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البرنامج  ف���ي  ويش���ارك 
اكث���ر م���ن 83 ش���ركة تلبي 
مختلف االحتياجات للعميل 
ف���ي مختلف اخلدم���ات مثل: 
املجوهرات واالكسس���وارات، 
االثاث وااللكترونيات، االندية 
الصحية، املالبس واالحذية، 
الصيدليات، املطاعم واملقاهي، 
العطورات  السياحة والسفر، 
والبخور، التعليم والتدريب، 
التجمي���ل،  مس���تحضرات 
صالون���ات جتميل وس���با، 
احللوي���ات، رك���ن االطفال، 
الزهور، املستشفيات والعيادات 

الطبية، وخدمات السيارات.

ستيوارت لوكي

»الكويت الدولي« يقدم خصومات 
متميزة في أشهر المطاعم والمقاهي 

الدولي  الكويت  اعلن بنك 
عن برنامج اخلصومات املميزة 
»الدول���ي مول« ال���ذي اطلقه 
اكبر  مؤخ���را بالتعاون م���ع 
احملالت والشركات في الكويت، 
والذي يقدم خصومات مميزة 
لعمالء »الدولي« في عدد من 
اشهر مطاعم ومقاهي الكويت، 
وذلك عند الدفع او التعامل بأحد 
بطاقات بن���ك الكويت الدولي 
االئتمانية، او بطاقات السحب 

اآللي.
وتض���م قائم���ة املطاع���م 
واملقاهي املشاركة في البرنامج: 
مطع���م دع���وات، مطعم تال، 
مطع���م Great Steak، مطع���م 
التس���يمو، مطعم كويت فش 
ماركت، مطعم Osaka، مطعم 
 salad تي أرت كومباني، مطعم
boutique، فندق ومطعم كويت 
باالس، مطعم sushi club، مطعم 
فلكس غورميه، ومطعم ميلز 

اون ويلز.
واوض���ح البن���ك في بيان 
صحافي ان برنامج خصومات 
»الدولي مول« ميتد على مدار 
س���نة كامل���ة، وذل���ك ضمن 
استراتيجية البنك التسويقية 
خلدمة عمالئه احلاليني وجذب 
عمالء جدد، وكذلك تس���هيل 

عملية التسوق.

السرية المصرفية في العالم.. 
آخر ضحايا األزمة

الس�����رية  تعتب����ر 
املصرفية من أهم الركائز 
والدعائم التي يقوم عليها 
العمل املصرفي في العالم 
وبشكل خاص في لبنان 
وبصورة مستقبلية في 
الكويت اذا ارتأت أن تكون 
مركزا جتاري���ا مهما في 
اخلليج والعالم، حيث ان 
السرية املصرفية تشكل 
الذي يبث  صمام األمان 
الثقة والطمأنينة ألصحاب 
رؤوس األموال بش���أن 
سرية أعمالهم املصرفية 
وجمي���ع املعلومات ذات 

الصلة بثرواتهم فيعد ذلك حافزا قانونيا 
مناسبا وبيئة تشريعية مالئمة لالستثمار 
وتشجيع االدخارات الوطنية حيث انها جتذب 
رؤوس األموال والرساميل واالستثمارات 
األجنبية وخاصة أن القوانني والتشريعات 

في الكويت تساعد في هذا املضمار.
ومع بروز األزمة العاملية وتوجيه السهام 
الى املصارف وتس���ميتها بشكل حصري 
باألزمة املالي���ة العاملية أثار ذلك أكثر من 
نقطة اس���تفهام حول مشروعية السرية 
املصرفية واستغاللها كأداة للتستر على 
ضعف الرقابة وغياب الشفافية وحتويل 
األموال وتبييضه���ا وإخفائها وعدم دفع 
الضرائب واالفالسات االحتيالية وتعطيل 
الصلح واملقاصات كل ذلك ش���وه السرية 
املصرفية، فعلى املستوى احمللي أثارت أزمة 
دبي بلبلة في أوساط الساحة االقتصادية 
وذل���ك عبر مطالبة املس���تثمرين البنوك 
باإلفصاح عن حجم انكشافاتهم الصحيحة 
من منطلق احلق الذي تفرضه الش���فافية 
املعترف بها كمبدأ من املبادئ األساس���ية 

حلوكمة البنوك.
وفي احملاضرة األخيرة التي ألقيتها في 
جامعة بربينيون في فرنسا اكدت أن عصر 
السرية املصرفية في العالم قد انتهى، وأنه 
البد من اتخاذ اإلجراءات القانونية القمعية 
ضد املصارف والبنوك غير املتعاونة والتي 
أدت في الفترة السابقة وخاصة في الربع 
الثالث م���ن 2009 الى تفاق���م في األزمة 
االقتصادية خاصة رج���ال األعمال الذين 
اتخذوا من هذا املضمار وس���يلة للتهرب 

من الضرائب الواجبة.
فإذا استثنينا في العالم العربي لبنان 
كدولة آمنة من الناحية املصرفية ومحافظة 
على مبدأ السرية، تبقى جميع الدول على 
مقربة اما الى التجميد أو الى اخلرق.وهذا 
ما انعكس من الناحية السلبية على األزمة 
العاملية. ذلك أن املصرف املركزي في لبنان 
وعلى رأس���ه احلاكم األول رياض سالمة 
عرض س���بل التعاون في العالم العربي 
من خالل تبني معايير اقتصادية وتنموية 
لتقدمي املس���اعدات فيما يتصل بالقضايا 

الضريبية. 
ان الدراس���ة املتأنية النكشاف السرية 
املصرفية واآلثار املترتبة على هذا التوجه 
أدى الى بروز ظواهر تعكس مدى التخبط 

التي تعاني منها املصارف.
فه���ي من ناحية تريد احلفاظ على هذا 
االرث الذي أثبت جدواه جلهة استقطاب 
رؤوس األم���وال ومن ناحي���ة أخرى فإن 
التي تلتحف بعباءة األحكام  التسريبات 
والتحقيقات أدت الى بروز ظاهرة التهرب 

الضريبي. 
كما ان البنوك اللبنانية ملزمة مبوجب 

القان���ون بتوفير درجة 
عالي���ة من الس���رية في 
املالية بينها  املعام���الت 
وبني جميع عمالئها، وقد 
خطت املصارف الكويتية 
بهذا االجتاه ولكن تبقى 
الثغرات قائمة، ومع األزمة 

انكشفت.
وأي مصرفي يكشف 
ع���ن تفاصي���ل خاصة 
بش���ؤون أي من عمالئه 
لطرف ثالث غير مفوض 
فهو بذلك يرتكب جرمية 
يعاق���ب عليه���ا قانون 
العقوبات. ومن هنا يطرح 

السؤال التالي:
هل هناك التزام في ه���ذا املوضوع وملاذا 

تأثرت املصارف باألزمة العاملية؟
ان السرية املصرفية في العالم العربي بني 
البنك والعميل لم تكن قط مطلقة بنسبة 100 
%، والتشريعات والقوانني اللبنانية أوضحت 
على نحو ال لبس فيه ما تش���تمله باحلماية 
وم���ا ال يقع ضمن نط���اق حمايته، فهو على 
س���بيل املثال ال يشكل أي عقبة على اإلطالق 

أمام قانون العقوبات.
كما ان التشريعات اللبنانية فيما يتعلق 
مبوضوع السرية املصرفية وأثرها على األزمة 
االقتصادية العاملية ميزت بني التهرب الضريبي 
واالحتيال الضريبي. فهي على س���بيل املثال 
تعتب���ر من يقدم تقري���را ضريبيا غير كامل 
متهربا من الضرائب، ويتعامل معه من خالل 
اإلجراءات اإلدارية، مبا في ذلك الغرامات املشددة 

إذا لزم األمر.
وعلى هذا فإن التهرب الضريبي، رغم مزاعم 
بعض تقارير اإلعالم األجنبي، ال يعد ممارسة 
قانونية في لبنان، كل ما في األمر أنه ال يشكل 
جرمية جنائية وكل من يتبني أنه يتهرب بشكل 
غير قانوني من التزاماته الضريبية في لبنان 

فهو يعرض نفسه لغرامات مالية باهظة.
اما االحتيال الضريبي فهو يش���تمل على 
تزوير املس���تندات، وعلى هذا فهو يش���كل 
جرمية جنائية في نظ���ر القانونني اللبناني 

والكويتي.
وعلى هذا فإن خصوصي���ة العمالء غير 
املشتبه بهم ستظل خاضعة للحماية مبوجب 
مبدأ السرية، فليس من املتصور أبدا أن يسمح 
الدميوقراطية حلكوماتهم  البل���دان  مواطنو 
باكتساب احلق التلقائي في الدخول عنوة إلى 
بيوتهم وتفتيش���ها استنادا إلى احتمال غير 
مؤكد بالعثور على مسروقات، فما الذي يجعلنا 
نتصور إذن أن الدولة قد يكون لها احلق التلقائي 
في االطالع عنوة على احلس���ابات املصرفية 
استنادا إلى احتمال ضعيف بالعثور على قلة 

من املتهربني من الضرائب أو املجرمني؟
وحني يلت���زم لبنان بأمر ما فإنه يقوم به 
بدقة وكفاءة وفي الوقت املناسب، وكان تنفيذ 
االتفاقيات الدولية بش���أن ف���رض الضرائب 
على املدخرات مثاال جيدا على هذا. وأنا على 
ثقة من إظهار لبنان القدر نفسه من االلتزام 
مبعيار األنظمة الدولية الذي س���يتم دمجه 
في اتفاقيات االزدواج الضريبي الثنائية في 
املستقبل. وبعد هذا االلتزام فإن االنتقادات غير 
الالئقة للبنان ونظامها التشريعي فيما يخص 
السرية املصرفية والتسريبات األخيرة التي 
متت بفعل عوامل خارجة عن إرادة هذا البلد 
الصغير املنهك، وكذلك العديد من التهديدات 
بوضع لبنان على »القائمة الس���وداء«، البد 

أن تتوقف.
melhemmahmoud@hotmail.com

رأي اقتصادي

بقلم 
المستشار: د.محمود ملحم

على سيارات كرايسلر وجيب ودودج

تشمل استخدام قاعات كبار الزوار بالمطارات وتغطية تأمينية واسعة

»المال وبهبهاني« تطرح أفضل العروض خالل رمضان

»األهلي« يقدم مزايا لحاملي »ماستركارد تيتانيوم جيان« 
مزايا قاعات االنتظار املتميزة في 
مطار الكويت ومطار دبي، وكذلك 
التأمني الشخصي أثناء السفر«. 
اجلدير بالذكر أن أسواق جيان 
تعتبر ثالث أكبر سلسلة أسواق 

مركزية في العالم.
وميكن للعمالء اس���تخدام 
بطاقة األهل���ي تيتانيوم جيان 
الكارت االئتماني���ة أو البطاقة 
املس���بقة الدفع ليستفيدوا من 
ال���ذي يتيح  برنام���ج الكارت 
االس���تفادة واسترداد لغاية %1 
م���ن قيمة ما يت���م دفعه مقابل 
مش���ترياتهم باس���تخدام هذه 
البطاقات في أسواق جيان في 
مجمع 360، كما ميكن استخدام 
هذه البطاقات في أكثر من 29.4 
مليون منفذ بيع يقبل بطاقات 

ماستركارد حول العالم.

جي���ان االئتماني���ة« وبطاق���ة 
»الكارت« املسبقة الدفع وتقدميها 
للعمالء في فبراير 2010 لتكون 
أول بطاقة مش���تركة مع سوق 
مركزي رائد في الكويت لتقدم 
لعمالء البنك املميزين تسهيالت 
أكثر وكذلك فرصة استرداد جزء 
من املبالغ املدفوعة عند استخدام 
هذه البطاقة، الفتا الى ان الزبائن 
يحصلون عند تسوقهم في جيان 
على مجموعة واسعة من السلع 
واملنتجات بأسعار وخصومات 
خاصة بهم لتكون جتربة تسوقهم 

في جيان أكثر متعة وفائدة.
وأض���اف: »إنن���ا س���عداء 
بشراكتنا مع ماستركارد لنقدم 
لعمالئنا باقة من املزايا واخلدمات 
الفريدة التي توفر للمسافرين من 
حاملي هذه البطاقة االستفادة من 

هذه املزايا باإلضافة إلى احلصول 
على تغطية تأمينية مجانية ضد 

احلوادث أثناء السفر.
وبني أن���ه مت ط���رح بطاقة 
»األهلي ماس���تركارد تيتانيوم 

من خالل شراكته مع ماستركارد 
إنترناشيونال، إذ يستطيع حاملو 
بطاقة األهلي ماستركارد تيتانيوم 
جي���ان االئتمانية االس���تفادة 
مجانا من ميزة استخدام قاعة 
اللؤلؤة لرجال األعمال في مطار 
الكويت الدولي وقاعات مرحبا 
ف���ي صاالت املغ���ادرة 1 و2 و3 
مبطار دب���ي الدولي. كما توفر 
هذه البطاقة إمكانية اصطحاب 
طفلني حتت عم���ر 12 إلى هذه 
القاعات مجانا لتكون مزايا أكثر 
شمولية للعائلة«. واشار الى انه 
باإلضافة إلى ذلك، يتمتع صاحب 
البطاقة بتغطية أوسع للتأمني 

على السفر.
وميكن احلج���ز ودفع ثمن 
السفر باستخدام بطاقة  تذكرة 
األهلي تيتانيوم لالستفادة من 

أعلن البنك األهلي الكويتي عن 
طرح ميزة إضافية على بطاقة 
»األهلي ماس���تركارد تيتانيوم 
جي���ان االئتمانية« التي تخول 
حاملها الدخول مجانا إلى قاعة 
اللؤلؤة لرجال األعمال في مطار 
الكويت، وقاعات »مرحبا« في 
صاالت املغادرة 1 و2 و3 مبطار 
دبي الدولي، إضافة إلى احلصول 
على تأم���ني مجاني من اخلطر 

أثناء السفر.
وبهذه املناس���بة، قدم مدير 
عام اخلدمات املصرفية لألفراد 
بالوكالة في البنك س���تيوارت 
لوكي ش���رحا مفصال عن هذه 
امليزات قائال في تصريح صحافي: 
الكويتي  البنك األهل���ي  »يقدم 
العديد من املزايا لعمالئه الذين 
لديهم بطاقات ماستركارد، وذلك 

م���ن خالل طرح ط���رازات جديدة تلب���ي احتياجات 
السائقين.

ويتم تصميم كل سيارة جيب بأسلوب »الذهاب إلى 
أي مكان والقيام بأي عمل« وهو النهج الذي يظل على 

الدوام في قلب هذه العالمة.
وثالثة من طرازات جيب األكثر شعبية، وكلها تحقق 
قدرات أسطورية على الطرق الوعرة وتمنح مغامرات 
حقيقية في القيادة، تشملها عروض األسعار الخاصة 

جدا.
وإذا ما كان األداء واإلثارة عند القيادة هما ما تبحث 
عنه، فإن دودج تشارجر، السيارة التي تلقى إقباال منقطع 
النظير، س����تلبي احتياجاتك � فهذه السيارة الكوبيه 
العصرية األنيقة ذات االبواب األربعة تجمع بين قوة 
السيارة ذات الدفع بالعجلتين الخلفيتين وأداء السيارة 
الرياضية والتكنولوجيا المتطورة، مما يجعلها تحقق 
تجربة قيادة مثيرة، وبأسعار تبدأ من 5999 دينارا فقط، 
ولك أن تعرف أن الجلوس خلف عجلة قيادة س����يارة 

تشارجر هو بالفعل شعور ال يمكن مقاومته.
وأضاف أبوش����عبان قائال: »كل ما نفعله في شركة 
المال وبهبهاني للسيارات يتم تصميمه بهدف تحقيق 
رضا العمالء. وهذا هو الس����بب وراء تغطية عملياتنا 
ذات المستوى العالمي لكل متطلبات قطاع السيارات، 
حيث تتوافر لدينا ش����بكة من صاالت العرض ومراكز 
الخدمة في مواقع مناسبة للغاية، تلبي احتياجات األفراد 
والش����ركات من السيارات كما تقدم خدمات شاملة لما 
بعد البيع وكذلك الصيانة، ومن بينها الخدمة السريعة 

وقطع غيار وملحقات موبار األصلية«.

وتواصل عالمة جيب الوف���اء بوعدها في تقديم 
تشكيلة عالمية رائدة من الس���يارات رباعية الدفع 
المبتكرة والقوية والمتنوعة االس���تخدامات، وذلك 

تحقق ش���ركة المال وبهبهاني للسيارات، الموزع 
الوحيد لسيارات كرايسلر وجيب ودودج في الكويت، 
كل المتعة واإلثارة والمغامرة في قيادة الس���يارات 
وذلك بأسعار خاصة جدا خالل شهر رمضان المبارك 
هذا العام، من شأنها أن تضفي المزيد من البهجة على 

احتفالك بالشهر الكريم هذا العام.
وقال المدير العام المساعد للمبيعات والتسويق 
في شركة المال وبهبهاني للسيارات ماهر أبوشعبان: 
»لقد بنين���ا نجاحنا من خالل الجم���ع بين خدمات 
العناية بالعمالء وطرح تشكيلة من المنتجات التي 
توفر قيمة حقيقية مقابل المال. وتضيف عروضنا 
خالل شهر رمضان الكريم المزيد من القيمة لبعض 
من أكثر السيارات التي تلقى إقباال كبيرا في الكويت 
� ويمكن للعمالء أن يوفروا ما يصل إلى 2.000 دينار 
لدى ش���ركة المال وبهبهاني للس���يارات خالل شهر 
رمضان هذا الع���ام، مما يعني أنه ليس هناك أفضل 
من الوقت الحالي لش���راء سيارة كرايسلر أو جيب 

أو دودج«.
وإذا كنت تبحث عن سيارة تجمع بين التصميم 
الخالب الذي يخط���ف األبصار، والبراعة في تجهيز 
المقصورة، والمس���تويات العالية م���ن االعتمادية 
والمتان���ة، والتكنولوجي���ا التي ترك���ز على تلبية 
احتياجات العمالء ومزايا الس���المة، فإن كرايس���لر 
300 الحائزة على العديد من الجوائز العالمية، والتي 
تحقق أيضا أداء قويا وكفاءة في اس���تهالك الوقود، 
متوافرة بأس���عار رائعة تبدأ من 8999 دينارا فقط، 

مما يجعلها رائدة حقيقية لفئتها.


