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 ١٧٫٦ مليار دوالر عائد السياحة السعودية 

 «الغارديان» : اقتصاد الحج بـ «المليارات»
 نشرت صحيفة «الغارديان» البريطانية أمس تقريرا موسعا حول 
موســــم احلج، موضوعه األساسي «السياحة الدينية» كمدخل مهم في 

االقتصاد السعودي.
  وينقل التقرير عن األرقام الرســــمية الســــعودية أن عائد السياحة 
هذا العام يصــــل إلى ١٧٫٦ مليار دوالر، ويتوقــــع أن يتضاعف بحلول 

عام ٢٠١٥.
  وتشير التقديرات إلى زيادة السعة الفندقية إلى ٣١٩ ألف غرفة من 

٢١٨ ألف غرفة العام املاضي.
  ومع أن موسم احلج يجذب حوالي ٢٫٥ مليون مسلم إلى مكة واملدينة، 

وعبر مدينة جدة، إال أن السياحة الدينية مستمرة على مدار العام.
  وهناك ١٫٨ مليار مســــلم في العالم، يزيدون مبعدل ٦٫٧٪ ســــنويا، 

وأغلبهم يتطلع ألداء فريضة احلج أو العمرة.
  ويبلغ عدد الزوار للسعودية سنويا ١٢ مليونا يتوقع أن يزيد عددهم 

إلى ١٧ مليونا بحلول عام ٢٠٢٥.
  ووفقا لهيئة اإلذاعة البريطانية (بي.بي.سي)، تكتب مراسلة الشؤون 
الدينيــــة في الصحيفة من مكة املكرمة عن األبراج الشــــاهقة والفنادق 

الفاخرة التي حتيط باحلرم والكعبة.
  وتصف املراسلة تغير مشهد مدينة مكة متاما، وتصف مجمع الفنادق 
الفخمة «أبراج البيت» الذي تكلف ٣ مليارات دوالر، ويضم ١٥ ألف وحدة 

سكنية و٧٠ ألف متر مربع من احملال التجارية.
  وتنقل عن أحد مسؤولي التسويق في األبراج إشارته إلى التغير في 
ســــلوكيات احلجيج، فإذا كان «الباكستانيون مثال ال يهتمون باإلقامة 
الفخمــــة، فإن احلجيج من بريطانيا وجنــــوب إفريقيا وتركيا وتونس 

وغيرها يهتمون بالراحة والفخامة».
  ويصــــل إيجار اجلناح الفخم في املجمع إلى ٥٨٨٠ دوالرا في الليلة، 

ومع ذلك، فنسبة اإلشغال ١٠٠٪.
  ويقول مســــؤول التسويق إن الســــياحة في السعودية تختلف عن 
دبي، فليس هناك ترفيه في مكة «لكن الناس يأتون إلى هنا للحج، ولن 

ميكنهم احلج إال في مكة على أي حال».
  وبحســــب «بي.بي.ســــي»، تقول الصحيفة إنه رغم ازدهار الفندقة 
خلدمة الســــياحة الدينية تظل املرافق السياحية في السعودية أقل من 

جارتها اإلماراتية دبي.
  وميضي تقرير «الغارديان» موضحا أهمية احلج، والسياحة الدينية 

عموما، في تنويع االقتصاد السعودي بعيدا عن النفط والغاز.
  وفي هذا السياق تستثمر احلكومة السعودية بكثافة في قطاع السياحة 
الدينيــــة، وأولها ما يبدو في مكة من بنيان يغير معاملها حتى ان جبال 
املدينة الثالثة الرئيسية على وشك االختفاء متاما. كما أن النزل والبيوت 

القدمية اختفت لتحل محلها األبراج والفنادق الفخمة.
  وتصف املراسلة مشهد الرافعات ومعدات البناء وهو يختلط بسعي 

احلجيج حول الكعبة، وفي نطاق احلرم املكي.
  ومن بني االستثمارات في مرافق السياحة الدينية، خط السكك احلديد 

بني مكة واملدينة بطول ٢٧٦ ميال، وبكلفة ٦ مليارات دوالر.
  أما في مكة، فهناك مترو املشــــاعر املقدسة الذي سينقل احلجيج ما 
بــــني املزدلفة ومنى وجبل عرفات، ويتوقــــع أن ينقل ٧٢ ألف حاج في 

موسم احلج احلالي.
  كما أن هناك مشروع تطوير مطار املدينة بكلفة ٢٫٤ مليار دوالر لزيادة 

طاقته االستيعابية من ٣ ماليني إلى ١٢ مليون مسافر سنويا.
  وستتم توسعة مطار امللك عبدالعزيز في جدة لزيادة طاقته من ٣٠ 

مليون مسافر عام ٢٠١٢ إلى ٨٠ مليون مسافر لدى إمتام التوسعات. 

ــة سعودية أجراها معهد   قدرت دراس
«خادم احلرمني الشريفني ألبحاث احلج» 
متوسط انفاق احلاج الواحد بنحو ٧٫١٥ 

آالف ريال (١٩٠٦ دوالرات) هذا العام.
  ووفقا لصحيفة «الوطن» السعودية، 
يتوزع املبلغ على مؤشرات القدرة االنفاقية 
على السكن والطعام والشراب، اضافة الى 

الهدايا واالتصاالت.
  وبحسب تقارير تستقبل اململكة نحو 
ــم احلج هذا  اربعة ماليني حاج في موس
العام، ويعد هذا رقما قياسيا إذا ما قورن 
مبوسم العام ٢٠٠٩ حيث تراجعت اعداد 

احلجاج الى نحو ٢٫٥ مليون حاج.
  وقال رئيس الشؤون االعالمية باملعهد 
ــة أوضحت ان  د.عثمان قزاز ان الدراس

ــاج يتراوح انفاقهم بني ٦  ٧٥٪ من احلج
آالف (نحو ١٦٠٠ دوالر) و١٨٫٦٣ ألف ريال 
(٤٩٦٨ دوالرا). وذكرت الصحيفة انه نظرا 
الرتفاع مستوى التقلب في االنفاق الكلي 
ــي أجريت عليها  ــاج في العينة الت للحج
الدراسة، مت تقسيم االنفاق الى شرائح مع 

تقدير وسطي داخل كل شريحة.
  وبلغ متوسط تكلفة السفر من اخلارج 
٥٫٢ آالف ريال، فيما كان متوسط االنفاق 
على املواصالت الداخلية ٥٣١ رياال، والسكن 
٤٫٦ آالف ريال، والطعام والشراب ١٫٧١ ألف 

ريال، والهدي واألضاحي ٥٢٤ رياال.
ــة ان متوسط    وأظهرت نتائج الدراس
االنفاق على السلع الكهربائية ٥٥٥ رياال 
ــالج الطبي ٦٥  ــا ٩٣٠ رياال والع والهداي

رياال، واالتصاالت ٣٩٠ رياال، واألدوات 
املنزلية ٤٠٨ رياالت، واملالبس ٧٦٧ رياال، 

واملزارات ٣٧ رياال.
  وذكر قزاز ان الدراسة شملت تأثير 
مستوى دخول حجاج اخلارج على معدل 
انفاقهم، فقد أظهرت ان نحو ٢٤٪ منهم 
يصل دخلهم شهريا الى ألف ريال مبتوسط 
انفاق ٩٫٤٣ آالف ريال تقريبا، فيما كانت 
نسبة من يزيد دخلهم عن ٥ آالف ريال 

نحو ١٣٪ أنفقوا نحو ١٩٫٦ ألف ريال.
  اما نسبة من كان يفوق دخلهم ١٥ ألف 
ريال تقريبا، فقد وصلت الى ٤٪ مبتوسط 
انفاق ٢٧٫٧٦ ألف ريال، أما من يقل دخلهم 
عن ألف ريال من حجاج اخلارج فقد مثلت 

نسبتهم ٥٩٪. 

 في دراسة لـ «أرابيان بزنس» و«رويترز» حول األداء المالي للشركات السعودية في ٩ أشهر 

 استحواذ أرباح ٥ شركات سعودية
  على ٥٥٫٧٪  من أجمالي أرباح ١٠٢ شركة 

 سـجلت السوق السعودية نتائج مالية جيدة خالل التسعة أشهر األولى من العام احلالي ٢٠١٠، وذلك بعد أن حققت ١٠٢ شركة صافي ربح مقداره ٦١٫٣٢ مليار 
ريال سعودي، في حني سجلت ٢٧ شركة خسائر بواقع ٢٫٦٣ مليار ريال، لتصبح بذلك احملصلة النهائية لصافي ربح ١٢٩ شركة مساهمة مدرجة في السوق السعودي 
مبقدار ٥٨٫٦٩ مليار ريال سعودي، وقد استحوذت أرباح ٥ شركات والبالغة ٣٤٫١٨ مليار ريال على نحو ٥٥٫٧٪من إجمالي أرباح ١٠٢ شركة حققت منوا في أرباحها 

والشركات اخلمس هي سابك ومصرف الراجحي واتصاالت السعودية والسعودية للكهرباء وسامبا املالية.
  وجاء في دراسة أعدتها ارايبيان بزنس ورويترز حول األداء املالي للشركات السعودية ان بعض الشركات في السوق السعودية استطاعت تسجيل صافي ربح مميز 
خالل التسـعة أشـهر األولى من هذا العام، فقد سجلت السوق زيادة منو بنسبة ٣٣٫٩٥٪ مقارنة بنفس الفترة من العام السـابق، وارتفاعا بنسبة ٢٠٫٢٦٪ خالل الربع 
الثالث من العام احلالي مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، ومن بني ١٠٢ شركة أعلنت عن حتقيق صافي ربح خالل الفترة املعنية، سجلت ٥٤ شركة منوا في صافي 
ربحها، في حني تراجع صافي ربح ٣٥ شـركة أخرى، بينما سجلت ١٣ شركة صافي ربح خالل هذه الفترة مقابل صافي خسارة خالل نفس الفترة من العام السابق، األمر 
الذي يعكس التفاؤل باستمرار حتسن أوضاع الشركات بعد األزمة املالية العاملية وفقا لتقرير نشره جلوبال، علما أنه مت استثناء ٩ شركات لم تفصح عن بياناتها املالية 
حتى وقت صدور هذا التقرير و٥ شركات ال ينتهي عامها املالي في ٣١ ديسمبر من كل عام، وشركة بيشة املوقوفة عن التداول، من هذا التقرير. شهدت التسعة أشهر 
األولى من العام ٢٠١٠ إدراج ١٠ شركات جديدة في السوق املالية السعودية، من بينها ٨ شركات مت طرحها لالكتتاب العام خالل الفترة، وقد توزعت هذه الشركات 

ضمن قطاعات التأمني، االستثمار الصناعي، االسمنت، الزراعة والتطوير العقاري. األداء املالي ألكبر خمس شركات من حيث القيمة السوقية:
  

 الشركة السعودية للصناعات 
  األساسية (سابك):

  سجلت سابك صافي ربح قدره ١٥٫٨٠ 
مليار ريال خالل األشهر التسعة األولى 
من العام ٢٠١٠، مقابل ٤٫٥٠ مليارات ريال 
للفترة املماثلة من العام السابق، وذلك 

بارتفاع قدره ٢٥١٫١١٪.
   في حني منا صافي ربح الربع الثالث 
من العام احلالي بنسبة ٤٨٫٠٦٪، حيث 
بلغ ربح الربع الثالث ٥٫٣٣ مليارات ريال 
مقارنة مع ٣٫٦٠ مليارات ريال في الربع 
نفسه من العام السابق، وقد عزت الشركة 
هذا النمو الهائل إلى دخول مصانع جديدة 
حيز اإلنتاج، تشمل مصنع ينساب، مصنع 
شـــرق، وتنجني في الصني ومصنع في 
إسبانيا إلى جانب زيادة كميات اإلنتاج 
واملبيعات وحتسن األسعار في معظم 

املنتجات البتروكيماوية والبالستيك.
  

  مصرف الراجحي:
  بلـــغ صافي ربح املصـــرف خالل 
التسعة أشهر األولى من العام ٢٠١٠ مقدار 
٥٫١٠ مليارات ريال، مقابل ٥٫٣٠ مليارات 
ريال لنفس الفترة من العام السابق، أي 
بانخفاض نسبته ٣٫٧٠٪، بينما تراجعت 
أرباح الربع الثالث ٢٠١٠ بنسبة ٨٫٦٤٪، 
ويعزى تراجع أرباح املصرف ككل خالل 
الفترة املعنية بشكل رئيسي إلى زيادة 
املخصصات بنسبة ٤٫٥٠٪ باملقارنة مع 

نفس الفترة من العام السابق. 
  هذا وقد حتسنت األنشطة املصرفية 
األساسية للمصرف مع تسجيل صافي 
إيرادات التمويل ارتفاعا سنويا بنسبة 
٦٫٥٪ خالل التسعة أشهر األولى من العام 

احلالي، مقارنة بنفس الفترة من العام 
الســـابق. في حني واصلت املوجودات 
منوها، مســـجلة ارتفاعا بنسبة ٦٫٣٪ 

خالل الفترة املعنية.
  

   شركة االتصاالت السعودية:
  تراجع صافي ربح الشركة لفترة التسعة 
أشهر األولى من العام احلالي إلى ٧٫١٥ 
مليارات ريـــال مقابـــل ٧٫٨٨ مليارات 
ريال للفترة املماثلة من العام الســـابق 
وذلـــك بانخفاض قدره ٩٫٢٦٪. ويعزى 
انخفاض صافي الربح خالل التســـعة 
أشهر األولى من العام ٢٠١٠ إلى ارتفاع 
مصاريف االستهالك نتيجة لالستثمارات 
الرأسمالية على مستوى املجموعة التي 
تطلبت إنشاء شبكات جديدة وتوسعة 
شبكات قائمة بأحدث التقنيات املتقدمة. 
في حني سجلت الشركة صافي ربح خالل 
الربع الثالث ٢٠١٠ مبقدار ٣٫٣١ مليارات 
ريال مقابل ٢٫٤٠ مليار ريال للربع املماثل 
من العام السابق وذلك بارتفاع نسبته 
٣٨٪. ويعود سبب هذا االرتفاع إلى منو 
الدخل التشغيلي بنسبة ٥٪ والى حتقيق 
املجموعة مكاسب من بيع أصول ثابتة 
 Aircel (أبراج شـــبكة اجلوال) لشركة
الهنديـــة التابعة ملجموعـــة بينارياجن 
املاليزيـــة القابضة حيـــث بلغ نصيب 
املجموعة من تلك املكاسب ٧٢٨ مليون 

ريال مت تسجيلها خالل هذا الربع.
  

الشركة السعودية للكهرباء:   
الشـــركة خالل  ربح    بلغ صافـــي 
التســـعة أشهر األولى من العام احلالي 
مقدار ٢٫٦٠ مليـــار ريال، مقابل صافي 

ربح قدره ١٫٦٧ مليار ريال للفترة املماثلة 
من العام الســـابق وذلك بارتفاع قدره 
٥٥٫٤٤٪، حيث بلغ صافي ربح الشركة 
خالل الربع الثالـــث وحده مقدار ٢٫٣٢ 
مليار ريـــال مرتفعا بواقع ٣٣٫٨٥٪ عن 
نفس الفترة من العام السابق، وقد عزت 
الشـــركة منو صافي الربح خالل الربع 
الثالث كنتيجة الرتفاع اإليرادات الناجتة 
عن زيادة كميات الطاقة املباعة بنسب 
عالية، باإلضافة إلى تعديل التعرفة على 
فئات احلكومي والتجاري والصناعي. 
هذا وقد منت موجودات الشركة بنسبة 
١١٫٩٪ خالل األشـــهر التسعة األولى من 
العام احلالي، باملقارنة مع نفس الفترة 

من العام السابق.
  

   مجموعة سامبا املالية:
  سجلت املجموعة صافى ربح قدره 
٣٫٥٣ مليارات ريال بنهاية التسعة أشهر 
األولى من العام احلالي بتراجع نسبته 
١٤٫٥٪ مقارنـــة بصافي ربح قدره ٣٫٧٣ 
مليارات ريال خالل نفس الفترة من العام 
الســـابق ٢٠٠٩. في حني تراجع صافي 
ربح املجموعة خـــالل الربع الثالث من 
العام ٢٠١٠ بنســـبة ٨٫٩٢٪ وصوال إلى 
١٫١٠ مليار ريال مقارنة بصافي ربح قدره 
١٫٢١ مليار ريال خالل الفترة املماثلة من 

العام السابق ٢٠٠٩.
   وقد عزت املجموعة االنخفاض في 
صافي األرباح بشكل رئيسي إلى تراجع 
األنشـــطة املصرفية األساسية في ظل 
ارتفاع املخصصات بنسبة ١٠٦٪ خالل 
الفترة املعنية باملقارنة مع نفس الفترة 

من العام السابق. 

 السعودية: ٧٫١٥ آالف ريال متوسط إنفاق
   الحاج الواحد لهذا العام

 منها «اتصاالت» اإلماراتية و«إس تي سي» السعودية و«كيوتل» القطرية

 منها ٥٫٣ مليارات دوالر تم إصدارها في أكتوبر الماضي

 جرائم غسيل األموال
  وأثرها على االقتصاد العالمي (٣-٣)

 ٦ شركات تتنافس  على رخصة 
  شبكة اتصاالت نقالة في سورية 

 دمشــــقـ  كونا: تتنافس ست شــــركات عربية وأجنبية للحصول 
على رخصة لتنفيذ وتشغيل شبكة اتصاالت للهواتف النقالة وتقدمي 
اخلدمات على األراضي السورية. وأعلنت وزارة االتصاالت والتقانة 
انتهاء موعد تلقي عروض الشــــركات للتأهيل األولي إلجراءات منح 
رخصة ثالثة لالتصاالت النقالة في ســــورية التي تســــبق مرحلتي 
التقييم الفني والتشــــغيلي واملزاد املالــــي املفضي الى منح الرخصة 
ملشغل اخلليوي. وذكر معاون وزير االتصاالت والتقانة السوري محمد 
اجلاللي في تصريح صحافي ان هذه الشركات هي اتصاالت االماراتية 
واالتصاالت السعودية (اس تي سي) و(كيوتل) القطرية و(تركسل) 

التركية و(فرانس تيليكوم) الفرنسية و(تي إي ام كو) االيرانية.
  وأضاف ان هذه الشركات قدمت عروضا حول إمكاناتها وانتشارها 
وقدراتها التشــــغيلية ومالءتها وغيرها مــــن املعلومات التي طلبتها 
الوزارة كاشتراطات دنيا يجب توافرها في املرشحني للتأهيل األولي، 
السيما فيما يتعلق بعدد الشبكات التي يتم تشغيلها من قبلهم وعدد 
املشتركني وسنوات التشغيل. وأشــــار الى انه سيتم تقييم عروض 
الشركات املتقدمة من قبل جلنة في الوزارة مبشاركة شركة ديتيكون 
االملانية االستشارية، حيث سيتم اختيار املرشحني اوليا لدخول املرحلة 
الثانية من املســــابقة. وقال املسؤول السوري ان املرحلة الثانية من 
املسابقة سيتم االعالن عنها خالل الشهر املقبل بحيث تتضمن دراسة 
وتقييما للعروض الفنية والتشغيلية واالستثمارية لتلك الشركات 
املؤهلة أوليا ليتم بعدها ترشيح الشركات التي قبلت عروضها للمرحلة 
الثالثة التي تتضمن مزايدة بني هذه الشركات ميكن ان تكون على عدة 
جوالت جتري في يوم واحد يحضرها العارضون واملراقبون بحيث 

حتال الرخصة الى الشركة مقدمة أفضل عرض مالي.
 

 ٣٩ مليار دوالر إجمالي الصكوك المصدرة 
خالل األشهر الـ ١٠ من العام ٢٠١٠

 بلغ إجمالي اإلصدارات من الصكوك (الســـندات املصدرة 
وفقا ألحكام الشـــريعة اإلسالمية) عامليا خالل شهر أكتوبر 
حوالي ٥٫٣ مليارات دوالر ليبلغ إجمالي الصكوك املصدرة 
خالل األشـــهر الـ ١٠ األولى من العام ٢٠١٠ حوالي ٣٩ مليار 
دوالر وفق إحصـــاءات أعدتها قاعدة بيانات زاوية اخلاصة 

بإصدارات الصكوك «صكوك مونيتور».
  هذا الرقم يعطي فكرة عن أهمية الصكوك في املنطقة كما 
يعطي فكرة عن حالة السوق اليوم في ظل سيطرة عدم الثقة 
من قبل املستثمرين، وفي هذا الصدد، قال عدنان نحالوي، 
محلـــل صكوك أول في زاوية: «تظهر البيانات الصادرة عن 
قاعدة بيانـــات زاوية اخلاصة بإصدارات الصكوك «صكوك 
مونيتور» انتعاش الصكوك املصدرة من دول مجلس التعاون 
اخلليجي مع ازدياد االهتمام العاملي بفوائد السندات اإلسالمية. 
وقد متيز شـــهر أكتوبر بتزايد الدول التي شـــهدت عمليات 
إصدار رئيسية للصكوك، وأهمها قطر والسعودية وماليزيا 

وإندونيسيا».
  وكان مصرف قطر اإلسالمي قد أصدر صكوك الوكالة بقيمة 
٧٥٠ مليون دوالر في ٧ أكتوبر ومت إدراجها على بورصة لندن 
وهو أول إصدار لصكوك غير ســـيادي من قطر لهذا العام. 
في حني قام البنك اإلسالمي للتنمية بإصدار صكوك بقيمة 
٥٠٠ مليون دوالر في ٢٧ أكتوبر. ومت إدراج صكوك األخير 
على بورصتي لندن وماليزيا. ومن املتوقع أن يقوم مصرف 
أبوظبي اإلسالمي بإصدار صكوك قيمتها ٧٥٠ مليون دوالر 

في ٤ نوفمبر سيتم إدراجها أيضا على بورصة لندن.
  وقامت جهات متعددة باإلعالن عن عزمها إصدار صكوك 
كمصـــرف غايت هاوس في لندن الذي ينوي إصدار حوالي 
٧٠ مليون جنيه إســـترليني من الصكوك وقد يتم ذلك في 

نوفمبر.
  أما شـــركة جبيل للتكرير والبتروكيماويات السعودية 
فقد تسرع بعملية إصدار صكوك بقيمة تبلغ حوالي مليار 
دوالر قبل نهاية الربع األخير من العام احلالي. كذلك أعلنت 
مجموعة أحمد سالم بغشان في السعودية أنها بصدد إصدار 

صكوك بقيمة ١٠٠ مليون دوالر لتمويل مشاريعها.
  هذا ويتوقع أن تصدر حكومة باكســـتان صكوك إجارة 
بواقع ٤٠ مليار روبية في نوفمبر. وكان عمالق التكنولوجيا 
«إش بـــي» قد أعلن عن اتفاقية وقعهـــا في ماليزيا إلصدار 

صكوك في هناك.
  وعلى خـــط مواز، تواصل حكومـــات دول عديدة القيام 
بتعديالت في قوانينها وذلك لتسهيل عملية إصدار الصكوك 

على أراضيها.
  إذ تقوم احلكومة األردنيـــة بإصدار قانون ينظم إصدار 
صكوك ســـيادية وكان البرملان قد سمح ملصرف الراجحي 
بإصدار صكوك من خالل وحدته األردنية طالبا منه التنسيق 
مع مجلس اإلفتاء علـــى أن يبيع الصكوك للبنوك احمللية. 
وفي كازاخســـتان، فقد يتم تبني قانون التمويل اإلسالمي 
خالل الشـــهرين املقبلني. كذلك هناك عمل باجتاه الصكوك 

في كل من مصر والهند واستراليا وكندا.
  أما في ماليزيا، أكبر األسواق العاملية للصكوك وفي خطوة 
من شأنها تعزيز مكانتها في أسواق الصكوك، فتنوي البنوك 
املاليزية إصدار مؤشر للصكوك احمللية. كذلك تنوي احلكومة 
تشجيع الشركات على القيام ببيع صكوك لصغار املستثمرين 
وتعمل بورصة ماليزيا على هذا املوضوع. وفي منطقة اخلليج 
العربي، فقد أعلنت بورصة البحرين عن إطالق بيت البورصة 
وهي أول بورصة في املنطقة متخصصة مبنتجات التمويل 
اإلسالمي، فيما تنوي بورصة قطر البدء في تداول السندات 

والصكوك خالل الربع األول من العام املقبل. 

الدراســـة املســـتفيضة   بعد 
جلرمية غسيل األموال من الناحية 
القانونية واالقتصادية وأثرها على 
االقتصاد الكويتي. آثرنا وللمرة 
األولى بحث هذه القضية وإظهار 
مدى مساهمتها في تأجيج املشكلة 
االقتصادية العاملية. سواء كانت 
بصورة مباشرة أو غير مباشرة. 
مشكلة غسيل األموال من أخطر 
العالم  التي تواجـــه  املشـــكالت 
االقتصادي واملالي اليوم، خاصة 
بعد ضلوع شخصيات عاملية فيها 
وحمايتهـــا ملروجي هذه األموال. 
وقد ازداد خالل السنوات املاضية 

حجم األموال القذرة التي انتشرت في السوق املشروع بإنشاء الشركات 
الوهمية العمالقة والفنادق الرنانة واملصانع املتعددة االجتاهات.

  وحقيقة األمر أن جل ما يخيفني كباحث قانوني متخصص بعض 
األبحاث والدراســـات التي تنشر من أماكن موثوقة أنفق عليها ماليني 
الدوالرات لتزويدنا باملعلومات الدقيقة وفي ختامها تقارير أشار صندوق 
النقد الدولي إلى أن حجم جتارة غسيل األموال يتراوح بني ٥٠٠ و٧٥٠ 
مليار دوالر ســـنويا. وحوالي ٧٠٪ من هـــذه األموال ينتج عن جتارة 

املخدرات.
  ينتج عن غسيل األموال جرائم عديدة يحصرها خبراء املال واالقتصاد: 
باملخدرات، اجلرمية املنظمة، جتارة األســـلحة غير املشروعة، الفساد 

اإلداري، السمسرة، والفساد السياسي.
  وباعتراف خبراء املال واالقتصاد فإن هناك طرقا متعددة لغســـيل 
األموال وقد شرحنا فحواها سابقا وفندناها بطريقة سلسة. وقد قدر خبراء 
االقتصاد املبالغ املالية التي يتم غســـلها سنويا بتريليون دوالر، وهو 
ما يعادل ١٥٪ من إجمالي قيمة التجارة العاملية.. رقم كبير جدا يحتاج 
النظر إليه والتدقيق فيه إذا ما قارناه مبا عصف باالقتصاد العاملي من 
أزمة اقتصادية أدت إلى تفشي البطالة وإفالس مؤسسات مالية كبيرة 
ذات تأثير يذكر في أسواق املال والبورصات العاملية. وبعد التدقيق في 
املقاالت السابقة جند ان البنوك السويسرية بها ما يتراوح بني تريليون 

وتريليوني دوالر من األموال التي جاءت من مصادر محرمة.
  وفي تقرير صدر مؤخرا عن األمم املتحدة أن سويسرا حتتل مرتبة 
متقدمة في الدول التي تستقبل األموال املغسولة، والتي تصل إلى ٧٥٠ 

مليون دوالر سنويا.
  وتتقاسم بقية الكمية كل من لوكسمبورغ وإمارة موناكو والنمسا 

وجمهورية التشيك وأخيرا «إسرائيل».
  ومن دون شك ولكي يكتمل البحث البد من اإلشارة الى مؤمتر البحرين 
وهو مؤمتر دولي عقد ملناقشة ظاهرة غسيل األموال، وكيفية التصدي 

لها، وشارك في هذا املؤمتر عدد من خبراء املال واالقتصاد الدوليني.
  وقد تكشفت في هذا املؤمتر حقائق بالغة اخلطورة منها تلك األرقام 
املخيفة التي تظهر مدى تغلغل عصابات غســـيل األموال وســـيطرتها 
وتهديدها لنظم االقتصاد في العالم. وأظهرت املناقشات أن حجم جتارة 
غســـيل األموال يتراوح حاليا وفقا إلحصائيات صندوق النقد الدولي 
مـــا بني ٩٥٠ مليار دوالر و١٫٥ تريليـــون دوالر، ارقام كفيلة بحد ذاتها 
ألن تضع االقتصاد العاملي في احلالة الصحية في مكان حرج فكيف اذا 

كانت هذه اجلرمية مرافقة لعدة أمور غير مدروسة.
  كما كشـــفت التقارير أن حجم الدخل املتحقق من جتارة املخدرات 
في العالم يصل إلى نحو ٦٨٨ مليار دوالر والســـؤال الذي يطرح. أين 
تذهب هذه األموال؟ بعد كل هذه اإلحصائيات والتقارير ان قامت الهيئة 
العامة لألمم املتحدة بإبرام اتفاقية سنة ٨٨ تهدف إلى تعزيز التعاون 
بني الدول في مواجهة مختلف مظاهر مشكلة االجتار غير املشروع في 
املخدرات واملؤثرات العقلية، وتعتبر أول اتفاقية دولية تعرضت ملوضوع 
غسيل األموال وقد تركت هذه االتفاقية للدول حرية التصرف واتخاذ 
اإلجراءات التي تراها كل دولة مناسبة وذلك حسب ظروفها لتحرمي منع 
حتريف أو متويه أو تبديل أو حذف حقيقة األموال إذا كانت متحصلة 

من إحدى اجلرائم اخلطرة.
  كما مت تأسيس جلنة سميت جلنة العمل االقتصادي املتعلقة بغسيل 
األموال هذه اللجنة أنشئت مببادرة من رؤساء حكومات الدول الصناعية 
الســـبع، وذلك بهدف إعاقة واكتشـــاف أعمال غسيل األموال، ففي عام 
١٩٩٠م قامت هذه اللجنة بإصدار أربعني توصية وكان من بينها تطبيق 
قانون منع غسيل األموال ويقوم بوضع قوانني بنكية الكتشاف املشتبه 
فيهم والقيام باإلبالغ عن احلاالت املشتبه فيها. وفي العام ١٩٨٨ قامت 
هذه اللجنة بإصدار قانون املبادئ الذي حظر مبوجبه استخدام البنوك 
للنشاطات اإلجرامية، وذلك ألهداف تتعلق بغسيل األموال، وينص هذا 
القانـــون على ضرورة منع املعامالت التجارية ذات اخللفية اإلجرامية 
وخصوصا «املتأتية من عمليات غسيل األموال واملساهمة في اكتشاف 
ومنع هذه املعامالت».ضمـــن هذا اإلعالن مجموعة وزراء وممثلني عن 
حكومات دول الكاريبي وأميركا الالتينية الذين اجتمعوا في كنغستون 
بجمايكا من ٥-٦ أكتوبر ١٩٩٢ وقد اتفقت الدول املجتمعة على توقيع 
وتنفيذ إعالن األمم املتحدة لعام ١٩٨٨ ضد تهريب املخدرات أو العقاقير 
النفسية، واتفقوا أيضا على قبول وتنفيذ التوصيات األربعني التي صدت 
عن الدول الصناعية الســـبع، كما أوصوا في هذا اإلعالن بأن تقوم كل 
دولة بوضع قانون وأنظمة تتعلق بضبط ومصادرة املمتلكات واألرباح 

الناجتة عن تهريب املخدرات.
  وختامـــا أقول إن لم يكن هناك تعـــاون دقيق بني كل أفراد املجتمع 
ليصبح كل منا درعا ألمن وطنه واســـتقراره فإن الفســـاد سينتشر ال 
محالة وتزداد فيه األورام السرطانية في جسد املجتمع وأقول كذلك إذا 
انفصل العمل بالدنيا عن مراقبة اهللا في كل أمورنا املالية واالجتماعية 

واملعامالتية فإننا أمام مأزق ينذر بالدمار واخلراب.
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