًا ملموسًا
ونسعى لجذب الكيانات االقتصادية العالمية

الهارون: المغرب تملك مقومات سياحية
ونسعى لزيادة حجم التعاون السياحي معها

الصيغة النهائية لتعاقد »نفط الكويت«
مع »اكسون موبيل« تعرض على الزنكي قريبًا

لتطوير حقول النفط الثقيل في شمال الكويت

الهارون خالل اجتماعه بوزير السياحة املغربي ياسر الزناكي

عاطف رمضان
اكد وزير التجارة والصناعة احمد الهارون ان 
املغرب متلك مقومات سياحية واقتصادية وان 
االشقاء من املغرب لديهم طموح للعمل على ايجاد 
بيئة سياحية ضخمة من خالل الدعم املتواصل 

الذي يتلقونه من قبل جاللة امللك.
واضاف الهارون في تصريح للصحافيني امس 
على هامش اجتماعه في مكتبه بوزير السياحة 
والصناعات التقليدية املغربي ياسر الزناكي، ان 
الكويت ترحب بجميع االفكار التي طرحت مع 
الوفد املغربي خاصة انها حتقق منوا ملحوظا 

في القطاع السياحي في البلدين.
واشاد الهارون بالوزير املغربي ياسر الزناكي 
واصفا اياه بأنه وزير ش���اب يحمل في جعبته 
افكارا جديدة ومتقدمة وينظر للمستقبل بنظرة 

تختلف عن النظرات السابقة.
وبني الهارون ان املغرب لديها صندوق كبير 

يوجه استثماراته لقطاع السياحة، معربا عن 
امله ان يكون هناك مزيد من التعاون في املجاالت 

السياحية واالقتصادية بني البلدين.
من جانبه ذكر وزير السياحة والصناعات 
التقليدية املغربي ياس���ر الزناكي انه بحث مع 
الوزير الهارون س���بل دعم وتعزيز السياحة 
بني البلدين للعمل على خلق منتجات سياحية 
مناسبة جللب اكبر عدد من السياح الى جانب 
تعزيز السياحة البينية بني الدول العربية بشكل 
عام. وقال ان شركات ومستثمرين كويتيني لديهم 
استثمارات في املغرب، مؤكدا على ضرورة دعم 
هذه الشركات وحماية االستثمارات االجنبية.

ولفت الى ان القطاع السياحي من املجاالت 
املهمة التي تقرب بني الش���عوب، مشيرا الى ان 
نسبة االقبال على االس���تثمار السياحي منت 
بش���كل كبير خالل العام احلالي مقارنة بالعام 

السابق.

أحمد مغربي
قالت مصادر مس���ؤولة في شركة نفط الكويت 
ان الش���ركة انتهت من املش���اورات واحملادثات مع 
شركة اكسون موبيل لتطوير حقول النفط الثقيل 
ال� »هيفي أويل« في شمال الكويت، مشيرة الى ان 
الشركة انتهت من وضع اآللية احملددة للتعاقد مع 
الشركة والذي سيختلف بشكل كبير عن تعاقد »نفط 

الكويت« مع شركة شل لتطوير حقول الغاز.
وأوضحت املصادر ان التصور النهائي لطبيعة 
التعاقد مع اكسون موبيل سيعرض على الرئيس 
التنفيذي ملؤسسة البترول الكويتية فاروق الزنكي 
قريبا بعد انتهائه من تشكيل مجالس إدارات شركات 
املؤسسة، متوقعة أن يتم التعاقد مع اكسون قبل 
نهاية العام احلالي او بداية العام املقبل على ابعد 

تقدير.
وقالت املصادر ان التعاقد مع اكس���ون موبيل 
 UP�للنفط الثقيل سيكون شامال للعمل في بيئة ال
STREAM وكذلك ال� DOWN STREAM، مشيرة إلى 
ان تطوير حقول النف���ط الثقيل هدفها رفع إنتاج 
نف���ط الكويت من النفط الثقيل إلى ما يتراوح بني 
250 ألف���ا و300 ألف برميل في اليوم بحلول العام 
2030، وإنتاج 60 ألف برميل في 2015 و2016، وذلك 
للوصول في النهاية إلي إنتاج 4 ماليني برميل من 

النفط يوميا في 2030.

التنفيذي  الرئي���س  أكد نائب 
ملجموع���ة بنك الكوي���ت الوطني 
عصام جاسم الصقر أن االكتتاب 
في زيادة رأس���مال البنك الوطني 
كان مبنزلة اس���تفتاء على قدرة 
البنك ومتانته، مشيرا إلى أن هذا 
النجاح الكبير الذي حققه االكتتاب 
عبر جتاوز نسبة التغطية خمسة 
أضعاف األسهم املصدرة يؤكد مرة 
جديدة الثقة الكبيرة التي يتمتع بها 
البنك الوطني من قبل املساهمني 
واملستثمرين، متوقعا أن حتافظ 
أرباح البنك على وتيرتها القوية 

بنهاية العام احلالي.
وقال الصقر، في حوار مع قناة »سي.إن.بي.سي 
عربية«، انه كان من املتوقع أن يش���هد االكتتاب في 
زيادة رأس���مال البنك الوطني إقباال كبيرا من قبل 
املساهمني، لكن نسبة تغطيته فاقت التوقعات بعدما 

جتاوزت 550% من األسهم املصدرة.
وأضاف ان االكتتاب كان مبنزلة استفتاء على قدرة 
البنك ومتانته، حيث جاء هذا النجاح الالفت في هذا 
الوق���ت بالذات ليؤكد مرة جديدة الثقة التي يوليها 
املساهمون لبنك الكويت الوطني ومتانة مركزه املالي 
على الرغم من األزمة املالية العاملية، مشيرا إلى ان 
فائض أموال االكتتاب ستودع في حساب املساهمني 

ابتداء من اليوم 25 أكتوبر.
وأوضح الصقر أن زيادة رأسمال البنك الوطني 
بواقع 10% وبس���عر 500 فلس للسهم الواحد جاءت 
متاشيا مع اس���تراتيجية البنك، وهي كافية لتلبية 
احتياجاته التمويلية للفترة املقبلة، السيما أن الوطني 

يعتزم استخدام هذه الزيادة لتعزيز 
تواجده على املس���تويني احمللي 
واإلقليمي بعد االس���تحواذ على 
نحو 47% من بنك بوبيان، باإلضافة 
إلى نيته دخول السوق السوري 

وتعزيز حضوره في تركيا.
البنك  أما بالنس���بة لنتائ���ج 
الوطني املتوقعة في الربع األخير 
من العام احلالي، فتوقع الصقر أن 
حتافظ أرباح الوطني على وتيرتها 
القوية بنهاية العام، بعدما بلغت 
224.5 مليون دينار في األش���هر 
التس���عة األولى من العام احلالي 
بنمو 11.4% عن الفترة نفسها من 

العام املاضي.
ورأى الصقر أن البنوك الكويتية بدأت تعلن نتائج 
إيجابية في الربع الثالث من العام احلالي، وبالتالي 
نس���تطيع أن نلتمس أن السوق بدأ يستقر إلى حد 
ما بعدما أخذت البنوك مخصصات كبيرة في الفترة 
السابقة، وعبر عن اعتقاده ان هذه املخصصات كانت 
كافية بفضل سياسة البنك املركزي التحفظية والتي 
أثبت���ت جناحها في جتنيب القطاع املصرفي الكثير 

من تداعيات األزمة العاملية.
من جهة ثانية، دعا الصقر إلى اإلسراع في تنفيذ 
خطة التنمية على أرض الواقع وإقرار آلية التمويل 
املناسبة لها، مؤكدا أن »البنوك الكويتية متلك رؤية 
واضحة حول آلية التمويل األمثل للمشاريع الواردة 
ف���ي هذه اخلطة التي نحن ف���ي أمس احلاجة إليها، 
لكونها من ش���أنها أن حتفز النشاط االقتصادي في 

البالد وتعزز النمو«.

بعد تجاوز نسبة التغطية 5 أضعاف األسهم المصدرة

الصقر: االكتتاب كان بمنزلة استفتاء على قوة »الوطني« 
ونجاحه الكبير يؤكد مجددًا ثقة المساهمين به رغم األزمة

أرباح »الوطني« يتوقع أن تحافظ على وتيرتها القوية بنهاية العام الحالي 
وفائض أموال االكتتاب سيودع في حساب المساهمين ابتداًء من اليوم

عصام الصقر

المحكمة تنظر أولى قضايا 
»الغش« في البورصة

مؤمن المصري
ب��دأ القض��اء الكويتي نظر 
أولى قضايا تطبيق قانون هيئة 
اسواق املال رقم 7 لسنة 2010 
حيث ح��ددت الدائرة اجلزائية 
العاشرة برئاسة املستشار عدنان 
اجلاسر جلسة 28 اجلاري لنظر 
القضية رقم 2010/1 )هيئة اسواق 

املال(.
حيث جاء اتهام النيابة العامة 
للمتهم��ن »أنهم ق��د تصرفوا 
تصرف��ا ينط��وي عل��ى خلق 
مظهر وإيح��اء زائف ومضلل 
بش��أن التداول الفعلي ألوراق 
مالية وهي أسهم إحدى الشركات 
بسوق األوراق املالية عن طريق 
الدخول في صفقات بش��كل ال 
يؤدي إلى تغيير فعلي في ملكية 
تلك األوراق املالية وإدخال املتهم 
األول ألوامر شراء وبيع لألوراق 
املالية وهو عل��ى علم بأن أمرا 
مقاربا من حيث احلجم والسعر 
وزمن البيع والشراء لتلك األوراق 
املالية قد مت وسيتم إصداره من 
قب��ل املتهمن الثاني��ة والثالث 

باالتفاق بينهما.
وقد أب��رم املتهم��ون أكثر 
من صفق��ة ف��ي ذات األوراق 
املالية من شأنها رفع سعر تلك 
األوراق لنف��س املصدر بهدف 
حث اآلخرين على شرائها وخلق 
تداول فعلي بهدف حث اآلخرين 
على الشراء والبيع، مما ترتب 
عليه إيهام املتداولن بأن هناك 
تغيرات سعرية قد حدثت لألوراق 
املالية باخلداع وأن تعامال نشطا 
يجري عليه��ا، وحققت املتهمة 
الثاني��ة على إثر تلك الصفقات 
ربحا مبقدار 800 دينار. وطلبت 
النيابة معاقبة املتهمن باملواد 122 
فقرة 1 وفقرة 2 )أ، ج(، واملادة 

128 من قانون اجلزاء.
وقد صرح املستشار أحمد 
مبارك الباحث في قانون هيئة 
اس��واق املال أن ذل��ك االتهام 
وحسبما مت نسبته إلى املتهمن 
معاقبا عليه وفق املواد املش��ار 
إليها باحلبس مدة ال جتاوز خمس 
سنوات وبغرامة ال تقل عن عشرة 
آالف دينار وال تتجاوز مائة ألف 
دينار أو بإحدى هاتن العقوبتن 
فضال عن رد قيمة املنفعة املالية 

التي حققها املتهمون.
يذكر أن تاريخ صدور قانون 
هيئة اسواق املال في 2010/2/21 
وأن تل��ك القضي��ة ه��ي أولى 
التطبيقات الفعلية والعملية ملواد 

القانون أمام ساحة القضاء.


