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 «جلوبل»: الكويتيون أكبر المتعاملين
  في البورصة خالل نوفمبر الماضي

 أصحاب العقارات المنزوعة في مكة 
ينتظرون ١٥ مليار دوالر كتعويضات

 دبـــي ـ العربية نـــت: قدر 
خبير عقاري في الســـعودية 
حجـــم التعويضـــات التي قد 
تصرف للعقارات املنزوعة في 
مكة املكرمة خالل ٥ ســـنوات 
بنحـــو ٥٦٫٢ مليار ريال أي ما 
يعادل ١٥ مليار دوالر، وذلك من 
العام واخلاص  القطاعني  قبل 
عطفا على املشاريع التطويرية 
املزمع إنشـــاؤها في العاصمة 

املقدسة. 
  وقال رئيس شركة «سمو» 
القحطاني:  العقارية عايـــض 
إن املشـــاريع العقاريـــة فـــي 
مكة املكرمة تشـــكل حلقة من 
منظومة تطويريـــة تقوم بها 
احلكومة الســـعودية من أجل 
تطوير العاصمة املقدسة بشكل 
يتناسب مع حجم احلركة التي 
تشهدها على مدار العام، مبينا 
أن سوق مكة العقارية تعد من 
التي  العقارية  أفضل األسواق 
النجاح،  متلك جميع مقومات 
تتمثـــل في املوقـــع واحلركة 
ونسب النمو في اعداد الزوار، 
التحتية  البنية  إلى  باإلضافة 
الضخمـــة التي تعمـــل عليها 

احلكومة السعودية.
  وأوضـــح وفقا ملا نشـــرته 
أن  األوســـط»  «الشـــرق 
التعويضـــات البالغة نحو ١٥ 
مليار دوالر تشمل التعويضات 
منذ العام املاضي ٢٠٠٩، التي 

تتضمن توسعة خادم احلرمني 
الشريفني للساحات في احلرم 

املكي الشريف.
  وبحســـب دراســـة لشركة 
العقارية فإن إجمالي  «سمو» 
استثمارات السعودية في القطاع 
العقاري (الثروة العقارية) يصل 
إلى نحو ١٫١٢٥ تريليون ريال 

مبا يعادل ٣٠٠ مليار دوالر حتى 
عام ٢٠٠٩، وقد تتجاوز حاجز 
١٫٥ تريليـــون ريال مبا يعادل 
٤٠٠  مليـــار دوالر بنهاية عام 
٢٠١٠، متوقعة أن يحافظ القطاع 
العقاري في اململكة على نسبة 
منو تتراوح بني ٥٪ و٧٪ حتى 

عام ٢٠١٠. 

 دبي تواصل رحلة بيع األصول
  بالتخلص من «واترفرونت» في أفريقيا

  
ــؤول في مجموعة دبي  ــي ـ العربية نت: أكد مس   دب
ــركة استثمار العاملية، الذراع االستثمارية  العاملية أن ش
ــة لبيع  ــة النهائي ــد االتفاقي ــم توقع بع ــة، ل للمجموع
ــروع «فيكتوريا آند  ــي مش ــة ٣٧٫٥٪ ف ــا البالغ حصته
ــا العقاري، وفقا لوكالة  ألفريد واترفرونت» في أفريقي

بلومبيرغ.
  ويأتي ذلك بعد أن ذكرت صحيفة «ميل آند غارديان» 
ــروع في مدينة كيب تاون األفريقية مت  احمللية أن املش
ــمل  ــركات اجلنوب افريقية، تش بيعه ملجموعة من الش
ــة Growthpoint واملجموعة املصرفية  ــركة العقاري الش
Absa إضافة الى مجموعة االستثمار العام. وتقدر قيمة 

الصفقة بـ ١٫٥ مليار دوالر.
  وبحسب الصحيفة، حصلت «استثمار العاملية» على 
ــروع،  ــهم مقابل بيع حصتها في املش مبلغ نقدي وأس
ــريكها في املشروع (الشركة البريطانية  فيما حصل ش
ــغ نقدي  ــى مبل London and Regional Properties) عل

مقابل حصته. 

 نمر الصباح: مكتب مكافحة غسيل األموال
  يراجع كل السجالت المالية والتجارية للشركات

 أكد مدير مكتب مكافحة عمليات غسيل األموال 
ــيخ منر فهد  ــع لوزارة التجارة والصناعة الش التاب
الصباح ان عملية غسيل األموال تعتبر اعادة تدوير 
ــروعة في  ــن األعمال غير املش ــوال الناجتة ع االم
ــتثمار شرعية الخفاء املصدر  مجاالت وقنوات اس
ــد تولدت من  ــا لو كانت ق ــي لها لتبدو كم احلقيق

مصدر مشروع.
ــيل األموال يقوم  ــب مكافحة غس   وبّني ان مكت

ــجالت املالية والتجارية للشركات  مبراجعة كل الس
ــد  ــد جتدي ــا عن ــة لرقابته ــات اخلاضع واملؤسس
ــة ومهنة  ــات الصراف ــا مؤسس ــا ومنه تراخيصه
مراقبي احلسابات وشركات ومؤسسات املجوهرات 
الذهبية واالحجار الكرمية واملعادن الثمينة وشركاء 
ــطاء التأمني واعادة التأمني، باالضافة  ووكالء ووس
ــركات حتصيل األموال وادارة اموال الغير،  الى ش
وكذلك الوكالء العقاريون وشركات السلع الثمينة. 

  ومضــــى يقــــول ان وزارة 
التجارة والصناعة قامت وفقا 
الختصاصاتهــــا بدورهــــا في 
التنظيم واالشــــراف وتكثيف 
جهودهــــا لدفــــع وتعزيز هذا 
التوجه، وفي نفس الوقت تذليل 
كل العقبــــات والتهديدات التي 
تقف أمــــام هذه اجلهود لتوفير 
املناخ املالئم لعمليات االصالح 
والتنميــــة، مضيفا أنه ملا كانت 
عمليات غسيل االموال ومتويل 
االرهاب تشــــكل تهديــــدا بالغا 
الستقرار أي نظام اقتصادي في 
العالم، وتعيق اخلطط التنموية 
للمجتمع ولها تأثيرها السلبي في 
تنفيذ إستراتيجية الدولة الهادفة 
إلى جعــــل الكويت مركزا ماليا 
واقتصاديا عامليا، ونظرا العتبار 
عمليــــات تبييــــض االموال من 
اجلرائم املالية الكبرى، لذا وجب 
علينا التصدي لهذه العمليات غير 
املشروعة التي تعد من انشطة 
اجلرائــــم االقتصادية وذلك من 
خالل شرح أساليبها والتعريف 
بالقنوات التــــي تضخ بها تلك 
األموال وتأثيراتها السلبية على 
تنفيذ خطط التنمية االقتصادية 
الطموحة في البالد، حيث سارعت 
وزارة التجارة والصناعة باتخاذ 
التي  التدابيــــر واالحتــــرازات 
توفــــر احلماية الكافية من هذه 

الظاهرة.
  وأكد على أن وزارة التجارة 
سخرت جانبا كبيرا من إمكانياتها 
القنوات  واهتماماتها إلحــــكام 
الرقابية حملاربة هذه التهديدات، 
وذلك من خالل إجراءات املتابعة 
والتدقيق ممثلة مبكتب مكافحة 
عمليات غســــيل األموال، حيث 
خطت خطوات مهمة في النزول 
إلى امليــــدان وإجــــراء عمليات 
التفتيش والتدقيق املســــتمرة 
الداخلة  على مختلف االنشطة 
في اختصاصها، وعلى ســــبيل 
اخلصوص مؤسسات الصرافة، 
ومؤسسات وشركات املجوهرات 

والذهب، وقطاع التأمني.
  وأضــــاف ان وزارة التجارة 
ممثلة مبكتب مكافحة غســــيل 
االموال واالدارات املساندة ومن 
خالل جهودها تعلم جيدا املهام 
امللقاة على عاتقها واملسؤوليات 
التي يجب القيام بها، فباالضافة 
إلى اجلهود واجلوالت امليدانية 
املستمرة، فإن الوزارة تدرك أهمية 
اجلانب التوعوي ونشر الوعي 
بني شــــرائح املجتمع املختلفة 
وذلك من خالل نشر املطبوعات 
والكتيبات ومن ضمنها القرص 
الرابع باللغتني العربية  املدمج 
الذي يتناول هذه  واالجنليزية 
القضيــــة والتعريف بالقرارات 
والقوانني املنظمة واالدلة املفصلة 
ألمنــــاط املعامالت املشــــبوهة 
اخلاصة بعمليات غسيل األموال، 
والتعريف بجهود اللجنة الوطنية 
ملكافحة عمليات غسيل االموال 

ومتويل االرهاب.

  جمع األموال العامة

إلى  الطبطبائــــي    وتطــــرق 
موضوع إخضــــاع عملية جمع 
االموال العامة لألعمال اخليرية 
الكويت للترخيص املسبق  في 
من وزارة الشؤون االجتماعية 
والعمل، إضافة إلى ما يقوم به 
ســــوق الكويت لالوراق املالية 
من دور فاعل في هذا الشــــأن، 
حيث أصدر الســــوق تعليماته 
للوسطاء والشــــركات املديرة 
حملافظ الغيــــر وغرفة املقاصة 
بتوخي الدقة واحلذر الدائمني من 
عمليات غسيل االموال أو متويل 
االرهاب مــــن خالل التعامل في 
السوق واحلصول على بيانات 
ومعلومات وافية عن املتعامل.

معكم خــــالل األيام الثالثة املقبلة 
معارفهم، وممارستهم وخبراتهم 
املهنية حول الكشــــف والتحقيق 
واملالحقة القضائية ملثل هذا النوع 

من اجلرائم.

  وحدة استخبارات مالية

  من جانبهــــا، قالت وزيرة أمن 
البارونة بولني  املتحــــدة  اململكة 
نفيــــل جونز إن مذكــــرة التفاهم 
الكويت واململكة  املشــــتركة بني 
املتحــــدة والتــــي مت توقيعها في 
أغسطس من العام احلالي تعتبر 
خير مثال على التعاون املشترك 
بني البلدين كونها تتضمن وجود 
تقارب في العمل بني البلدين على 
عدة أصعدة مبا فيها األمن الدولي 
ومكافحة اإلرهاب واجلرمية املنظمة 
وجتارة البشر وتهريب املخدرات 

وجرائم االنترنت.
  وأكدت أن اإلرهاب ليس له حدود 
أو احترام جلنســــية أو دين، وان 
التمويل غير الشرعي يؤثر بصفة 
مباشرة على األمن العاملي، فمن دون 
التمويل ستصبح نشاطات اإلرهاب 
ومنظماته مكبلة وسيضطرون إلى 
تقدمي التنازل وخفض التكاليف، 
وهو ما سيساهم في تدهور قدرتهم 
على التخطيط وتنفيذ االعتداءات، 
مشــــيرة إلى أن غســــيل األموال 
ميكن اإلرهابيني من االستفادة من 
أموالهم  جرائمهم بإخفاء مصادر 
ومن ثم التمتع مبكاســــبها، وأن 
جترمي غسيل األموال يعتبر خطوة 
أولى مهمة، مشــــيرة إلى أنه البد 
من التأكد من تنفيذ القوانني التي 

جترم تلك الظاهرة.
  وبينت أن مجموعة العمل املالي 
تنصح بأن تقوم كل دولة بتأسيس 
وحدة اســــتخبارات مالية فعالة 
لتحليل تقارير األعمال املشبوهة 
التي تنبه الى حدوث عمليات غسيل 
األموال، الفتتا إلى أن التحقيقات 
املالية الفعالة جزء أساســــي من 
عمليات مكافحة غســــيل األموال 
واإلرهاب، حيث يعتبر القطاع املالي 
أحد أهم القطاعات التي يستطيع 
املجرمون إساءة استغاللها لتحويل 

التمويالت غير الشرعية.

  تدابير واحترازات

  كوقال وكيــــل وزارة التجارة 

والصناعة رشــــيد الطبطبائي ان 
شعار املؤمتر «ســــاهم معنا في 
مكافحة عمليات غسيل االموال» 
جاء ليسلط الضوء على خطورة 
هــــذه الظاهــــرة التي قــــد تضر 
باالقتصــــاد الوطنــــي واالقتصاد 
العاملي وحتدث خلال في الروابط 
والعالقات االجتماعية للمجتمع، 
فضال عن أهمية وضرورة التعاون 
والتكاتف من قبل اجلميع سواء 
اجلهات احلكومية او القطاع اخلاص 
شركات ومؤسسات، باإلضافة إلى 
جميع فئات املجتمع في محاربة 
هــــذه الظاهرة التــــي باتت تؤرق 
املجتمعــــات االقتصادية الدولية. 
وأشار إلى أن االصوات والدعوات 
التي تنادي بتوخي احلذر واحليطة 
من الوقوع في شــــبكات تبييض 
االموال حتتم على ضرورة توحيد 
اجلهود وان نتوجه نحو مزيد من 
الفطنة واالدراك بشأن مدى املخاطر 
التي قد تسببها هذه التهديدات في 
حال استطاعت أن تنفذ إلى داخل 
القطاعــــات االقتصادية املختلفة 
الطبطبائي  البالد. وأضــــاف  في 
أنه على الرغم من احملاوالت التي 
تقوم بها العديد من الدول بشأن 
توفير املنــــاخ االقتصادي املالئم 
لالستثمار من خالل فتح االسواق 
وحترير االقتصادات وتبني آليات 
الســــوق والتي تعتمد على حجم 
التسهيالت التي تقدمها حكوماتها 
لرؤوس االموال االجنبية اخلارجية، 
ومــــا يتطلــــب منها مزيــــدا من 
االنفتاح وتبني إصالحات هيكلية 
التشريعات  القتصاداتها وســــن 
اجلاذبة، فإن ذلك يدفعنا إلى توخي 
احلــــذر واالنتباه إلى طبيعة هذه 

االموال ومصادرها.
  وأوضــــح أن الكويــــت إحدى 
الدول التــــي انتهجت منذ البداية 
مبادئ االقتصاد احلر وفطنت إلى 
طبيعة املتغيرات احلالية الناشئة 
في االقتصاد العاملي وسارعت إلى 
االعالن عن استراتيجيتها بجعل 
الكويت مركزا ماليا، فكانت الرغبة 
الســــامية لصاحب السمو األمير 
إيذانا بتحرك مؤسســــات الدولة 
التي  التشريعات والقوانني  لسن 
تخدم هــــذا التوجه بهدف حتفيز 
عمليات النمــــو وحتقيق التنمية 

املستدامة.

النظام املالي من الذين يحاولون 
انه  إســــاءة اســــتغالله، حيــــث 
التمويل غير  ومبمارستهم سبل 
املشــــروع فهم يقومون بتقويض 
النظام االقتصادي العاملي بسبب 
مــــا يرتكبونه مــــن جرائم والتي 
تســــتهدف كفاءة النظــــام املالي، 
والتي تؤدي تباعا إلى اهتزاز ثقة 
العامة باملؤسسات املالية العاملية 
والتي بدورها تنعكس سلبيا على 

االقتصاد العاملي.
  وأشــــادت بجهــــود الكويــــت 
املتواصلة والرامية من أجل خلق 
الوعي بأهميــــة مكافحة اجلرائم 
املالية التي تهدد سالمة مؤسساتنا 

املالية.
   وقالــــت ان للجرائــــم املالية 
تأثيرهــــا البالغ األثــــر، وقد قدر 
صندوق النقــــد الدولي أن ما بني 
٢ و ٥٪ من اجمالي اقتصاد العالم 
نتج عن عمليات غســــيل األموال 
وهو ما يعني بالعملة األميركية 
ما بني ٥٩٠ مليار و ١٫٥ تريليون 
دوالر من اجمالي اقتصاد العالم، 
وعليه فإن إنشاء نظم قوية ملكافحة 
عمليات غسيل األموال بالتنسيق 
مع مجموعة العمل املالي الدولية 
(FATF) يعــــد أولوية بالنســــبة 
للمجتمع الدولي، خاصة أن الدول 
التي تفتقر إلى جهاز تنظيمي قوي 
ملكافحة اجلرائم املالي تعاني من 
وضع غير تنافســــي في األسواق 
املاليــــة العاملية عــــالوة على أن 
املؤسسات املالية الراقية ستتردد 

في بدء أنشطتها بتلك الدول.
  ولفتت إلى أن الواليات املتحدة 
األميركية لديها خبرة واسعة في 
مجال التعامل مع اجلرائم املالية 
مبا في ذلك عمليات غسيل األموال 
ومتويل اإلرهــــاب، كما أننا نقوم 
بشــــكل مســــتمر بإعــــادة تقييم 
اســــتراتيجيتنا ونكتشف نقاط 
ضعفنا، ففي املاضي القريب جدا 
ادركنا مرة أخرى رغما عنا صعوبة 
الســــيطرة على انتقال املعلومات 
عبــــر الشــــبكات اإللكترونية في 
االنترنت، ونحن نشــــكر حكومة 
الكويت لتوجيهها الدعوة ألربعة من 
اخلبراء األميركيني الذين ميثلون 
كال من وزارة اخلارجية األميركية، 
العدل، اخلزانة واملجلس االحتياطي 
الفيدرالي، والذين ســــيتبادلون 

 محمود فاروق
التجارة والصناعة    أكد وزير 
أحمد الهارون أن جرمية غســــيل 
األموال تعتبر من أخطر اجلرائم 
املالية فــــي العصر احلديث وأنها 
أمام  التحدي احلقيقــــي  تعتبــــر 
قطاع املال واألعمــــال في العالم، 
حيث تعتبر مبثابة اختبار لقوانني 
الــــدول ملواجهتها،  وتشــــريعات 
ويتمثل خطرها علــــى االقتصاد 
من خالل التأثير املباشــــر في كل 
التضخم والكساد واملضاربة  من 
على العقــــارات والذهب والعقود 
طويلة األجــــل، مبينا أن عمليات 
غســــيل األموال تساهم في تقلب 
أسعار صرف عملة الدولة املضيفة 
للمال املغسول، والسيما أن منظمات 
غسيل األموال تفضل غالبا املضاربة 
على العقارات واملجوهرات مبا يرفع 
من قيمها السوقية بغير مبرر، وهو 
األمر الذي يلحق الضرر باملجتمع، 

ويهدد أمنه واقتصاده.
  وقال الهارون في كلمة ألقاها 
خالل املؤمتر الدولي الرابع «ساهم 
معنا في مكافحة عمليات غسيل 
األموال» ان الكويت لن تكون هدفا 
سهال لعصابات غســــيل األموال 
التي تسعى لالســــتفادة من هذه 
املميزات ومن احلريات التي تتمتع 
بها البالد، مشيرا إلى أن الكويت 
من الدول السباقة في املنطقة التي 
حققت خطوات متقدمة في مواجهة 
هذه اآلفة اخلطيرة من خالل بناء 
تشريعي رادع إضافة إلى إقامتها 
العديد من املؤمترات بهدف نشر 
الوعي بني أوساط املجتمع الكويتي، 
وأن وزارة التجارة حترص على 
دعوة املنظمات الدولية واخلبراء 
املتخصصني في املؤمترات اخلاصة 
مبكافحة عمليات غسيل األموال 
بغرض تبادل اخلبرات واملعلومات 

وتأهيل الكوادر الوطنية.
  وبني أن الكويت في إطار حرصها 
على مكافحة هذه الظاهرة أنشأت 
اللجنة الوطنية ملكافحة عمليات 
غســــيل األموال ومتويل اإلرهاب 
برئاســــة محافظ البنك املركزي، 
حيث هناك تواجــــد لهذه اللجنة 
في أكثر من جهة حكومية، وهي 
تقوم بوضع التشريعات واألسس 
التي تكفل حماية االقتصاد الوطني 

من هجمات هذه اجلرمية.
  ولفت إلى أن صدور قانون هيئة 
أســــواق املال يأتي ضمن اجلهود 
التي تبذلها الدولة في احلفاظ على 
الشــــفافية والتنظيم واالنضباط 
في سوق الكويت لألوراق املالية 
وحمايته من املمارسات الضارة، كما 
أن إقرار مشروع قانون الشركات 
التجارية اجلديد ومشروع تعديل 
قانون غسيل األموال سيساهم في 
إرساء مناخ استثماري سليم يقوم 
على مبادئ الشفافية واملسؤولية 

وتكافؤ الفرص للجميع.
الوزارة رأت توسيع  أن    وبّني 
قاعدتها في محاربة هذه الظاهرة 
حيث قامت بإطالق حملة كبيرة 
حتت عنــــوان «ســــاهم معنا في 
مكافحة غسيل األموال، وهي حملة 
يتم من خاللها مخاطبة جميع فئات 

املجتمع.

  خبرات قوية

  كمــــا أكدت ســــفيرة الواليات 
املتحــــدة األميركية ديبورا جونز 
أن الكويت تتمتع بوجود خبرات 
مالية قوية بها ليســــت موجودة 
في املنطقة فحســــب بــــل بالعالم 
التي  الرفاهية  أن  أجمع، مبينــــة 
تعيشها الكويت أتت من االعتماد 
على اخلبرة التي متتلكها في إدارة 
الثروة النفطية واستثمارها على 
النحو السليم وهذا األمر مت اكتشافه 

في بقية العالم.
  وأشارت إلى أن املوارد املالية 
تعنــــي القليل إذا لــــم تتم حماية 

 قال التقرير الشهري لبيت 
العاملي (جلوبل)  االســـتثمار 
التداول في سوق  إن نشـــاط 
الكويت لألوراق املالية شـــهد 
تراجعا كبيـــرا خالل نوفمبر 
املاضي مقارنة باألداء املسجل 
في الشهر السابق، حيث شهد 
السوق انخفاضا حادا في قيمة 
األسهم املتداولة بنسبة بلغت 
إلـــى ٧٦٧ مليون  ٣٧٪ لتصل 
دينار، في حني شهد عدد األسهم 
املتداولة انخفاضا مماثال بلغت 
إلى ٤٫٤  نســـبته ٣٧٪ ليصل 

مليارات سهم.
  وعلى صعيد نشاط التداول 
حسب نوعية املستثمر، اشار 

التقرير الى ان قطاع األفـــراد مازال ميثل أكبر 
القطاعات املتعاملة في البورصة الكويتية، حيث 
استحوذ على ٤٤٪  من إجمالي قيمة األسهم املشتراة 

و٤٨٪ من إجمالي قيمة األسهم املباعة.
  ومقارنة بشـــهر أكتوبر، انخفـــضت حصة 
املستثمرين األفــراد من إجمـــالي قيـــمة األسهم 
املشتراة بنســـبة ٣٦٪ خالل شهر نوفمبر كما 
انخفضت  حصتهم من إجـــمالي قيمة األســـهم 
املباعة بنسبة ٣٦٪ ايضا، إذ اشترى املستثمرون 
األفراد في شـــهر نوفمـــبر أســهما تقدر بقيمة 
٣٣٨ مليون دينار في حـــني باعوا أســـهما تقدر 
بقيمة ٣٦٩٫٣ مليون دينار، ليصبحوا أكثر بيعا 
لألسهم، حيث باعوا ما تبلغ قيمته ٣١٫٣ مليون 

دينار.
  وفيما يتعلق بقطاع الشركات واملؤسسات، 
فقد اســـتحوذ القطاع على ما نسبته ٢٤٪ من 
إجمالي األسهم املشتراة و٢١٪ من إجمالي األسهم 
املباعة، وقد اشترى القطاع أسهما تبلغ قيمتها 
 ١٨٢٫٢ مليـــون دينار في حني باع أســـهما تبلغ 
قيمتها  ١٥٧٫٩ مليون دينار، وكان أكثر شـــراء 
لألسهم، بصافي قيمة شراء بلغت ٢٤٫٣ مليون 
دينار، وتراجع نشاط الشراء في قطاع الشركات 
واملؤسســـات بنســـبة ٤٢٪ خالل شهر نوفمبر 
بينما تراجع نشـــاط البيع بنسبة ٤٠٪، وكان 
قطاع الشركات واألفراد أكثر شراء لألسهم ملدة 
ثالثة أشهر متتالية بعد أن كان األكثر بيعا خالل 

أغسطس من العام احلالي.
   وفيما يتعلق بنشاط قطاع صناديق االستثمار 
وحسابات العمالء، فقد استحوذا على ١٠٪ و٢٢٫٥٪ 
على التوالي من إجمالي األسهم املشتراة، و٩٪ 

و٢٢٪ على التوالي من إجمالي األســـهم املباعة 
خـــالل نوفمــبر املاضي، وبعــــــد أن كان أكثر 
بيعا لألسهم ملدة شهرين متتاليني، أصبح قطاع 
صناديق االســـتثمار أكثر شراء لها خالل شهر 
نوفمبر، حيث اشترى أســـهما تقدر بقيمة ٧٤ 
مليـــون دينار في حني باع أســـهما بقيمة ٧١٫٣ 
مليون دينار مســـجال صافي شراء مقداره ٢٫٧ 

مليون دينار.
   وفيما يتعلق بقطاع حسابات العمالء، فقد 
ظل أكثر القطاعات شـــراء خالل شهر نوفمبر 
على الرغم من انخفاض نشـــاط شرائه بنسبة 
٣٩٪ وتراجع نشاط بيعه بنسبة ٣٩٪، واشترى 
قطاع حسابات العمالء أسهما بقيمة ١٧٢٫٦ مليون 
دينار في حني باع أسهما تقدر بقيمة ١٦٨٫٣ مليون 
دينار، ليصبح أكثر شـــراء لألسهم، بشرائه ما 

قيمته ٤٫٣ ماليني دينار.
  ومن حيث نشـــاط التداول حســـب جنسية 
املستثمر، أفاد التقرير بأن املستثمرين الكويتيني 
كانوا أكبر املتعاملني في سوق الكويت لألوراق 
املالية خالل شهر نوفمبر حيث استحوذوا على 
٩٠٫٥٪ من إجمالي األسهم املشتراة، و٩٠٫٢٪من 
إجمالي األســـهم املباعة، كما كانوا أكثر شـــراء 
لألسهم  خالل شـــهر نوفمبر، حيث اشتروا ما 
تبلغ قيمته ٦٩٤ مليـــون دينار في حني باعوا 
ما يقدر بقيمـــة ٦٩١٫٤ مليون دينار، ليصبحوا 
أكثر شراء بشرائهم ما قيمته ٢٫٥ مليون دينار. 
وفي شهر نوفمبر ايضا، انخفضت قيمة األسهم 
املشتراة من قبل الكويتيني بنسبة ٣٨٪ أما من 
جهة األسهم املباعة، فقد انخفضت قيمة األسهم 

بنسبة ٣٩٪ على أساس شهري. 

 استحوذوا على أكثر من ٩٠٪ من األسهم المشتراة والمباعة

 شركات تابعة لـ «إسرائيل كورب» تشتري الغاز المصري
 تل أبيب ـ رويترز: تشتري شركات تابعة 
إلسرائيل كورب الغاز الطبيعي من مصر في 
اتفاق مدته ٢٠ عاما تتراوح قيمته بني خمسة 
وعشرة مليارات دوالر. وقال أحد املساهمني في 
شركة غاز شرق املتوسط املصرية التي تبيع 
الغاز إلى إســــرائيل إن الكمية االجمالية التي 
يغطيها التعاقد مع شركته ١٫٤ مليار متر مكعب 
سنويا ملدة عشرين عاما مع خيار للمشترين 
بزيادة الكمية إلى ٢٫٩ مليار متر مكعب سنويا. 
وأبرمت «غاز شرق املتوسط» العقود مع أويل 
ريفاينريز وكيماويات إسرائيل وأو.بي.سي 

رومت وكيماويات إسرائيل للكهرباء.
  وتقدر أويل ريفاينريز أكبر مصفاة نفط 
في اســــرائيل قيمة الغاز الذي ستشتريه من 
الشركة املصرية مبا في ذلك اخليار املمنوح لها 
مبا بني ١٫٨ و٢٫٩ مليار دوالر. وقدرت الشركة 
أن التحول للغاز الطبيعي في محطاتها سيوفر 

أكثر من ١٣٠ مليون دوالر سنويا.
  وتنوي شركة أو.بي.سي رومت التي متتلك 
إسرائيل كورب نســــبة ٨٠٪ فيها شراء غاز 
تتــــراوح قيمته بني ٣٫٢ مليارات و٤ مليارات 
دوالر حملطة كهرباء بقدرة ٤٤٠ ميغاوات تنوي 

تشييدها. وتقضي الصفقة بشراء ٠٫٣ مليار 
متر مكعب سنويا أي نصف استهالك احملطة 
من الطاقة والصفقة مشروطة بإنهاء متويل 

احملطة بحلول ٣١ يناير.
  وقالت شــــركة كيماويات إسرائيل إلنتاج 
األسمدة والكيماويات اخلاصة انها ستشتري 
الغاز الطبيعي من شركة غاز شرق املتوسط مبا 

تتراوح قيمته بني ٣٧٠ و٤٦٠ مليون دوالر.
  ويضاف االتفاق اجلديد إلى تعاقد سابق في 
عام ٢٠٠٨ لشراء ملياري متر مكعب من الغاز 
حتــــى عام ٢٠١٥. ومت ربط مصانع كيماويات 

إسرائيل بشبكة توزيع الغاز في ٢٠٠٩.
  وستشتري شركة كيماويات إسرائيل وهي 
سادس أكبر منتج للبوتاس في العالم ٠٫٢ مليار 
متر مكعب سنويا لتشغيل محطة كهرباء تعتزم 

تشييدها في بلدة سدوم بجنوب إسرائيل.
  وهي متلك خيار شراء ٠٫٥٣ مليار متر مكعب 
إضافية لكن ذلك غير مــــدرج ضمن التقدير 
احلالي لقيمة الصفقة. ومنحت شركة كيماويات 
إسرائيل للكهرباء خيارا لشراء مابني ٠٫٣ و٠٫٦ 
مليار متر مكعب سنويا حملطة كهرباء بطاقة 

٤٤٠ ميغاوات تدرس تشييدها. 

 الهارون: جرائم غسيل األموال التحدي الحقيقي
  أمام قطاع المال واألعمال في العالم 

 أكد خالل المؤتمر الدولي الرابع «لغسيل األموال» تحقيق الكويت خطوات متقدمة في مواجهة هذه اآلفة

 (محمد ماهر) أحمد الهارون يتوسط السفيرة األميركية ديبورا جونز وبولني نفيل في بداية املؤمتر

 البنك اإلسالمي للتنمية  «مايباخ» تطلق شراكة مع النحات العالمي شنابيل
يدعم أول بنك إسالمي 

في تونس

 «بايك ريفر» النيوزيالندية تعلن 
إفالسها بعد كارثة منجم الفحم

 «أريج» تؤسس شركة في لندن
 أعلنت شركة املجموعة العربية للتأمني 
(اريج) في بيان نشر على موقع البورصة 
عن تأسيس شركة اريج كابيتال احملدودة 
«اي سي إل» ومقرها لندن التي مت اعتمادها 
من قبل لويدز للعمل كعضو في   النقابة. 
وأضافت الشركة أن «اي سي إل» شركة 
مملوكة بالكامل لها وقد قامت الشـــركة 
بتوقيع عقد مدته ســـنتان مع مجموعة 

هاردي للمشـــاركة في نقابة ٣٨٢ التي 
تديرها هاردي لدى لويدز، وكذلك باكتتاب 
حصـــة تبلغ ٧٫٥٪ من النقابة   في ٢٠١١. 
وسوف توفر هذه الشركة ملجموعة هاردي 
رأس مال إضافيا مرنا في ذات الوقت تتيح 
الريج اقتناء فرص اعمال من سوق لندن 
التأميني وتعزيز العالقات االستراتيجية 

ما بني املجموعتني.  

 مياميـ  د.ب.أ: أطلقت شركة «داميلر» 
األملانية وذراعها إلنتاج السيارات الفاخرة 
«مايباخ» شـــراكة لعامني مـــع النحات 
جوليان شنابيل في مهرجان «آرت بازل 
ميامي بيتش» من خالل العرض العاملي 
األول لتمثال «كويكج ـ متثال مايباخ».

  ويتكون التمثـــال من جزأين ويبلغ 
ارتفاعه ٤٫٨ أمتار وعرضه ١٧٠ سنتيمترا 

وعمقـــه ١٤٢ ســـنتيمترا ووزنـــه ١٤٨٨ 
كيلوجراما، والتمثال مصنوع من البرونز 
ومطلي بطبقة أكسيدية ملونة على درع 
مصنوع من الفوالذ الذي ال يصدأ وتشبه 
قمته ذيل احلوت. يشـــار إلى أن االسم 
مأخوذ من شـــخصية صائد حيتان في 
روايـــة «موبي ديك» الشـــهيرة للكاتب 

هيرمان ملفيل. 

 تونسـ  رويترز: قال مسؤولون 
في بنك الزيتونة في تونس امس 
ان البنك االسالمي للتنمية سيقدم 
مساعدة فنية لدعم بنك الزيتونة 
أول بنك اسالمي في تونس في 
اطار خططه لتطوير االنشـــطة 

املصرفية االسالمية.
  وذكر بنك الزيتونة في بيان ان 
احمد محمد علي رئيس مجموعة 
البنك االســـالمي للتنمية تعهد 
الزيتونة  بتعزيز نشـــاط بنك 
داخليـــا وخارجيا في اطار دعم 

وتطوير الصيرفة االسالمية.
  ويتطلع بنك الزيتونة اململوك 
لصخر املاطـــري صهر الرئيس 
التونسي زين العابدين بن علي 
الى اكتساب بعد اقليمي السيما 

في منطقة املغرب العربي. 

 ويلينجتون ـ د.ب.أ: أعلنت الشـــركة املالكة للمنجم 
إفالسها أمس بعد أكثر من ثالثة أسابيع فقط على مقتل 
٢٩ رجال بســـبب انفجار غازي بأحـــد مناجم الفحم في 
نيوزيلنـــدا، وقالت إنها تعاني مـــن ديون كبيرة وعدم 

يقني بشأن إمكانية عودتها للعمل.
  وأعلنت شركة «بايك ريفر احملدود للفحم» أنها طلبت 
من أكبر مســـاهميها، شركة «نيوزيلندا للنفط والغاز» 
تعيني حارس قضائي ألنها «في موقف غير مستقر ماليا 

نتيجة ألحداث األسابيع الثالثة األخيرة».
  والتزال جثث الرجال الـ ٢٩ مدفونة في املنجم الذي 
يوجد على الساحل الغربي في «ساوث أيالند» بنيوزيلندا، 
حيث يندلع حريق حتت األرض منذ وقوع االنفجار في 

١٩ نوفمبر.
  والتزال اجلهود مســـتمرة النتشال اجلثث وأعلنت 
الشرطة أمس األول أنه مت تركيب ألواح من الصلب على 
فتحة التهوية وأوضحت أنه سيتم ضخ غاز النيتروجني 
خالل األيام القليلـــة املقبلة في محاولة إلخماد النيران 

وتبريد املنجم حتى يتسنى انتشال جثث الضحايا. 

 دبي تواصل رحلة بيع األصول


