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الثالثاء ٢٤ يناير ٢٠٢٣ اقتصـاد

قفزت ١٢٨٪ بواقع ١٣٥٤ شبهة.. و١٠٢ بالغ للنيابة وإحالة إلى جهات االختصاص

٢٤١٣ إخطارًا بشبهات غسيل أموال بالكويت في عام
علي إبراهيم

كشف أحدث تقرير صادر عن وحدة التحريات 
املالية أن عدد اإلخطارات التي تلقتها الكويت بشأن 
شبهات غسيل األموال ومتويل اإلرهاب تضاعفت 
خالل فترة كورونــا، إذ بلغت نحو ٢٤١٣ إخطارا 
خالل العام (٢٠٢٠/٢٠٢١) بزيادة نسبتها ١٢٨٪ مبا 
عدده ١٣٥٤ إخطارا إضافيا قياســا إلى نحو ١٠٥٩

إخطارا خالل العام السابق له.
وجاءت أعلى نسبة إخطارات بشبهات غسيل 
األمــوال ومتويــل اإلرهاب من قبــل البنوك التي 
استحوذت على ٦٧٪ من إجمالي اإلخطارات خالل 
العــام بواقع ١٦٢٣ إخطارا وذلك بزيادة ١٢٨٪ مبا 
عدده ٩١٠ إخطارات قياسا إلى العام السابق الذي 
بلغت إخطارات البنوك فيه ٧١٣ إخطارا، فيما حل 
قطاع شــركات الصرافة كثاني أعلــى القطاعات 
إخطارا بالشــبهات، إذ تقــدم بـ ٧٧٦ إخطارا يليه 

شركات االستثمار بـ ١٤ إخطارا.
وبينمــا أظهر تقرير الوحــدة أنها تلقت ٢٤١٣

إخطــارا خالل العام، فقــد مت تضمينها في قاعدة 
البيانات وتصنيفها وإعداد دراسة أولية بشأنها، 
بينما بلغ عدد البالغات للنيابة العامة واإلحاالت 
للجهات املختصة نحــو ١٠٢ بالغ وإحالة بزيادة 
١٦٪ مبا عدده ١٤ إحالة جديدة قياسا إلى نحو ٨٨

إحالة خالل العام السابق عليه، وعادة ما يتضمن 
البالغ أو اإلحالة الصادر عن الوحدة أكثر من تقرير 
اشتباه، ناهيك عن أن تقرير االشتباه الواحد عادة ما 
يتضمن أكثر من إخطار. وطلبت «التحريات املالية» 
معلومات وبيانات ومستندات بواقع ١٩٨ مرة من 
٥ جهات حكومية ومخطرة لتعزيز املعلومات التي 
تتلقاها من اجلهات املخطرة ولتمكينها للوصول 
إلــى اتخاذ قرار باعتبار املعلومات الواردة ترقى 

إلى درجة الدالئل املعقولة لالشتباه.
وجاء على رأس اجلهات األكثر تلقيا لطلبات 

مع اجلهات احمللية املعنية بغسيل األموال ومتويل 
اإلرهــاب لطلب معلومات مــن الوحدات النظيرة 
وفق عالقــة الوحدة الكويتية مــع نظرائها عبر 
عضويتهــا في مجموعة «إيجمونت» مبا يتوافق 
مع معايير تبادل واستخدام املعلومات، وتنقسم 
عدد املعلومات الواردة من الوحدات النظيرة إلى 
مستويني األول منهما عدد طلبات املعلومات وبلغ 
٤٢ طلبا، وعدد اتاحات املعلومات بلغت ١١ عملية 
إتاحة، وطلب من الكويت معلومات ١٢ مرة خالل 
العام ذاته، وفي نفس سياق التعاون مع الوحدات 

الوحدة بإتاحة معلومات وزارة الداخلية التي تلقت 
٧٣ طلبــا في عام تليها وزارة التجارة والصناعة 
التي طلب منها معلومات ٤٦ مرة، ثم وزارة العدل 
التي تلقت ٤٢ طلب إتاحة معلومات، تليها اإلدارة 
العامة للجمارك التي طلب منها إتاحة معلومات 
٢٢ مرة، ثم الشركة الكويتية للمقاصة التي طلب 

منها معلومات ١٣ مرة.
وطلبت الكويت ٥٣ مرة معلومات من وحدات 
التحريات املالية النظيرة في دول أخرى خالل العام 
(معلومات واردة)، إذ إن الوحدة تتولى التنسيق 

النظيرة، طلبت معلومات ١١ مرة، وطلبت إتاحة 
معلومات مرة واحدة.

٣٢٢ إحالة للنيابة في ٣ أعوام
كشفت بيانات «التحريات املالية» أن إجمالي عدد 
اإلحاالت إلى النيابة واجلهات املختصة بشبهات 
غسيل األموال خالل آخر ٣ سنوات بلغ نحو ٣٢٢
إحالة، من بينها ١٣٢ إحالة في العام املالي ٢٠١٩/٢٠١٨

و٨٨ إحالة خالل ٢٠٢٠/٢٠١٩ باإلضافة إلى اإلحاالت 
األخيرة البالغ عددها ١٠٢ إحالة في ٢٠٢١/٢٠٢٠.

٣ قطاعات 
لم تشتبه في أحد

أظهــر التقرير األخيــر لوحدة 
التحريات املالية أن شركات الوساطة 
املالية وجتار املعادن الثمينة واألحجار 
الكرمية والوكالء العقاريني لم يتقدموا 
بأي إخطارات بشبهات غسيل أموال 
خالل الفترة الصادر عنها التقرير، 
وأن اإلخطارات جاءت من ٣ جهات 
فقط هي البنوك وشركات الصرافة 

وشركات االستثمار.

٥١٥٩ إخطارًا 
بشبهات في ٣ سنوات

كشفت األرقام أن وحدة التحريات 
أبريل ٢٠١٨ وحتى  املالية تلقت منذ 
نهاية مارس ٢٠٢١ أي خالل ٣ سنوات 
نحو ٥١٥٩ إخطارا بشبهات غسيل 
أموال ومتويل إرهاب ٦٥٪ منها جاءت 
من البنوك بواقع ٣٣٣٢ إخطارا من 
بينها ٩٩٦ إخطارا في ٢٠١٩/٢٠١٨ و٧١٣

إخطارا في ٢٠٢٠/٢٠١٩ و١٦٢٣ إخطارا 
في ٢٠٢١/٢٠٢٠.

الوحدة طلبت من «الداخلية» معلومات ٧٣ مرة.. ومن «التجارة» ٤٦ مرة.. و٤٢ من «العدل»«التحريات املالية» طلبت معلومات ومستندات ١٩٨ مرة من ٥ جهات حكومية

محمود عيسى

الرئيـــــــــس  قــال 
التنفيذي لشركة بورصة 
الكويت محمد العصيمي 
إن سوق املال الكويتي 
يصنف كســوق ناشئة 
ضمن مزودي املؤشرات 
الرائدين في العالم، وذلك 
الكبير  بفضل تطورها 
في الســنوات املاضية، 
مشيرا إلى أن البورصة 
تعمل حاليــا بالتعاون 
مع هيئة أســواق املال 
الكويتيــة  والشــركة 
العديد  للمقاصة علــى 
من املنتجات واخلدمات 

لتحسني السيولة والشفافية.
وأوضــح العصيمــي، خــالل مقابلــة مع 
مجموعة «اوكسفورد بيزنس» ضمن تقريرها 
«الكويــت ٢٠٢٢»، أن هــذه املنتجات تشــمل 
املقاصة وصناع السوق واإلقراض والتداول 
بالهامش، باإلضافة إلى البيع على املكشوف 

واإلقراض اآلمن واالقتراض.
وتابع «على مدى السنوات القليلة املاضية، 
طرحنا حقوق إصدار قابلة للتداول وصناديق 
ائتمان لالستثمار العقاري وعروض املناقصات، 
ونتوقــع أيضا طرح الصناديق املتداولة في 
البورصة ومنصة الدخل الثابت للشركات».

وأضــاف أن «البورصــة» قامت بتحديث 
معاييــر اإلدراج اخلاصة بهــا، وهي خطوة 
عززت بدورها الشفافية من أجل توسيع قاعدة 
املصدرين في السوق الرئيسي من خالل حتقيق 
زيادة في عدد الشركات املتوسطة والكبيرة 

احلجم املدرجة على البورصة.
وتابع «عالوة علــى ذلك، نواصل تنظيم 
أيام لعرض الشركات واجلوالت الترويجية 
لبعض الشركات املدرجة وفرص االستثمار 
في القطاع املالي، مما يجعل هذه الشــركات 
على اتصال ببعض الشــركات االستثمارية 

واملؤسسات املالية الرائدة في العالم». 
وأشار إلى أن هذه األحداث تسلط الضوء 
علــى الوضع املالي القــوي للقطاع مع جعل 
فوائد االستثمار تصب في مصلحة الشركات 
احمللية التي جنحت أيضا في جذب االستثمار 
األجنبي، علما أن التداوالت األجنبية شكلت 
١٧٪ من إجمالي التداوالت في األشهر التسعة 

األولى من عام ٢٠٢٢.
وردا على سؤال حول الكيفية التي استفادت 
من خاللها الســوق املالية احمللية من فوائد 
اعتماد املبادئ البيئية واالجتماعية واحلوكمة، 
قال العصيمي إن أسواق رأس املال الكويتية 
كانت من أوائل املتبنني ملبادئ احلوكمة البيئية 
واالجتماعية وحوكمة الشركات، ومن واقع 
خبرتنا، يحرص املشاركون في السوق على 

دمج هذه املبادئ في عملياتهم اليومية.
ومــن أجــل مســاعدة الشــركات املدرجة 
في تبنيهــا للمعايير البيئيــة واالجتماعية 

نشــرت  واحلوكمــة، 
بورصــة الكويت دليال 
محدثــا لإلفصــاح عن 
البيئيــة  احلوكمــة 
واالجتماعية وحوكمة 
الشركات، والذي حظي 

بردود فعل إيجابية.
إدراج  وإلى جانــب 
الكويتية في  الشركات 
العاملية مثل  املؤشرات 
مؤشري «FTSE» وداو 
جونز لألسواق الناشئة 
 «MSCI» وكذلك مؤشر
الناشئة، فقد  لألسواق 
أضيفت بعض الشركات 
إلى املؤشــرات البيئية 
واالجتماعية واحلوكمة 

التابعة لهذه املؤسسات أيضا. 
 «MSCI ESG» وتشــتمل هــذه املؤشــرات
ومؤشر «FTSE٤Good» على العديد من الشركات 
احمللية، مما يدل علــى الوعي باألهمية التي 
يوليها املستثمرون ملقاييس البيئة واملجتمع 
واحلوكمة، وفي احلقيقة فإن بعض الصناديق 
قد تخارجت من استثماراتها في الشركات التي 
ال تفي مبعايير البيئة واملجتمع واحلوكمة.

وفي معرض رده على سؤال حول املجاالت 
التي يعتقد أن فيها مساحة لتعزيز ممارسات 
االستثمار األكثر استدامة، أوضح العصيمي أن 
العديد من العوامل مثل تأثير تغير املناخ وعدم 
املساواة االجتماعية والتوترات اجليوسياسية 
خلقت شــعورا باإلحلــاح والوعي في جميع 
أنحاء العالم، وتثبت هذه القضايا أن العديد 
من السيناريوهات التي اعتقدنا في السابق 
أنها مستحيلة قد تصبح اآلن حقيقة واقعة، 
ونحن بحاجة للعمل ملواجهة هذه التحديات.
وعن الطرق التي ميكن من خاللها القيام 
بذلــك، قال أن مــن بينها تقــدمي أدوات مثل 
الســندات اخلضــراء واالجتماعيــة، وكذلك 
مؤشرات البيئة واملجتمع واحلوكمة، والتي 
ستحقق النمو املطلوب في التمويل املستدام، 
وباإلضافة إلى ذلك، يجب علينا تعزيز اعتماد 

معايير وممارسات أكثر استدامة.
وقــال العصيمــي ان بورصــة الكويــت 
باعتبارها وسيطا بني املصدرين واملستثمرين، 
تنظم ورش عمل ودورات تدريبية للشركات 
املدرجــة في محاولة لتثقيف املشــاركني في 
السوق في تقارير االستدامة واحلوكمة البيئية 
واالجتماعية واملؤسسية والتنفيذ، نتوقع أن 
يساعد هذا التوجه الشركات على جذب املزيد 

من املستثمرين املستدامني.
وقد نشرت البورصة أول تقرير مستقل 
لها عن االستدامة في عام ٢٠٢٢، والذي عرض 
بالتفصيل اســتراتيجية الشركة وشراكاتها 
ومبادراتها، ونأمل أن يكون هذا مثاال حتتذي 

به الشركات املدرجة األخرى.
جتدر االشارة الى ان املبادرات التي دعمناها 
لتعزيز االستثمار املستدام مذكورة بالتفصيل 

في تقريرنا السنوي.

محمد العصيمي

مكاسب «البورصة» في جلسة واحدة.. 
جتاوزت نصف املليار دينار

شريف حمدي

قفزت سيولة البورصة الكويتية 
في جلسة تعامالت امس بشكل الفت، 
وذلك بنسبة ارتفاع ٤٩٪ لتبلغ مستوى 
٨٠٫٣٩ مليون دينار، ارتفاعا من ٥٣٫٧

مليون دينار أول من امس، ومتحورت 
السيولة حول اســهم «بيتك» الذي 
استحوذ على ١٩٫٤ مليون دينار بنسبة 
٢٤٪ تقريبا من إجمالي قيمة التداول.

وجاء هذا االرتفاع في قيمة التداول 
على وقع توسع في عمليات الشراء 
لكل أنواع األسهم سواء القيادية أو 
املتوسطة والصغيرة، خاصة األسهم 
القيادية التي تشــهد زخما شرائيا 
في اجللسات األخيرة دفعت السوق 
ملواصلة النشاط في االجتاه الصاعد.
ويدعم نشــاط ســوق األسهم 
الكويتي في الوقت احلالي، االستعداد 
ملرحلة الكشف عن النتائج املالية للعام 
املالي املاضي، وســط حالة تفاؤلية 
باألرباح احملققة ومن ثم التوزيعات 
التي سيتم الكشف عنها، كما يدعم 
نشاط السوق أيضا استقرار أسعار 
برميل النفط فوق مستوى ٨٣ دوالرا.
وعلى إثر التوســع في عمليات 
الشــراء، حققت البورصة مكاسب 

على مستوى القيمة السوقية امس بـ 
٥٤٨ مليون دينار بنسبة ١٫٢٪ ليرتفع 
إجمالي القيمة إلى ٤٧٫١٦ مليار دينار 
من نحو ٤٦٫٦٢ مليار دينار أول من 

أمس.
ارتفاعا  التداول  وشهدت كميات 
بنســبة ٢٠٪ من خالل تداول ٢٧٩
مليون سهم ارتفاعا من ٢٣٢ مليون 
سهم أول من امس، تصدرها سهم 
بنك الكويــت الدولي (KIB) بـ ٢٧٫٥
مليون ســهم، وارتفعت أسعار ٥٤

سهما مقابل انخفاض أسعار ٥١ سهما، 
فيما استقرت أسعار ١٤ سهما، ولم 

يجر التداول على ٣٦ سهما.
واكتست املؤشرات الوزنية لـ ١٠
باللون األخضر، تصدرها  قطاعات 
قطــاع التكنولوجيا بـــ ٣٫٢٪، تاله 
قطاع الطاقة بـ ٢٪، وبناء على ذلك 
السوق بشكل  ارتفعت مؤشــرات 
جماعي، إذ ارتفع مؤشر السوق األول 
١٫٣٪ مبكاسب ١٠٩ نقاط ليصل إلى 
٨١٨٠ نقطة، كما ارتفع مؤشر السوق 
الرئيسي ٠٫٤٤٪ مبكاسب ٢٤٫٨ نقطة 
ليصل إلــى ٥٦٨٨ نقطة، وعلى إثر 
ذلك ارتفع مؤشر السوق العام ١٫١٨٪ 
مبكاسب ٨٥٫٥ نقطة ليصل إلى ٧٣٦٢

نقطة.

«أسواق املال» تلزم الشركات بتقرير 
سنوي حول التزامها باحلوكمة

أصدرت هيئة أســواق املال تعميمــا إلى جميع 
الشــركات اخلاضعة ألحكام الكتاب اخلامس عشــر 
(حوكمة الشركات) من الالئحة التنفيذية للقانون رقم 
(٧) لسنة ٢٠١٠ بشأن إنشــاء الهيئة وتنظيم نشاط 
األوراق املالية وتعديالتهما، حيث ألزمتها بإعداد تقرير 
ســنوي يتلى في اجلمعية العامة الســنوية للشركة 
يتضمن متطلبات وإجراءات استكمال قواعد حوكمة 

الشركات ومدى التقيد بها.
وأوضحــت الهيئة في بيان صحافي انه يجب أن 
يتضمن التقرير أنشطة الشركة مع بيان القواعد التي 
مت االلتزام بها والقواعد التــي لم يتم التقيد بها مع 
مبررات عدم االلتزام، وأن يتم إعداد هذا التقرير كحد 

أدنى وفقا للملحق رقم (٢) من هذا الكتاب.
وأضافت الهيئة أنه يتعني على الشركة االلتزام بتعبئة 
منوذج استيفاء متطلبات تقرير حوكمة الشركات عبر 
نظام احلوكمة في بوابة الهيئة االلكترونية مع إرفاق 
نسخة من تقرير احلوكمة وتقرير جلنة التدقيق قبل 

موعد انعقاد اجلمعية العامة العادية للشركة.
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خالل مقابلة مع «أوكسفورد بيزنس».. موضحًا أنها تتضمن اإلقراض والتداول بالهامش والبيع على املكشوف واإلقراض اآلمن واالقتراض


