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 رأي اقتصادي

 جرائم غسيل األموال 
  وأثرها على االقتصاد الكويتي (٢ ـ ٣)

 بعـــــد اســــتعــــراضي 
وحتليلي للثوابت والقواعد 
العامــــة جلرمية غســــيل 
األموال في املقال السابق من 
التعريف واألركان،  حيث 
وبعد ان أظهرنا من الناحية 
القانونية مدى خطورة هذه 
اجلرميــــة وتأثيرها على 
اكانت  املجتمعات ســــواء 
شرقية أم غربية، فقد آثرت 
في هذا املقال إبراز خطورة 
الناحية  هذه اجلرمية من 

االقتصادية البحتة. 
  ان جرمية غسيل األموال 

تتفــــرع عنها آثــــار ســــلبية تنبثق عنها 
املسؤولية االقتصادية الهدامة. 

  فعملية إعادة اإلقراض واالستثمار في 
األوراق املالية وخاصة في األسواق املفتوحة 
حيث الرقابة ضعيفة تكون أولى الضحايا، 
حيث يقوم الغاسل بإيداع أمواله لدى بنك 
خارجي حتى ال يخضع لقيود وإجراءات 
غســــيل األموال ثم يقوم بطلب قرض من 
أحد البنوك احملليــــة في بلد آخر بضمان 
تلك األموال املودعة فــــي البنك األجنبي، 
ويتم االستثمار في األوراق املالية لسهولة 
حتويلها إلــــى نقود، فضــــال عما متنحه 
أغلــــب الدول من إعفــــاءات ضريبية على 
مثل هذا النوع من االســــتثمار.  يعني في 
اللغة اللبنانية «تلبيس طرابيش لضياع 

طربوش من ملن».
  وبذلك يتضح من خالل طرق غســــيل 
األموال في العالم أن البنوك تلعب دورا مهما 
في تسهيل أو منع انتشار هذه اجلرمية التي 
طاملا ارتبطت باإلرهاب والفساد االقتصاديني، 
ونتيجة لذلك تترتب عن تلك الظاهرة آثار 
سلبية هدامة ال يعي مرتكبها لألسف أنه 
يتجه نحو هدم االقتصاد الوطني وضياع 
مستقبل األجيال، وهذا ينطبق على املستوى 

االقتصادي الوطني أو الدولي.
  ويشكل الضغط على موارد الدولة من 
العملة األجنبية وإيجاد عالقات غير عادلة 
ألسعار الصرف إحدى ضحاياها، األمر الذي 
قد يـــؤدي إلى قيام ظاهـــرة حب االكتناز 
للعمالت األجنبية في الدولة التي تتحقق 
من ورائها أرباح طائلة، إضافة الى إصابة 
املجتمع بظواهر اقتصادية متعارضة هدامة، 
ففي الوقت الذي ترتفع فيه أسعار السلع 
نتيجة ارتفاع أسعار الواردات وعدم قدرة 
مصادر البالد من العملة األجنبية على تغطية 
حاجتها من الواردات تتسع اخلسائر، وهنا 
تبدأ الدولة في فقدان السيطرة على االقتصاد 
وتتجه نحو االستعانة بالدول الكبرى وعادة 
تكون صديقه متربصة، لندخل بعد ذلك في 
«النفق املظلم»، كما يحدث ارتفاع في األسعار 
بشكل متواصل ال يستطيع معه املستهلك 
شراء السلع واخلدمات نظرا حملدودية الدخل 

أمام ارتفاع األسعار.
  كذلك ارتفاع نسبة العاطلني عن العمل 
نظـــرا لتهرب املســـتثمرين وعـــدم إقامة 
مشروعات استثمارية جديدة، فعدم االستقرار 
الوظيفي يؤدي إلى تراجع اإلنتاجية وتراجع 

حجم اإلنتاج.
  اضافة الـــى انخفاض قدرة الدولة على 
سداد التزاماتها احمللية واخلارجية مع تفاقم 
الدين احمللي واخلارجي، مما يؤدي إلى عدم 
استعداد املقرضني ملنحها قروضا إضافية 
إال بشروط صعبة، وبالتالي اجتاه الدولة 

إلى اإلفالس.

  يضاف إلى ذلك التهرب 
من الضرائب ومن ثم معاناة 
خزينــــة الدولة من نقص 
اإليرادات العامة عن مجمل 
النفقات العامة. إضافة إلى 
اآلثار الســــابقة فإن سوق 
األوراق املاليــــة هي أيضا 
تأثــــرت بظاهرة غســــيل 
األموال من خالل تقلبات 
األسعار بني احلدة االرتفاع 

والهبوط.
  واســــتنادا الى ما تقدم 
فإن عملية غسيل األموال 
تشكل نشاطا إجراميا الحقا 
لنشاط جمع مال بالطرق غير املشروعة.

  وإلضفاء املشــــروعية على مصدر تلك 
األموال، ترتكب اجلرمية حتى يسهل التعامل 
مع مرتكبيها، دون إضفاء الشكوك واألدلة 
القانونية على األعمال املجرمة الســــابقة 
وهذه اجلرمية هي جرمية دولية تتساوى 
فيها النتائج داخليا ودوليا، ولكن األساليب 

تبقى كما هي ال تتغير.
  لذلك تعد جرمية غسيل األموال من أخطر 
اجلرائم التي ترتكب بحق املجتمع، وهنا 
أسأل دائما هل يدرك هؤالء أن بعملهم هذا 
يهدمون أوطانا ويضعون مستقبل أجيالهم 
في مهب الريح، وهل يدركون أن من مخاطر 
تبييض األموال تبديد الثروات التي هي حق 

لألوالد واألحفاد واألجيال القادمة.
  ان جرمية تبييض األموال خروجا على 
القانون واجلماعة، بل وعلى النظام العام، 
فهي شذوذ عن السلوك املألوف والطريق 
القومي وإجرام منظم يؤثر على االقتصاد 
القومي واجلماعة والدولة ككيان، بل يتعداه 
أيضا إلى االقتصاد العاملي، إذ تعد اجلرمية 
املنظمــــة اخطر أنواع اإلجــــرام، ترتكبها 
جماعات منظمة متتلك من الوســــائل ما 
ميهد لها إمتام جرميتها والهروب من سطوة 
القانون خاصــــة اذا كانت تلك اجلماعات 
النافذة متتلك من الوسائل ما يدخلها ضمن 

دائرة احملظور مسه.
  وهنا تكمن االشــــكالية في ان حتويل 
األموال الناجتة عن األعمال غير املشروعة 
في أنشطة اســــتثمارية مشروعة إلخفاء 
املصدر احلقيقي لهذه األموال ولتبدو كما 
لو كانت قد تولدت من مصدر مشــــروع، 
من أخطر ما يهدد االقتصاد احمللي سواء 
كانت اجلرمية املنظمة داخلية أو خارجية 
أو مشتركة وهنا يكمن اخلطر. ففي نظرهم 
أرقام تتكدس، ســــيارات وڤلل ويخوت، 
وسلطة وفي نظرنا لألسف أوطان تضيع 
واقتصاد ينهار وفقر ينتشر وبطالة تدق 

األبواب.
  لذلك فعمليات غسيل األموال هي عملية 
أو مجموعة من عمليات مالية أو غير مالية 
تهدف إلى إخفــــاء أو متويه املصدر غير 
املشــــروع لألموال أو عائدات أي جرمية 
وإظهارها في صورة أموال أو عائدة متحصلة 
من مصدر مشروع، ويعتبر من قبيل هذه 
العمليات كل فعل يساهم في عملية توظيف 
أو حتويل أموال أو عائدات ناجتة بصورة 
مباشرة أو غير مباشرة عن جرمية أو إخفاء 
أو متويــــه مصدرها. وقد كان لألوروبيني 
ردة فعــــل عندما أدركــــوا أهمية هذا األمر 
فانعقدت املؤمترات وأدخلت االختصاصات 
في اجلامعات حتى وجدوا ضرورة احلد 
منها وان كانوا قد تيقنوا بانعدام الوسائل 

للقضاء على هذه الظاهرة. 

 بقلم المستشار القانوني د.محمود ملحم

 تطرح نوعين في السوق المحلى األول بماكينة سعة ٢٫٤ ليتر والثاني بماكينة سعة ٢٫٠ ليتر 

 «المطوع» تكشف النقاب عن كيا موتورز أوبتيما ٢٠١١ 

  محمود فاروق 
  كشــــفت مجموعــــة الوكاالت 
الوطنية إحدى شركات مجموعة 
عبدالعزيز العلي املطوع الوكيل 
املعتمد لســــيارات كيــــا موتورز 
بالكويت النقاب عن اجليل الثالث 
من سيارة أوبتيما ٢٠١١ لتواصل كيا 
إبهار اجلميع بإنتاج أجيال جديدة 
من الســــيارات تظهر احترافيتها 
في طرح مواصفــــات وموديالت 
متقدمة، مختلفة متاما عما قبلها، 
ولتعلــــن بوضوح كيــــا موتورز 
قدرتها على التغيير نحو األفضل 
بديناميكية، وتقدميها جيال جديدا 
من السيارات أقل ما يقال عنها انها: 
«قوية ومثيرة وتؤرخ ملستقبل 

السيارات في العالم».
  وبهذه املناســــبة، قال رئيس 
املنتدب  االدارة والعضو  مجلس 
مبجموعة الوكاالت الوطنية أحمد 
املطوع ان ســــيارة كيــــا أوبتيما 
٢٠١١ اجلديــــدة هــــي فــــي الواقع 
إحدى الســــيارات األكثــــر إبهارا 
نظرا للمواصفات التي تفوق كل 
التوقعات، حيث تعكس أوبتيما 
اجلديدة كل عناصر الروح اجلديدة 

التي متيز شخصية كيا.
   وأوضــــح أن كيــــا موتــــورز 
العاملية حققت جناحات متتالية 
تكبر عاما بعد عام، حيث بلغت 
مبيعاتها على مستوى العالم خالل 
التسعة أشهر األولى من هذا العام 
ستة ماليني ومائة ألف سيارة أي 
بزيادة قدرهــــا أكثر من ٣٠٪ عن 
نفس الفترة من العام املاضي، مما 
يضع كيــــا موتورز على الطريق 
السريع نحو املقدمة لتحتل املكانة 
التي تستحق بني أفضل مصنعي 
السيارات في العالم. ورحب املطوع 

بسفير جمهورية كوريا لدى دولة 
الكويت مون ينغ هان وبرئيس 
مكتب كيا موتورز اإلقليمي للشرق 
األوسط وأفريقيا BT Yea كما رحب 
 SHاملدير العام و TJ Park بكل من
Yang مديــــر املبيعات مبكتب كيا 
موتورز اإلقليمي بدبي، كما تذكر 
املغفــــور له بإذن اهللا عبدالعزيز 
العلي املطوع قائال انه ساعد على 

إرساء الدعائم القوية للشركة.

  مواصفات استثنائية

الفنية    وحــــول املواصفــــات 
ارتفاعا وأكبر  أقل  للسيارة فهي 
اتساعا وأكثر طوال عن سابقتها، 
ما يشــــير إلى مــــدى اجلهد الذي 
بذلــــه فريــــق املصممــــني بقيادة 
األملاني الفذ بيتر شــــراير، الذي 
عمد إلى إعادة تشــــكيل السيارة 
الداخل وإجراء تغيير شامل  من 
على شــــكلها من اخلارج، لتقدمي 
هذا اجليل الرائع من سيارات كيا 
موتورز، وكما يقول شراير بكل 
فخــــر: «إن أوبتما ٢٠١١ واثقة من 

نفسها، قادرة على االبهار مناسبة 
ألذواق شعوب األرض املختلفة، 
وقد مت طرح نوعني من سيارات 
٢٠١١ في السوق احمللى،  أوبتيما 
النوع األول مباكينة سعة ٢٫٤ ليتر، 
ناقل حركة ست سرعات بقدرة ١٨٠ 
الثاني مباكينة  حصانا، والنوع 
سعة ٢٫٠ ليتر، ناقل حركة ست 
سرعات بقوة ١٦٥ حصانا. باإلضافة 
إلى مجموعة أخرى من الصفات 
الرياضية االختيارية ومنها: ماصات 
الصدمات اجلانبية العصرية التي 
متنح السيارة مظهرا يوحي بالقوة 
واجلرأة، شبك راديتر أمامي ماص 
للصدمات، جناح جفني الشــــكل 
ماص للصدمات، مانع لالهتزازات 
يرفع من أداء السيارة على الطرق 
الوعرة.أما الهيكل اخلارجي لسيارة 
أوبتيما فيعكس مظهرها الرياضي، 
فهو يبدو كأنه وحدة واحدة من 
التكنولوجيا املتفوقة، وفي حني 
تأتي املقدمة بشــــكل حاد املظهر، 
يضفي عليها التضاد اجلذاب بني 
اللون األســــود في شبك املقدمة 

وانســــيابية املصابيح ومصدات 
الهواء ما تتمتع به الســــيارة من 
ديناميكية فريدة، ويكمل هذا املشهد 
املظهر اجلانبي املنخفض مع ملسات 
الكروم املتناغمة في شــــكل بديع 

وتناسق مثالي.
  وتعمل تقنية التحكم اإللكتروني 
في توازن الســــيارة على تنظيم 
عــــزم احملرك في حالــــة الوقوف 
املفاجئ، عــــن طريق توزيع قوة 
«البريك» على العجلتني األماميتني 
لتخفيف السرعة بشكل تدريجي، 
في حني يعمل النظام املساعد لبدء 
احلركة على السطوح املائلة، على 
منع انزالق السيارة إلى اخللف، 
ويزيد من هذه التوليفة الرياضية 
للسيارة، إشارات ضوئية جانبية 
بتقنيــــة LED ومصابيح نهارية 
(LED)، أمــــا العجــــالت الفريدة 
من نوعها ذات القياس ١٨ إنشــــا، 
 LED واملصابيح اخللفية بتقنية
فتمنح خصوصية إضافية للسيارة، 
وتضفي عليها املزيد من اإلثارة، 
دواسات معدنية تضفي ملسة حتكم 

إضافية عند القدمني.

  أناقتها الداخلية

  أما املظهر الرياضي اخلارجي 
فيعكس على السيارة من الداخل 
أيضا متجسدا في مقصورة أنيقة 
مصممة لالندماج مع عجلة القيادة 
ذات السبائك املعدنية األربع التي 
التحكم  القدرة على  القائد  متنح 
الكامل فيها أثناء القيادة، كما ميكن 
لقائد السيارة أن يتحكم إلكترونيا 
في ناقل السرعة من خالل عجلة 
القيادة واملزودة أيضا بنظام تدفئة 
إلضفاء مزيد من الرفاهية للسائق 
في األيام شديدة البرودة، وقد جرى 
تثبيت اللوحة املركزية للسيارة 
بدرجة ميالن ٩٫٦ باجتاه السائق 
ليتمكن من الوصول بسهولة لنظام 
الصوت والتكييف، لتصبح عملية 
التحكم من أبسط ما يكون ويأتي 
البلوتوث اإلضافي ليمكن  خيار 
السائق من استخدام املوبايل دون 
أن يضطر إلى رفع يده عن عجلة 
القيادة، في حني يقدم نظام التحكم 
بالسرعة، السيطرة الكاملة على 
الســــيارة وثبات سرعتها ودعم 
االقتصادية في استهالك الوقود، 
وعن طريق زر إضافي يستطيع 
الســــائق كذلك أن يبدل غيارات 
اجلير بخفة كأنها سيارة سباق، 
دون احلاجة إلى رفع اليد عن عجلة 
القيادة، أما الســــقف البانورامي 
فيسمح مبرور الضوء الطبيعي إلى 
داخل السيارة، كما يضفي مزيدا من 
االتساع، وفي حالة ارتفاع حرارة 
اجلو تتحرك ستائر أوتوماتيكية 
لتغطية السقف وحماية املوجودين 
داخل الســــيارة من األشعة فوق 

البنفسجية.

(سعود سالم)   املطوع داخل أوبتيما ٢٠١١ اجلديدة   

 تصميم جديد في كابينة القيادة أوبتيما ٢٠١١ مبواصفات عصرية

 أحمد املطوع والسفير الكوري ورئيس مكتب كيا بجانب السيارة اجلديدة 

 ميزات إضافية لـ «أوبتيما»
ــا اخلارجية القابلة للطي  ــيدان ٢٠١١ املراي ــددت امليزات اإلضافية التي تتمتع بها أوبتيما س  تع
التلقائي واملزودة بإشارات االجتاه إلى اليمني أو اليسار التي تعمل بإضاءة LED، مكيف هواء، نوافذ 
كهربائية، زجاج أمامي مضاد لألشعة فوق البنفسجية، دخول دون مفتاح مع نظام إنذار، مقابض 
ــيارة أثناء إيقافها في أماكن االنتظار  ــاعدة قائد الس أبواب مصنوعة من الكروم، وتقنية ذكية ملس
ــيارة بصندوق  ــن خالل كاميرات للرؤية اخللفية، وملزيد من الرفاهية زود التابلوه األمامي للس م
تبريد، وهو مثالي حلفظ املشروبات واملأكوالت اخلفيفة مبردة طوال رحلتك، ومزود أيضا بإنارة 

داخلية لتتمكن من رؤية ما بداخله بوضوح. 

 «كويت إنرجي» و«إيست بتروليوم» 
توقعان اتفاقية لعمليات استكشافية  

 أعلنت شـــركة كويـــت إنرجي 
امس عن توقيع اتفاقية مع شركة 
«ايست ويست بتروليوم» الكندية 
املتخصصة في استكشاف وانتاج 
النفـــط والغاز، وذلك الســـتخدام 
التي تقدمها الشركة  التكنولوجيا 
الكنديـــة الستكشـــاف وتطويـــر 
موارد النفط والغاز غير التقليدية 
في األصول التي تشـــغلها «كويت 
إنرجي». ومتتـــد االتفاقية لفترة 

ثالثة أعوام.
  وأوضحت الشـــركة فـــي بيان 
صحافي انه مع إبرام هذه االتفاقية، 

تتوافر لكويت إنرجي االمكانيات الستكشـــاف املوارد غير التقليدية 
كالغاز املستخرج من الصخر الزيتي، والزيت احلجري والغاز املتواجد 
في الرمال املتراصة أو احملكمة لتطويرها في مرحلة مقبلة، الفتة الى 
ان املرحلة االستكشـــافية األولية لألصول تتضمن حتاليل للصخر 
والطبقات املكونة، واستخدام أحدث التقنيات للمكامن النفطية التقليدية 
وغير التقليدية. وتشـــمل االتفاقية قيام عمليات استكشافية في ١٣ 
امتيازا تشـــغلها كويت إنرجي في أربعة دول وهي: مصر، واليمن، 
وأوكرانيا، وروسيا، كما ســـتغطي هذه العمليات مساحة تصل إلى 
٢١٫٠٠٠ كيلومتر مربع. وبهذه املناســـبة، قالت نائب رئيس مجلس 
االدراة والرئيس التنفيذي لشركة كويت إنرجي، سارة أكبر: «مع هذه 
االتفاقية، ستتمتع شركة كويت إنرجي بامكانيات متكنها من انتهاز 
فرص إضافية لتعزيز منوها في أصولها وذلك من خالل دخول مجال 

استكشاف املوارد غير التقليدية النتاج النفط والغاز».
  وأضافت: «اننا نتطلع للعمل مع شـــركة ايست ويست بتروليوم 

الرائدة في تقدمي تكنولوجيا تطوير املوارد غير التقليدية».

 عاطف رمضان
  أعلنت شركات عقارية عن مفاجآت ومشاريع 
ســــوف يتم طرحها خالل معرض العقار واملال 
واالســــتثمار ٢ الذي تنظمه مجموعة اجلابرية 
حتت رعاية وزير املالية مصطفى الشــــمالي في 

الفترة من ٢٢ إلى ٢٥ نوفمبر اجلاري.
  جاء ذلك خالل املؤمتر الصحافي الذي عقدته 
مجموعة اجلابرية أمس بحضور رئيس مجلس 
إدارتها أحمد بهبهاني. وقد أكد مدير إدارة التسويق 
واملبيعات في شركة دينار الدولية هاني عبدالهادي 
أن الشركة لديها مشروع ڤلل املهنا التي تتكون 
من ٦ قســــائم تتضمن ٣٦ شــــاليها مطلة بشكل 

مباشر على اخلور.
  وأضاف عبدالهادي أن بداية الشــــركة كانت 
موفقة في مجال التسويق، فيما يخص حق االنتفاع 
الذي بدأنا فيه منذ ٢٥ عاما في شــــركة دينار مع 

ڤلل املهنا.
  وكشف عبدالهادي عن متكن الشركة من تسويق 
٨٥٪ من مشــــاريعها في اخليــــران مما يدل على 
تعطش املستثمر الكويتي للخيران وأن الشركة 
ســــتقدم خصومات ٥٪ ملن يشتري نقدا «كاش» 

خالل فترة إقامة املعرض.
  من جانبه أفاد مدير إدارة التسويق في شركة 
باز للنظم العقارية د.خالد الشمري بأن الشركة 
ستقدم مفاجأتني لعمالئها خالل فترة إقامة املعرض، 
بجانب مشــــاريع متعددة منها مشروع منتجع 

منازل العني في مكة املكرمة ومشروع باز مارينا 
في منطقة مرسى علم في مصر.

  أما مدير التطوير وإدارة التســــويق بشركة 
األرجوان العقارية يوسف الراشد فقد كشف عن 
توجه الشــــركة للتحول إلى «قابضة»، مشــــيرا 
إلى مشاريع جديدة في مصر سوف تعلن عنها 

الشركة خالل فترة إقامة املعرض.
  من جهة أخرى ذكرت املدير التنفيذي لشركة 
الباحث الكويتي عهود الروضان أن الشركة أعدت 
دراسات جدوى أســــفرت عن وجود إقبال على 
العقار السكني في السوق الكويتي وأن الشركة 
ستطرح شققا سكنية للتمليك في حولي والساملية 
واجلابرية، وتتناسب مع مواصفات بنك التسليف 
واالدخار وأن مســــاحاتها تتراوح بني ١٠٠ و١٢٠ 
و٢٢٠ مترا للشقة الواحدة وبأسعار تبدأ من ٨٥ 
ألف دينار وتصل إلى ٢٠٠ ألف دينار وهي شقق 

ذات إطاللة بحرية.
  من جانبه ذكر رئيس مجلس ادارة مجموعة 
اجلابرية للمعارض أحمد بهبهاني ان املعرض يعد 
حدثا اقتصاديا مهما ملا ميثله من أهمية كبيرة في 
زيادة عمليات االســــتثمار وتنمية املوارد املالية 

للشركات املشاركة.
  وفي اإلطار ذاته قال املدير التنفيذي مبجموعة 
اجلابريــــة للمعارض محمــــود عفيفي: بأن عدد 
الشركات املشاركة باملعرض حاليا بلغ ٢٥ شركة 

ومن املرجح أن يزيد هذا الرقم إلى ٣٢ شركة. 

 مشاريع عقارية جديدة يطرحها المشاركون 
  في معرض العقار والمال واالستثمار ٢٢ الجاري

 سارة أكبر 


