البيزو األرجنتيني انخفض % 50

األحد  23ربيع اآلخر 1440هـ
 30ديسمبر 2018م  -العدد 3568

بوينس أي��رس « -روي �ت��رز» :صعد البيزو األرجنتيني  1.72بالمئة إل��ى  37.70مقابل ال��دوالر
األميركي مع قيام المتعاملين بتكوين مراكز قبيل نهاية العام ،لكن عملة ثالث أكبر اقتصاد
في أميركا الالتينية تنهي العام على خسائر قدرها  50.53في المئة .وستكون األسواق المالية
في األرجنتين مغلقة يومي االثنين والثالثاء في عطلة العام الجديد .وفي ظل ركود اقتصادي،
فإن األشهر األخيرة من  2018كانت صعبة على عموم األرجنتين الذين شهدوا قدرتهم الشرائية
تتآكل بفعل التضخم الذي من المتوقع أن ينهي العام فوق  47في المئة.

وأعمال
13

مال

لبيان آثارها السلبية على القطاعات االقتصادية واملالية واالجتماعية

«العربية العقارية» نظمت دورة تدريبية ملوظفيها
في «العقارات ودورها في غسيل األموال»

عادل ح�شونة يت�شلم �شهادة الدورة التدريبية من د .حيدر اجلمعة
ّ
نظمت ال�ش��رك��ة العربية ال�ع�ق��اري��ة  ،دورة تدريبية
لموظفيها في العقارات ودورها في غسيل األموال،
وآث� ��اره� ��ا ال �س �ل �ب �ي��ة ع �ل��ى ال �ق �ط��اع��ات االق �ت �ص��ادي��ة
ً
والمالية واالجتماعية وذلك تماشيا مع تعليمات
هيئة أسواق المال الخاصة بمكافحة غسيل األموال
وتمويل اإلرهاب.
وق� ��ال ال�خ�ب�ي��ر االق� �ت� �ص ��ادي د .ح �ي��در ال�ج�م�ع��ة إن
ال� � ��دورة ال �ت��دري �ب �ي��ة اق �ي �م��ت ع �ل��ى م � ��دار ث��الث��ة اي ��ام
وذل ��ك ف��ي اط��ار ح��رص «العربية ال�ع�ق��اري��ة» ال��دائ��م

د .الجمعة :مثلث الرعب
في السوق العقاري يهدد
عمليات املكافحة ويخرق
أعراف البيع والشراء

د .حيدر اجلمعة متو�شطا ً املوظفني امل�شاركني يف الدورة

على اط��الع موظفيها على مختلف األساليب التي
يمكن اتباعها في استغالل العقارات بقطاعاتها في
عمليات غسيل األموال وتمويل اإلرهاب وإجراءات
التبليغ عنها ،وكشفها وكيفية معالجة ال�ح��االت
المشكوك فيها.
وأوض� ��ح د .ح �ي��در ال�ج�م�ع��ة أن ال � ��دورة ال�ت��دري�ب�ي��ة
ع �م��دت ال� ��ى ت �ع��ري��ف ال �م��وظ �ف �ي��ن ب� �م ��واد ال �ق��ان��ون،
وك�ي�ف�ي��ة االل� �ت ��زام ب�ت�ط�ب�ي�ق�ه��ا وال �ت��داب �ي��ر ال�خ��اص��ة
موضحا ان غسيل االم ��وال ه��ي جميع التصرفات
ال �ت��ي م��ن خ��الل �ه��ا ت�غ�ي��ر ص �ف��ة االم� � ��وال المكتسبة
بطريقة غير مشروعة (االرهاب ،النصب واالحتيال،
ع �م ��والت م �ش �ب��وه��ة ل �ل �س��الح او ال �ج��ري �م��ة) بحيث
تبدو انها متحصلة من مصدر مشروع ،كما ان كل
سلوك ينطوي على اكتساب اموال والتصرف فيها
او حفظها او استثمارها او التالعب بقيمتها عبر
(شيكات ت��ودع  ،تحويالت م��ن ال �خ��ارج ،كمبياالت
تخصم ،و نقدي يودع في الحساب).
واشار الدكتور حيدر الجمعة الى ان العقارات هي
اص ��ول ال �ش��رك��ة وي �ت��م تقييمها ف��ي ن�ه��اي��ة ك��ل ع��ام

العداد الميزانية ويتحدد تقييمها من خالل الموقع
ومميزات العقار ونوعية العقار ودخل العقار الذي
يدور تقريبا في حدود  10في المئة ما بين النقصان
والزيادة ،الفتا الى أن اشكالية غسيل االموال تكمن
ف��ي م�ث�ل��ث ال��رع��ب ال �م �ك��ون م��ن ال �ب��ائ��ع وال�م�ش�ت��ري
والوسيط حيث اذا اتفقوا على استخدام العقارات
في غسيل االم��وال يخلق ذلك اختراقا لألعراف في
البيع والشراء اوال ويدخل امواال مهربة .
وضرب د .حيدر الجمعة مثاال بوجود عقار بقيمة
 2.5مليون دينار وجاء الوسيط للبائع واتفقا على
بيعه ب� �  5م��الي�ي��ن للمشتري ال ��ذي ل��دي��ه ات�ص��االت
خ��ارج�ي��ة وال ��ذي ي�ط��رح عليهم ت�ح��وي��ل  10ماليين
دي� �ن ��ار ال ��ى ح �س��اب��ه ف ��ي ال �ب �ن��ك م �ق��اب��ل ان ي��أخ��ذ 5
ماليين ويعطيهم  5ماليين دينار .
وعن دور البنوك المحلية في مكافحة االرهاب اكد
الدكتور حيدر الجمعة ان هناك تعليمات من قبل
الجهات الرقابية على تعامالت العمالء منها اعرف
عميلك  ،ت�ح��دي��ث ال�ب�ي��ان��ات ال�خ��اص��ة بالحسابات
الشخصية  ،م�ت��اب�ع��ة ال�ح�س��اب��ات ال�م�ج�م��دة لفترة

الضغوط تتواصل مع القلق من وفرة املعروض العاملي من الخام

النفط استقر قرب أدنى مستوياته
في عام ونصف العام

نيويورك « -رويترز» :استقرت أسعار النفط
في ختام أسبوع شهد تقلبات في األسواق
قبيل نهاية العام ،مع حصولها على دعم
من صعود أسواق األسهم األميركية لكنها
م ��ازال ��ت ت �ت �ع��رض ل �ض �غ��وط م��ن ال �ق �ل��ق من
وف ��رة ف��ي ال �م �ع��روض ال�ع��ال�م��ي م��ن ال �خ��ام.
وأن�ه��ت عقود خ��ام القياس العالمي مزيج
ب ��رن ��ت ألق � ��رب اس �ت �ح �ق��اق ج �ل �س��ة ال� �ت ��داول
مرتفعة أربعة سنتات لتبلغ عند التسوية

بيكرهيوز :ارتفاع
عدد حفارات أميركا
لثاني أسبوع
على التوالي

 52.20دوالرا ل�ل�ب��رم�ي��ل ب �ع��د أن ت��راج�ع��ت
م��ن أع�ل��ى مستوى لها ف��ي الجلسة البالغ
 53.80دوالرا .وصعدت عقود خام القياس
األم � �ي� ��رك� ��ي غ� � ��رب ت� �ك� �س ��اس ال ��وس� �ي ��ط 72
سنتا لتسجل عند التسوية  45.33دوالرا
ل�ل�ب��رم�ي��ل ب�ع��د أن وص �ل��ت ف��ي وق ��ت س��اب��ق
م��ن ال�ج�ل�س��ة إل ��ى  46.22دوالرا ل�ل�ب��رم�ي��ل.
وسجل الخامان القياسيان كالهما ثالث
انخفاض أسبوعي على التوالي مع هبوط
ب��رن��ت ح��وال��ي  3ف��ي ال �م �ئ��ة ب�ي�ن�م��ا ت��راج��ع
ال �خ��ام األم�ي��رك��ي ن�ح��و  0.4ف��ي ال�م�ئ��ة .ق��ال
متعاملون إن أس�ع��ار ال�خ��ام صعدت بدعم
م��ن م�ك��اس��ب ل��ألس�ه��م األم �ي��رك �ي��ة .وس ��ارت
أسعار النفط إلى حد كبير على خطى وول
س �ت��ري��ت وش� �ه ��دت ك ��ل م ��ن ف �ئ �ت��ي األص� ��ول
جلسات متقلبة طوال األسبوع .وفي وقت
سابق هذا األسبوع هوت أسعار النفط إلى
أدن��ى مستوياتها في ع��ام ونصف وتتجه
نحو إنهاء العام على خسائر تزيد عن 20

الخام الكويتي انخفض لـ  52.17دوالرًا
انخفض سعر برميل النفط الكويتي  28سنتا ليبلغ  52٫17دوالرا مقابل  52٫45دوالرا للبرميل
في تداوالت امس االول وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.وفي األسواق العالمية
استقرت أسعار النفط امس في ختام أسبوع شهد تقلبات في األس��واق قبيل نهاية العام مع
حصولها على دعم من صعود أسواق األسهم األميركية لكنها مازالت تتعرض لضغوط القلق
من وفرة في المعروض العالمي من الخام .وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت ألقرب
استحقاق جلسة التداول مرتفعة  4سنتات لتبلغ عند التسوية  52٫20دوالرا للبرميل.وصعدت
عقود خام القياس األميركي غرب تكساس الوسيط  72سنتا لتسجل عند التسوية 45٫33
دوالرا للبرميل.

في المئة متأثرة جزئيا بتزايد المعروض.
ومن ناحية اخرى ،أضافت شركات الطاقة
األميركية حفارات نفطية لألسبوع الثاني
على التوالي رغ��م أن أس�ع��ار ال�خ��ام هبطت
إل ��ى أدن� ��ى م�س�ت��وي��ات�ه��ا ف ��ي ع ��ام ون �ص��ف،
وتتجه إل��ى إنهاء العام على خسائر تزيد
عن  20في المئة .وقالت شركة بيكر هيوز
ل�خ��دم��ات ال�ط��اق��ة ف��ي ت�ق��ري��ره��ا األس�ب��وع��ي
ال ��ذي يحظى بمتابعة وث�ي�ق��ة ،إن ش��رك��ات
الحفر النفطي أض��اف��ت حفارين اثنين في
األس �ب��وع المنتهي ف��ي ال�ث��ام��ن والعشرين
من ديسمبر ليصل إجمالي عدد الحفارات
إل��ى  .885وع�ل��ى م ��دار ال�ش�ه��ر ت��راج��ع ع��دد
الحفارات بواقع اثنين ،وهو أول انخفاض
ف� ��ي س� �ت ��ة أش � �ه� ��ر ،ل �ك �ن��ه زاد ب� �م� �ق ��دار 22
حفارا في الربع األخير من العام في رابع
زي ��ادة فصلية على ال�ت��وال��ي .وارت �ف��ع عدد
ال� �ح� �ف ��ارات ع �ل��ى م � ��دار ال� �ع ��ام ب �م �ق��دار 138
حفارا ،مقارنة مع زي��ادة بلغت  222حفارا
ف ��ي  2017وان �خ �ف��اض ب �ل��غ  11ح �ف ��ارا في
 .2016وع��دد ال�ح�ف��ارات النفطية النشطة
ف ��ي أم �ي ��رك ��ا ،وه� ��و م��ؤش��ر أول � ��ي ل��الن �ت��اج
مستقبال ،أعلى من مستواه قبل عام عندما
بلغ  747حفارا بعد أن زادت شركات الطاقة
اإلنفاق لالستفادة من أسعار أعلى .ومنذ
بداية العام حتى اآلن بلغ متوسط إجمالي
ع ��دد ح �ف��ارات ال�ن�ف��ط وال �غ��از ال�ن�ش�ط��ة في
ال ��والي ��ات ال�م�ت�ح��دة  1031ح �ف��ارا ،متجها
نحو إن�ه��اء ال�ع��ام عند أعلى مستوى منذ
 2014ع�ن��دم��ا س�ج��ل م�ت��وس�ط��ا ب�ل��غ 1862
ح� �ف ��ار .وت �ن �ت��ج م �ع �ظ��م ال� �ح� �ف ��ارات ال�ن�ف��ط
والغاز كليهما.

طويلة دون تداوالت ويحدث تحرك مفاجئ بمبالغ
كبيرة ،مراقبة الحسابات ال�ت��ي حركتها السنوية
 10االف دينار ويدخل فيها  10ماليين دينار ولذا
فيجب على البنك التحقق من مصدر ه��ذه االم��وال
وبالتالي ابالغ البنك المركزي ،ومتابعة االيداعات
التي تزيد عن المعتاد .
وشدد د .حيدر الجمعة على ان االشكالية الحقيقة
في حدوث خلل في منظومة المراقبة عبر عدم ابالغ
الموظف ال��ذي يجري المعاملة غسيل االم��وال عبر
اخذ عمولة والتواطؤ مع مثلث الرعب إلخفاء هذه
العمليات المشبوهة .
وذك��ر د .حيدر الجمعة أن ه��ذه ال ��دورة التدريبية
ت ��أت ��ي ض �م��ن اس �ت��رات �ي �ج �ي��ة «ال �ع��رب �ي��ة ال �ع �ق��اري��ة»
الرامية إلى االرتقاء بمستوى األنشطة التدريبية،
وتنفيذها في إط��ار يضمن تحسين أداء موظفيها
ورف ��ع م �ه��ارات �ه��م ال�م�ه�ن�ي��ة ب�ش�ك��ل دائ� ��م ف��ي ك��ل ما
ي�ت�ع�ل��ق ب�م�ت�ط�ل�ب��ات ال �ع �م��ل ،ول �م��واك �ب��ة ال �ت �ط��ورات
المستمرة على صعيد القطاع المالي واالقتصادي
محليا ودوليا.

«التجارة» :منع استيراد
عبوات «مسرطنة»
أص ��در وزي ��ر ال �ت �ج��ارة وال�ص�ن��اع��ة وزي ��ر ال��دول��ة
لشؤون الخدمات خالد الروضان تعميما بمنع
اس �ت �ي��راد ال �ع �ب��وات ال�ح��اف�ظ��ة ل �ل �ح��رارة (ت��رام��س
وم�ط��ارات) والتي تحتوي على م��ادة (اسبست)
المسرطنة.
وق��ال��ت «ال� �ت� �ج ��ارة» ف��ي ب �ي��ان ص �ح��اف��ي ان ه��ذا
التعميم ال��ذي سيتم البدء بتنفيذه اعتبارا من
مطلع ال�ع��ام المقبل ي�ه��دف ال��ى حماية الصحة
ال�ع��ام��ة وس��الم��ة المستهلك ب ��اج ��راءات وقائية
عاجلة.
وأوضحت أن التعميم ينص على تطبيق نظام
المطابقة الوطني المعمول به بالهيئة العامة
للصناعة بالقرار ال ��وزاري  26لسنة  1995على
حافظات الحرارة (ترامس ومطارات) اعتبارا من
 1يناير .2019
وذكرت ان القرار المذكور يتضمن منع استيراد
ج�م�ي��ع ال �م��واد ال �ت��ي ت�س�ت�خ��دم ب��إن�ت��اج�ه��ا م��ادة
(اس �ب �س��ت) وم �ن �ه��ا ع �ب ��وات ح �ف��ظ ال �م �ش��روب��ات
الباردة والحارة وكل االدوات المالمسة لألغذية.
وأش � ��ارت ال ��ى ال �ب��دء ب�ح�م�ل��ة ت�ف�ت�ي�ش�ي��ة لسحب
عينات عشوائية م��ن األس ��واق المحلية للتأكد
من خلوها من أي مواد تضر بصحة المستهلك.

أسعار العقارات البريطانية
ترتفع يوميًا
ي� � ��ودع ال �ب��ري �ط��ان �ي��ون ال � �ع ��ام  2018ع �ل��ى وق��ع
ال �خ��روج ال��وش �ي��ك م��ن االت �ح��اد األوروب � ��ي وه��و
ً
ً
ً
ما سبب ص��داع��ا اقتصاديا كبيرا للبالد خالل
ال�ف�ت��رة ال�م��اض�ي��ة ،ل�ك��ن ع�ل��ى ال��رغ��م م��ن ذل��ك فقد
ت�ب�ي��ن أن أس �ع��ار ال �ع �ق��ارات واص �ل��ت ص�ع��وده��ا
ال�ص��اروخ��ي ف��ي بريطانيا وتحقيق المكاسب
طوال العام ،حيث تبين أن متوسط االرتفاع في
سعر المنزل ببريطانيا بلغ خ��الل ال�ع��ام 2018
ث�م��ان�ي��ة ج�ن�ي�ه��ات اس�ت��رل�ي�ن�ي��ة ،أي  10دوالرات
ً
يوميا.
وب �ح �س��ب أح � ��دث األرق � � ��ام ال �ت��ي اط �ل �ع��ت عليها
«ال�ع��رب�ي��ة.ن��ت» ف��إن القيمة السوقية اإلجمالية
للعقارات في بريطانيا قفزت خالل العام الحالي
 2018بواقع  83مليار جنيه استرليني (104.5
م�ل�ي��ارات دوالر) ،وذل ��ك م�ن��ذ م��ا ك��ان��ت عليه في
ال�ي��وم األول م��ن ال�ع��ام  2018وبالمقارنة إل��ى ما
وصلت إليه في نهاية العام.

