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»املصرفيني العرب« تختار الرئيس التنفيذي 
ملجموعة »األهلي املتحد« شخصية العام

أعلنت جمعية المصرفيين 
العرب والتي مقرها العاصمة 
البريطانية لندن عن اختيار 
المصرفي العربي عادل اللبان، 
التنفيذي والعضو  الرئيس 
البنك  المنت����دب لمجموعة 
األهلي المتحد، شخصية العام 
المصرفية لعام 2015 ومنحه 
جائزة »اإلسهامات المتميزة 
في العمل المصرفي العربي« 
تقديرا لجهوده وإسهاماته 
المتمي����زة في تطوير قطاع 
الخدمات المصرفية في العالم 

العربي.

النمو عن طريق االستحواذ 
على البنوك وإدماجها لتكوين 
إقليمية  مجموعة مصرفية 
كبرى شقت طريقها بجدارة 
وبخطى مدروس����ة لتتبوأ 
موقعها الي����وم بين طليعة 
امتداد  العاملة على  البنوك 

الساحة العربية«.
ومن جانبه، قال الرئيس 
التنفيذي والعضو المنتدب 
لمجموعة البنك األهلي المتحد 
عادل اللبان: »ال يسعني إال 
أن أعرب عن عميق امتناني 
وش����كري لزمالء المهنة في 

وفي معرض تعليقه على 
اللبان لهذه  اختيار ع����ادل 
الجائزة، قال الرئيس التنفيذي 
لجمعية المصرفيين العرب 
جورج كنعان: »نحتفي هذا 
العام بكفاءة عربية مرموقة 
وس����يرة مصرفي����ة حافلة 
باإلنجازات، سواء في فترة 
قيادته للبنك التجاري الدولي 
ليصبح أكثر البنوك المصرية 
ربحية ونجاحا وأكبر بنوك 
القطاع الخاص فيها، أو دوره 
في إنشاء البنك األهلي المتحد 
ورسم وتنفيذ سياسته في 

العرب  جمعية المصرفيين 
في لندن على مثل هذه الثقة 
الغالية واللفتة الكريمة، والتي 
أعدها في المقام األول تكريما 
لرفاق ال����درب ممن حظيت 
بفرصة العمل بينهم ومعهم 
في مواقع وبنوك مختلفة في 
العالم ويزيد من س����عادتي 
أن��ي تشرفت بعضوية هذه 
الجمعية العريقة أثناء فترة 
عملي في لندن وأعلم جيدا 
قدره����ا ودوره����ا ومهنيتها 
العالية مما يزيد من امتناني 

لها لهذا التقدير«.

عادل اللبان 

االحتاد مينحه اجلائزة تقديراً إلجنازاته الكبيرة في رسم وإدارة السياسة النقدية والرقابية

اختار احتاد املصارف العربية 
محافظ بن���ك الكويت املركزي 
الهاشل ملنحه جائزة  د.محمد 
»الرؤية القيادية ومحافظ البنك 
املركزي للع���ام 2015« تقديرا 
لعطاءاته وإجنازاته الكبيرة في 
رسم وإدارة السياسة النقدية 
والسياسة الرقابية في الكويت، 
والتي تستهدف ترسيخ دعامات 
النقدي واالستقرار  االستقرار 
املالي وحتصني القطاع املصرفي 
وتعزيز أجواء الثقة في االقتصاد 
الوطني. ففي مجال رسم وإدارة 
النقدي���ة، واصل  السياس���ة 
بنك الكوي���ت املركزي بكفاءة 
جه���وده الرامية الى احملافظة 
على االستقرار النسبي لسعر 
الوطنية مقابل  العملة  صرف 
العمالت األجنبية مبا يساهم في 
احلد من الضغوط التضخمية 
املستوردة في اقتصاد يتسم 
انكش���اف عالية على  بدرجة 
االقتص���اد العاملي، كما واصل 
أيض���ا مراجعت���ه املس���تمرة 
ملستويات أسعار الفائدة احمللية 
لضمان اتساقها مع التطورات 
االقتصادية احمللية وحتركات 
أسعار الفائدة العاملية للمحافظة 
على جاذبية وتنافسية العملة 
الوطني���ة كوع���اء للمدخرات 
احمللية وتعزيز بيئة تنافسية 

للنمو االقتصادي. كذلك واصل 
بنك الكوي���ت املركزي بقيادة 
احملافظ د.الهاشل جهوده الرامية 
لتحص���ني القط���اع املصرفي 
مب���ا يضع البن���وك الكويتية 
في مصاف أفض���ل املصارف 
العربية والدولي���ة من خالل 
تطبيق معايير الرقابة املصرفية 
الدولية، حيث استطاع خالل 
العامني األخيرين تعزيز أدوات 

التحوط الكلي التي تستهدف 
احل���د من املخاط���ر النظامية 
املالي،  وتعزي���ز االس���تقرار 
باإلضاف���ة ال���ى تطبيق نظم 
احلوكم���ة ومجموعة معايير 

حزمة إصالحات بازل )3(. 
هذا، وقد أشادت املؤسسات 
العاملي���ة املختص���ة بكف���اءة 
السياسة النقدية لبنك الكويت 
املرك���زي ومواءمتها للوضع 

الدور  االقتصادي، وبحصافة 
الرقابي لبنك الكويت املركزي 

ومتانة القطاع املصرفي. 
وقد أعلن األمني العام الحتاد 
املصارف العربية وسام فتوح 
أن تكرمي محافظ بنك الكويت 
املركزي إمن���ا تتويج جلهوده 
وجهود البنك املركزي حلماية 
الكويتي وحرصه  االقتص���اد 
الدؤوب عل���ى مواكبة القطاع 
الكويت���ي للمعايير  املصرفي 
العاملية، وهذا التكرمي هو للقطاع 
املصرفي ككل وشهادة تقدير لكل 

املصرفيني الكويتيني. 
وأضاف: ان احملافظ د.محمد 
يوسف الهاشل قد خطا بالدور 
املصرف���ي العرب���ي قدما إلى 
العاملي���ة عبر أكثر من منظمة 
وهيئة يشارك فيها وهو الدور 
الذي يؤك���د القدرات احملترفة 
والعالي���ة لقياداتنا املصرفية 
التي نعتز بها.وجاء في بيان 
من���ح اجلائ���زة أن د.محم���د 
يوسف الهاش���ل حاصل على 
التمويل  ف���ي  درجة دكتوراه 
من الواليات املتحدة األميركية 
ويحمل ماجستير في االقتصاد 
وماجس���تير في إدارة األعمال 
وحاصل على بكالوريوس في 
هندسة الكمبيوتر من جامعة 

الكويت. 

د.محمد الهاشل

النفط يرتفع مع استعداد روسيا لالجتماع مع املنتجني

محافظ املركزي الكويتي يتقلد اجلائزة 
وسط حشد دولي وعربي في بيروت

سيئول ـ رويترز: ارتفعت أسعار التعاقدات 
اآلجلة للنفط اخلام امس بعد أن قالت روسيا إنها 

مستعدة لالجتماع مع منتجي النفط اآلخرين 
لبحث الوضع في سوق النفط العاملية، حيث 

تراجعت األسعار أكثر من النصف عن مستوياتها 
املرتفعة العام املاضي بسبب استمرار وفرة 

املعروض في األسواق.
وعزز أيضا تقرير أظهر تراجع عدد حفارات 

النفط في الواليات املتحدة لألسبوع اخلامس 
أسعار النفط اخلام. ولكن التعامالت كانت ضعيفة 
مع تغيب الصني املستهلك الرئيسي بسبب عطلة.

وارتفع برنت 30 سنتا إلى 48.43 دوالرا للبرميل، 
بعد إغالقه مرتفعا 44 سنتا يوم اجلمعة، في 

حني ارتفع النفط اخلام األميركي 28 سنتا إلى 
45.82 دوالرا للبرميل بعد ارتفاعه عند التسوية 

80 سنتا.

تمنح جائزة الرؤية القيادية لإلنجاز 
المالي والمصرفي األبرز على 
مستوى العالم العربي، وقد تم 

منح المحافظ الهاشل هذه الجائزة 
بإجماع أعضاء مجلس إدارة اتحاد 

المصارف العربية الذين يمثلون 
عشرين دولة عربية خالل االجتماع 

العادي 98 الذي عقد في مدينة 
القاهرة - جمهورية مصر العربية 
في 2015/4/27. وستقدم الجائزة 
للمحافظ د.الهاشل خالل الدورة 

العشرين للمؤتمر المصرفي العربي 
السنوي التحاد المصارف العربية 

الذي ينعقد في بيروت تحت عنوان 
خارطة الطريق للشمول المالي 

2015-2020 في 19 و20 نوفمبر 2015 
في حضور عربي ودولي حاشد من 
قيادات المصارف الكويتية والعربية 

والدولية برعاية وحضور رئيس 

مجلس الوزراء اللبناني تمام سالم.
هذا، وقد أطلق اتحاد المصارف 

العربية جائزة الرؤية القيادية التي 
يمنحها سنويا في عام 2009، وتم 

منحها خالل هذه السنوات على 
التوالي:

٭ 2009: رئيس وزراء مملكة 
البحرين صاحب السمو الملكي 

األمير خليفة بن سلمان آل خليفة.
٭ 2010: الرئيس التركي رجب طيب 

أردوغان.
٭ 2011: كريستين الغارد وزيرة 

المالية واالقتصاد في فرنسا.
٭ 2012: محافظ مصرف البحرين 

المركزي، رشيد المعراج.
٭ 2013: حاكم مصرف لبنان 

المركزي، رياض سالمة.
٭ 2014: محافظ البنك المركزي 

المصري، هشام رامز.

»املصارف العربية«: الهاشل محافظ العام 2015 والرؤية القيادية 

نزار العدساني ومحمد غازي املطيري وعباس النقي خالل حفل مركز التعاون البترولي الياباني  

ثقل مهارات العاملني اجلدد في القطاع النفطي من خالل االرتقاء بالقدرات

العدساني: 620 كويتيًا التحقوا للتدريب
 والتطوير مبركز التعاون الياباني

البترول إلى ال���دول التي لها 
اليابان  عالقات جتارية م���ع 
ال���دول املنتج���ة  واغلبه���ا 

واملستهلكة.
وأوضح اجليماز في تصريح 
للصحافيني على هامش احلفل، 
أن مؤسسة البترول الكويتية 
قام���ت بابتع���اث العديد من 
املوظفني إل���ى مركز التدريب 
الياباني على مدار الس���نوات 
املاضي���ة والتحق���وا بدورات 
عديدة، مش���يرا إل���ى أن تلك 
الدورات تتمت���ع بالعديد من 
اخلصائص الفريدة منها برامج 
مكثفة ومتنوعة، باإلضافة إلى 

زي���ارات ميدانية في مصافي 
ومصان���ع تعتبر م���ن أرقى 

املصانع في العالم.
وذكر أن 700 كويتي التحق 
للتدريب ف���ي مركز التدريب 
الياباني على مدار الس���نوات 
املاضية، وتس���تحوذ شركة 
البترول الوطنية الكويتية على 
نصيب األسد في عدد املتدربني 
في الياب���ان حيث وصل عدد 
املركز  إلى  العاملني املبتعثني 

أكثر من 400 موظف.
وقال ان البترول الوطنية 
حترص على تطوير موظفيها 
في مختلف األماكن التكنولوجية 
ف���ي العالم لتش���مل مختلف 
الس���المة  التخصص���ات من 
والبيئ���ة واإلدارة والتصنيع 

وامليكانيكا.
وحول توقيع عقود مصفاة 
الفائزة،  التحالفات  الزور مع 
قال اجليماز ان توقيع العقود 
سيتم خالل شهر أكتوبر اجلاري 
السيما ان حفل التوقيع يحتاج 
إلى جتهيزات كبرى باعتباره 
حدثا هاما وتاريخيا للشركة 

والكويت ككل.
وبني أن دراسة املستشار 
الفني املكلف بدراسة التكامل 
ب���ني مصفاة ال���زور ومجمع 
البتروكيماوي���ات من املتوقع 
أن ينتهي من الدراسة بنهاية 
العام احلالي وبناء على نتائج 
الدراسة سوف يتم االختيار 
األمثل ملجمع البتروكيماويات 
لالنطالق ف���ي عمليات البناء 

في املجمع.
وفي س���ؤال ح���ول تقدم 
مشروع مصفاة الزور عن املجمع 
بفترة طويلة، قال اجليماز ان 
صناعة البتروكيماويات دائما 
تكون الحقة وال توجد مشكلة 
من تقدم مشروع املصفاة عن 

املجمع.
ه���ذا، وقد حض���ر مؤمتر 
التع���اون  خريج���ي مرك���ز 
البترولي الياباني كل من سفير 
الياب���ان املعتمد لدى الكويت 
توش���يهيرو تس���وجيهارو، 
التنفي���ذي ملركز  والرئي���س 
الياباني  البترول���ي  التعاون 

تسويوشي ناكاي.

ومفاهيم املسؤولية واالنضباط 
والوالء بإخالص للكويت من 
خالل التفان���ي بالعمل واجلد 

في القطاع النفطي.

نقل التكنولوجيا

من جانبه، قال نائب الرئيس 
التنفيذي ملصفاة ميناء عبداهلل 
في ش���ركة البترول الوطنية 
الكويتية احم���د اجليماز إن 
مركز التعاون الياباني للبترول 
هو هيئة مستقلة مشكلة من 
اليابانية  التجارة  قبل وزارة 
وحترص على نقل التكنولوجيا 
في مجال اس���تخراج وإدارة 

أحمد مغربي

التنفيذي  الرئي���س  ق���ال 
الكويتية  البترول  ملؤسس���ة 
نزار العدساني إن 620 كويتيا 
التحق���وا ببرام���ج للتدريب 
التعاون  والتطوير في مركز 
البترولي الياباني منذ إنشائه 
في عام 1981 فضال عن مشاركة 
180 خبيرا ومختصا يابانيا في 

برامج تدريب في الكويت.
وأوض���ح العدس���اني في 
كلمته خالل حفل أقامه مركز 
التعاون البترولي الياباني أن 
مؤسسة البترول نفخر بالعالقة 
التاريخية املتأصلة التي تربط 
الكويت واليابان ومراكز  بني 
التدريب والبحوث فيها والتي 
أسهمت بش���كل فاعل في نقل 
التكنولوجيا واالرتقاء بقدرات 
القوى العاملة الفنية والقيادية 

بالقطاع النفطي.
وأضاف العدساني: »نثمن 
جهود املركز الياباني في مجال 
التدري���ب ونعتبره ش���ريكا 
التدريب  اس���تراتيجيا ف���ي 
بالق���درات املطلوبة  لالرتقاء 
ف���ي العمل وهو م���ا نعتبره 
قيمة حقيقي���ة مضافة تدعم 
أداء موظفين���ا على اختالف 

مستوياتهم«.
وأكد على أن اختيار برامج 
التدري���ب يخض���ع للرقابة 
والتدقيق بشكل علمي يضمن 
االختي���ار األنس���ب لتدريب 

وتأهيل موظفينا.
وذكر العدساني انه مع ازدياد 
درجه الوعي واالهتمام العاملي 
بالبيئة، فإن التدريب والتعرف 
على التكنولوجيا املختصة في 
مجال ترشيد االستهالك يأتي 
من ضمن اهتماماتنا لنستثمر 
من عالقتنا مع املركز الياباني 
من خالل تبني استثمارات في 
أنشطتنا املتنوعة لتحقيق هذه 

األهداف.
إل���ى ان نس���بة  وأش���ار 
اخلريجني اجل���دد في القطاع 
النفطي ف���ي ارتفاع ونحتاج 
لدعمه���م والنهوض بقدراتهم 
تقنيا، ولعل التعامل مع املركز 
الياباني يسهم في تأصيل ثقافة 

اجليماز: »البترول 
الوطنية« ابتعثت 

400 موظف
لليابان للتدريب 

والتأهيل على 
أحدث تكنولوجيا 

التكرير

فاتن النقيب تطرح دلياًل قانونيًا 
لالستثمار في الكويت باللغة اإلجنليزية

كان هناك دليال قانونيا 
منظما وش���امال يتناول 
كيفية ممارس���ة التجارة 
واالستثمار بالكويت، تبين 
أنه ال يوجد سوى صفحات 
قانونية متفرقة ينقصها 
الكثير م���ن المعلومات، 
مما كان دافعا لتنفيذ هذا 

الدليل الشامل.

المباش���ر،  األجنب���ي 
التج���اري،  والقان���ون 
المناقص���ات،  وقان���ون 
وحقوق االمتياز، وقانون 
الضرائب، والوكاالت، كما 
يتطرق أيضا الى تفصيل 
التي تواجه  للمعوق���ات 
المس���تثمر ف���ي القطاع 

العقاري المحلي.
الى  النقيب   وأشارت 
أن الدلي���ل يأتي لالجابة 
عن تسالؤالت عديدة من 
الشركات والمستثمرين 
األجان���ب الراغبي���ن في 
العمل واالس���تثمار في 
الكويت، وكذلك المواطنون 
البدء  الذين يرغبون في 
بممارسة النشاط التجاري 
والعقاري على الس���واء، 
حي���ث توج���د ايجابات 
البيئة  مفصل���ة ح���ول 
القانونية لالستثمار في 
الى  الكوي���ت، ويتطرق 
القانوني���ة  الضمان���ات 
المتواف���رة للمس���تثمر 
األجنب���ي والمحلي على 

السواء.
وأكدت أنه عقب اجرائها 
لبحث مكثف حول ما اذا 

طارق عرابي

 كشفت عضو مجلس 
ادارة ش���ركة »أس���يكو 
المحامية  للصناع���ات« 
فاتن النقيب عن اصدارها 
الجديد تحت اسم »الدليل 
القانوني األول لالستثمار 
في الكويت«، والذي قالت 
انه يأتي في اطار تعزيز 
رغبة س���مو أمير البالد 
الش���يخ صب���اح األحمد 
الى تش���جيع  الرامي���ة 
االس���تثمار األجنبي في 

البالد.
وقال���ت النقيب خالل 
مؤتمر صحافي عقدته أمس 
األول ان الدلي���ل الجديد 
الذي يعتبر االول من نوعه 
في الكويت يش���مل كافة 
القانونية  االستفسارات 
المتعلق���ة باالس���تثمار 
القطاعات  في عدد م���ن 
االقتصادي���ة، ويتطرق 
الى عدد من الحقوق التي 
تمنحها القوانين المحلية 
للمستثمر، خصوصا في 
قانون الشركات الجديد، 
المس���تثمر  فاتن النقيب وقان���ون 

كفاءة في احملافظة 
على استقرار نسبي 
لسعر صرف الدينار 

مقابل العمالت 
األجنبية

حّد من الضغوط 
التضخمية املستوردة 
في اقتصاد منكشف 

على العالم

وضع البنوك الكويتية 
مبصاف أفضل 
البنوك العربية 

والعاملية

إمتام صفقة بيع 14% من أسهم »نفائس« 
بـ 7.7 ماليني دينار

أعلن سوق الكويت لالوراق املالية أنه 
مت أمس االنتهاء من االجراءات املقررة لبيع 
عدد 59.3 مليون سهم من أسهم شركة 
نفائس القابضة الى شركة االستثمارات 
الوطنية � حساب عمالء )لصالح العميل 
شركة بوبيان للبتروكيماويات( بسعر 
130 فلسا للسهم الواحد وبقيمة اجمالية 
7.7 ماليني دينار، ومت التوقيع على ذلك 
من االطراف املعنية على ان تس���تكمل 

باقي إجراءات الدفع والتحويل من خالل 
الش���ركة الكويتية للمقاصة في موعد 
أقصاه الس���اعة ال� 11 من صباح اليوم 

.2015/10/6
جدير بالذكر أن شركة مجموعة األوراق 
املالية � حساب عمالء )لصالح العميل 
شركة الثمار الدولية القابضة( تقدمت 
لدخول املزاد الذي متت ترسيته لصالح 

شركة بوبيان للبتروكيماويات.

طعن بعدم دستورية املادتني 63 و159 
من قانون أسواق املال

واملمتلكات - والرخصة 
هي حق وم���ال - حظر 
الدس���تور مصادرته���ا 
وبالتالي حرمان املواطن 

من ملكه.

املادت���ني 63 و159  نص 
املطعون عليهما قد أغفل 
أحقية أصحاب الرخص 
الذين لم يسمح  الفردية 
السابق على  النظام  لهم 
القانون 2010/7 بتوفيق 
أوضاعه���م وفقا له، ولم 
يس���مح لهم بتأس���يس 
ش���ركات ملمارسة نشاط 
الوساطة في األوراق املالية 
وفقا للمرس���وم الصادر 
ع���ام 1984 والذي قصر 
النش���اط على الشركات 
األف���راد أصح���اب  دون 
الرخص الفردية، إذ كان 
يتعني في القانون 2010/7 
أن يضمن املادتني 63 و159 
نصا يضمن ويحفظ حق 
أصحاب الرخص الفردية، 
إذ من شأن ذلك مصادرة 
الرخصة الفردية وهو ما 
يخالف الدستور الكويتي 
الذي كفل حماية احلقوق 

تقدم احملامي س���عد 
اللمي���ع بطع���ن بع���دم 
دستورية نص املادتني 63 
و159 من قانون اس���واق 
املال امام محكمة استئناف 
اس���واق املال، وذلك عن 
موكلني ميتلكان ترخيصا 
فردي���ا للوس���اطة على 
الشركات املسجلة داخل 
الكويت لالوراق  س���وق 
املالي���ة انتق���ل إليه من 
والده عن طريق التنازل 
وال���ذي كان ميلك محال 
ملزاولة هذا النش���اط في 
الذي  التجار وهذا  سوق 
لم ينكره أي من اخلصوم 
وحتى احلكومة، وقد قدمنا 
املال  الى محكمة اسواق 
مكاتب���ات متبادل���ة بني 
التجارة وجلنة الس���وق 
تفي���د بصحة ما جاء في 

صلب الدعوى.
سعد اللميعوأف���اد اللمي���ع ب���أن 


