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مؤتمر سبقلا الوطني.. كي ال تصبح الكويت حديقة خلفية لغسل األموال

أرقام جرائم غسل األموال ..صادمة!

سالم عبدالغفور وعلي الخالدي

أك���������د رئ������ي������س ت�����ح�����ري�����ر سبقلا ال������زم������ي������ل ول����ي����د 
ع��ب��دال��ل��ط��ي��ف ال��ن��ص��ف أن ق��ض��ي��ة غ��س��ل األم�����وال 
ويعاني  محلية،  وليست  األول  امل��ق��ام  ف��ي  عاملية 
منها أرقى دول أوروبا التي يسود فيها القانون 
منها أملانيا وفرنسا، مشيرًا إلى أن 4 أو 5 بنوك 
مليارات   10 تغريمها حوالي  ج��رى  كبرى  عاملية 
دوالر خ���ال 15 ش��ه��رًا ف��ي ح��ن ت��ج��اوزت القيمة 
جريمة  عنها  وال��ن��ات��ج  امل��ال��ي��ة  للجرائم  السوقية 

غسل أموال تريليوني دوالر. 
 ول��ف��ت إل��ى أن��ه ف��ي ع��ام 2016 فقط بلغت جرائم 
غسل األموال 4 تريليونات دوالر، وهو ما يعادل 
العالم، موضحًا  القومي لكل دول  7% من الدخل 
أن ت��ل��ك األرق������ام ص���ادم���ة وت��ش��ي��ر إل����ى ح��ج��م تلك 

الجرائم عامليًا. 
وأش����ار إل���ى أن ت��وس��ع ت��ل��ك ال��ج��رائ��م إل���ى الكويت 
ي��ه��دد سمعتها امل��ال��ي��ة، م��ش��ي��رًا إل���ى ج��رائ��م ع��دة 
شابتها عمليات غسل أم��وال، ومنها على سبيل 
امل���ث���ال ق��ض��اي��ا »ال���ن���ص���ب ال����ع����ق����اري«، و»ال���ن���ائ���ب 
ال��ب��ن��غ��ال��ي«، و»اإلي�����ران�����ي«، وأك���ب���ره���ا ال��ص��ن��دوق 
املاليزي، وبالتأكيد نحن بانتظار أحكام القضاء 
النزيه فيها، لكن تداول تلك القضايا في الباد با 

شك يشكل ضربة موجعة لسمعة الكويت.
وأش��ار إلى أن الكويت تحتل مراكز متأخرة على 
ب��ع��ض امل����ؤش����رات ال���ع���امل���ي���ة، وغ���ائ���ب���ة ت��م��ام��ا عن 
مؤشر »ب��ازل« ملكافحة غسل األم��وال، على الرغم 
من توافر دول أفريقية مقوماتها أقل من الكويت.

وأك�����ّد ال��ن��ص��ف: »أن ال���دع���وة إل���ى م��ؤت��م��ر سبقلا 
االف���ت���راض���ي ه���ي م���ن أج����ل ت��س��ل��ي��ط ال���ض���وء على 
م���ل���ف ج����رائ����م غ���س���ل األم���������وال وإي�����ض�����اح م��ك��ام��ن 
الجهات  فيها  بما  املستويات  جميع  على  الخلل 
ال��رق��اب��ي��ة«، معربًا ع��ن استيائه م��ن ع��دم مشاركة 
وحدة التحريات املالية املعنية بشكل مباشر في 
االش��راف وتتبع علميات غسل االم��وال ومكافحة 

االرهاب رغم دعوتها. 
وأش�����ار ال��ن��ص��ف ال����ى أن ال��ك��وي��ت ف���ي ظ���ل ال��ع��ه��د 
الجديد، يحدوها األمل أن تتغير األمور لألفضل 

ويتحسن موقعها على املؤشرات العاملية.

أكثر صرامة
امل��رك��زي د. محمد  البنك  ق��ال محافظ  م��ن جانبه، 
ال���ه���اش���ل: »ب����ا ش���ك أن األرق�������ام ال��ع��امل��ي��ة لحجم 
األم����وال امل��ت��داول��ة ف��ي عمليات غ��س��ل األم����وال في 
العالم تدعو إلى القلق في كل دول العالم، وتدعو 
الجهات الرقابية لوضع منظومة رقابة أكثر شدة 
وصرامة من خال توقيع جزاءات عقابية تتواءم 

مع حجم الجرائم املرتكبة، وتؤدي الى ردعها«.
اآلن بلغت قيمة  ع���ام 2008 ح��ت��ى  م��ن��ذ  وأض�����اف: 
ال���غ���رام���ات امل���وق���ع���ة ع��ل��ى م��رت��ك��ب��ي ج���رائ���م غسل 
األم����وال ف��ي دول ال��ع��ال��م 320 م��ل��ي��ار دوالر، وه��ي 
أقل بكثير من حجم املبالغ لعمليات غسل األموال 
الفارق الشاسع  إل��ى أن  وتمويل اإلره���اب، مشيرًا 
م��ا ب��ن ال��غ��رام��ات وق��ي��م��ة عمليات غ��س��ل األم���وال 
ت��ك��ون رادع���ة  ال��ع��ق��وب��ات ال  أن  إل���ى  نفسها يشير 

بشكل كاٍف. 
وأف����اد د.ال��ه��اش��ل ب���أن ال��ق��ان��ون ال����ذي ك���ان س��اري��ًا 
للمتطلبات  وملبيًا  كافيًا  يكن  لم   2013 ع��ام  قبل 
ال��دول��ي��ة، وك��ان��ت وح���دة ال��ت��ح��ري��ات امل��ال��ي��ة تابعة 
»امل���رك���زي« ق��ب��ل ذل���ك ال��ت��اري��خ ك��ج��زء م��ن��ه، لكن  ل����
ال��ت��ط��ورات عكف »امل��رك��زي« على عمل قانون  م��ع 
صدر  وعليه،  الدولية  املتطلبات  لتلبية  متكامل 
ال��ذي بموجبه تم  ال��ق��ان��ون رق��م 106 لسنة 2013، 
ان���ش���اء وح����دة ت��ح��ري��ات م��ال��ي��ة م��س��ت��ق��ل��ة ب��ذات��ه��ا، 

وتعنى بتلقي اإلخطارات من الجهات املبلغة. 
وح����ول ال��خ��ل��ط ال����ذي ي��ق��ع ف��ي��ه ال��ك��ث��ي��رون م���ا بن 
وح������دة ال���ت���ح���ري���ات وب���ن���ك ال���ك���وي���ت امل����رك����زي ف��ي 
مكافحة غسل األم��وال، قال الهاشل إن الخلط قد 
السابق،عندما  التاريخي  االرت��ب��اط  سببه  يكون 
»امل�����رك�����زي«، م����ؤك����دًا أن  ك���ان���ت ال����وح����دة ت���اب���ع���ة ل������
تابعة  باتت جهة مستقلة،  »ال��وح��دة« منذ 2013 

إلشراف وزير املالية وليس بنك الكويت املركزي.
ولفت إلى أن قانون غسل األموال وتمويل اإلرهاب 
يعتبر جيدًا حتى اآلن، ويلبي املتطلبات الدولية، 
وب���س���ب���ب���ه أزي������ل اس�����م دول������ة ال���ك���وي���ت ع����ن ق��ائ��م��ة 
املراجعة من مجموعة العمل املالي »فاتف«، حيث 
ب��اإلخ��ط��ار  املعنية  ال��ج��ه��ات  أدوار  ال��ق��ان��ون  ح���دد 

والجهات الرقابية.
وأش����ار امل��ح��اف��ظ إل���ى أن ه��ن��اك 4 أرك����ان أساسية 
ي���ق���وم ع��ل��ي��ه��ا ال���ق���ان���ون، وه����ي وح�����دة ال��ت��ح��ري��ات 
امل��ال��ي��ة ك��ج��ه��ة مستقلة، ث��م »امل��ؤس��س��ات امل��ال��ي��ة« 
وغير املالية مثل سماسرة العقار، وتجارة الذهب 
الكريمة وغيرها، فضا  وامل��ج��وه��رات واألح��ج��ار 
عن الجهات الرقابية التي يفوق عددها 12 جهة، 
مع النيابة العامة، مشددًا على أنه متى ما عملت 
هذه الجهات جنبا الى جنب بشكل يقظ، فا شك 
انها ستوفر منظومة حصينة ملكافحة هذه اآلفة.

المستثمر األجنبي
وردا على سؤال حول تأخر الكويت في املؤشرات 
د.  أك��د  األم���وال،  بمكافحة غسل  قة 

ّ
املتعل العاملية 

ال��ه��اش��ل أن����ه ك��ل��م��ا ان��خ��ف��ض م���وق���ع ال��ك��وي��ت في 
املؤشرات الدولية ملكافحة هذه اآلفة، يقع الضرر 
على السمعة املالية للدولة، ما يؤدي إلى عزوف 
املحلي،  للسوق  ال��دخ��ول  ع��ن  األجنبي  املستثمر 
وم����ن ث���م ت��ص��ع��ب ع��م��ل��ي��ة ال���ت���ع���اون ب���ن ال��ب��ن��وك 

املحلية والبنوك االجنبية املراسلة. 
وأش������ار إل����ى أن ال���ك���وي���ت م���ا زال�����ت ت��ح��ت��ل م��ك��ان��ة 
م��م��ت��ازة ع��ل��ى م��س��ت��وى التصنيف االئ��ت��م��ان��ي أو 
ال��ت��ص��ن��ي��ف��ات ال��خ��اص��ة ب��م��ك��اف��ح��ة غ��س��ل األم����وال 
وت��م��وي��ل اإلره�������اب، ودل���ي���ل ذل����ك أن ب���ادن���ا غير 
ال��دول التي عليها ماحظات  مدرجة على قائمة 

من »فاتف«.
لديها مراجعات  ال��ك��وي��ت  أن  ال��ه��اش��ل  د.  وك��ش��ف 
قادمة اعتبارًا من 2021 إلى عام 2022، ويصعب 
الجهات  جميع  وعلى  التقييم،  بنتيجة  التهكن 

ال���ع���ض���وة ف���ي ال��ل��ج��ن��ة ال��وط��ن��ي��ة مل��ك��اف��ح��ة غسل 
األم��وال وتمويل اإلره��اب االستعداد جيدا لهذه 

الزيارة.
وب���ّن أن »امل���رك���زي« م��ن ج��ان��ب��ه ق���ام ب��إع��داد ف��رق 
ف��ن��ي��ة ل��ل��ت��أك��د م��ن تطبيق ال��ق��ان��ون ب��ش��ك��ل سليم 
وت��وق��ي��ع ال��ع��ق��وب��ات ع��ل��ى ك��ل م��ن ي��رت��ك��ب جريمة 
قائمة على هذا  البنوك  أن  األم���وال، مؤكدًا  غسل 
األم��ر بشكل جيد، والدليل على ذلك أن 98% من 
املالية  التحريات  ال��ى وح��دة  املحالة  اإلخ��ط��ارات 

رفعت إليها من البنوك املحلية. 
وأش����ار امل��ح��اف��ظ ال���ى أن ال��ب��ن��وك ل��دي��ه��ا ج���زء من 
امل��ع��ل��وم��ات ح����ول ج��ري��م��ة غ��س��ل األم������وال ول��ي��س 
ك��ل ش��يء، اذ على سبيل امل��ث��ال ت��ج��ارة امل��خ��درات 
املتاجرون  تتم خارج الجسم املصرفي، ويحاول 
فيها تبييض أموالهم من خال النظام املصرفي 
وإض���ف���اء ال��ش��رع��ي��ة ع��ل��ي��ه��ا، وق���د ي��ت��م االم����ر ذات���ه 
ف��ي ش���راء األس��ه��م، وال��ع��ق��ار، وال��ذه��ب واألح��ج��ار 

الكريمة، وتجارة املاشية، وغيرها.
وأض���������اف: ان�����ه ف����ي ح���ال���ة االش����ت����ب����اه ف����ي ع��م��ل��ي��ة 
م��ص��رف��ي��ة غ��ي��ر اع��ت��ي��ادي��ة، ت��ق��وم ال��ب��ن��وك ب��اب��اغ 
وحدة التحريات املالية مباشرة، كما ان »الوحدة« 
لديها كل الصاحيات القانونية في تتبع باغات 
البنوك، وبالتالي تقوم بمخاطبة جميع الجهات 
ال��ص��ل��ة م��ث��ل »امل���رك���زي« ووزارة  ال��ح��ك��وم��ي��ة ذات 
ال���ع���دل م��ت��م��ث��ل��ة ب��ال��س��ج��ل ال���ع���ق���اري ع��ل��ى سبيل 
املثال وغيرهما من الجهات ذات العاقة بماهية 
االخطار، ومن ثم تقوم وحدة التحريات بدراسة 
وت��ح��ل��ي��ل امل��ع��ل��وم��ات ال���ت���ي ج��م��ع��ت��ه��ا ب���ن���اء على 
الباغ الوارد إليها، وعليه تقوم بحفظ الباغ، او 
تحيله إلى النيابة العامة إذا توافرت لديها دالئل 

اشتباه جريمة غسل األموال.

تطوير األنظمة
وردًا ع���ل���ى س������ؤال ح�����ول م�����دى م���واك���ب���ة ال��ب��ن��وك 
الكويتية للتطورات في ردع جريمة غسل األموال 
د.محمد  أك��د  األم���وال،  لغاسلي  الجديدة  والحيل 
ال���ه���اش���ل ال�����ى ان »امل������رك������زي« وال����ب����ن����وك امل��ح��ل��ي��ة 
أن  اإلط����ار، مضيفًا  ه���ذا  ف��ي  بشكل حثيث  تعمل 
أم��واال طائلة بناء على توجيهات  انفقت  البنوك 
التقنية لديها،  »امل��رك��زي« وذل��ك لتطوير األنظمة 
ب��ح��ي��ث ت��ع��ط��ي ت��ن��ب��ي��ه��ات ت��ل��ق��ائ��ي��ة، دون ت��دخ��ل 
ك��ان هناك أي عملية غير نمطية  بشري متى ما 
ت���ف���وق ال��ع��م��ل��ي��ات االع���ت���ي���ادي���ة ل��ل��ع��م��ي��ل، وم����ن ثم 
البنك،  ف��ي  األم����وال  إدارة غسل  ال��ى  إحالتها  تتم 
ليقوم املشرفون عليها بدراسة وتحليل ايداعات 
العميل، وتقرير ما إذا كانت العملية طبيعية أو 

تشكل جريمة غسل أموال.
الكثير على تطوير  انفقت  البنوك  أن  ال��ى  وأش��ار 
األن���ظ���م���ة وص���ق���ل ال����ك����وادر ال��ب��ش��ري��ة، وت��دري��ب��ه��ا 
ل��ت��ك��ون ع��ل��ى أس����اس م��ه��ن��ي ع����ال، ول��دي��ه��ا ال��ق��درة 
على اكتشاف مرتكبي هذه الجرائم، الفتًا إلى أن 
ي��ت��ط��ورون، ودائ��م��ا لديهم  ال��ج��رائ��م  مرتكبي تلك 
البنوك،  اختراق وخ��داع  أساليب جديدة ملحاولة 

وهذه عملية مستمرة ولن نقف.
وأك���د م��ح��اف��ظ ال��ب��ن��ك امل��رك��زي أن عملية امل��واك��ب��ة 
البنوك  ف��ي  البشرية  العناصر  وت��دري��ب  التقنية 
امل��ح��ل��ي��ة م��س��ت��م��رة، ول���ن ت��ق��ف اب����دًا، ك��م��ا ان رق��اب��ة 
»امل���رك���زي« ع��ل��ى ال��ب��ن��وك س��ت��ك��ون دائ��م��ا ص��ارم��ة، 
ومتى ما وج��د أي تقصير لن يتوانى »املركزي« 

عن محاسبة البنك املقصر.

المشاركون في الجلسة االفتتاحية لمؤتمر سبقلا الوطني االفتراضي 

الصقر يدعو للتنسيق وعقد اجتماعات دورية
بد من وج��ود تنسيق  الصقر: »ال  الوطني عصام  الكويت  بنك  التنفيذي ملجموعة  الرئيس  قال 
وعقد اجتماعات دورية بني كل من البنوك ووحدة التحريات املالية، وكذلك النيابة العامة للوقوف 

املستقبل«.  ف��ي  عالجها  كيفية  على  لالتفاق  التنسيق  عملية  تشوب  التي  القصور  أوج��ه  على 
وأضاف الصقر في مداخلة مكتوبة : كان من املفترض مشاركة وحدة التحريات التابعة لوزارة املالية 

في مؤتمر سبقلا، كونها الجهة الرئيسية املسؤولة عن إحالة البالغات التي يشتبه في ارتباطها بعمليات 
غسل األموال أو تمويل اإلرهاب. وتعليقًا على تصريح الرجيب بأن النيابة تلقت 400 بالغ منذ عام 2016،أشار الصقر 

إلى أن »الوطني« رفع اخطارات إلى الوحدة تفوق هذه األرقام بكثير، ورغم ذلك لم يتلق أي ردود إال مؤخرًا«.

¶ البنوك المحلية 
تقوم بدورها جيدًا.. 

98% من اإلخطارات 
مرفوعة منها

¶ ُأنفقت مبالغ طائلة 
على تطوير األنظمة 

التقنية وصقل
الكوادر البشرية

¶ رقابة »المركزي«
على البنوك صارمة.. 

ولن نتوانى
عن محاسبة المقصرين

¶ وحدة التحريات 
مستقلة منذ 2013 

وتابعة إلشراف
وزير المالية

¶ الخلط بين دور 
الوحدة و»المركزي« 

تاريخي.. عندما
كانت تابعة

¶ العمل الجماعي 
بشكل يقظ يوفر 
منظومة حصينة 
تجنبنا هذه اآلفة

أجمع المشاركون في مؤتمر »سبقلا اإللكتروني« بعنوان »كي ال تصبح 
الكويت حديقة خلفية لغسل األموال« على ضرورة االستعداد جيداً لمراجعة 

تصنيف الكويت في عام 2022، مؤكدين أن األرقام العالمية لغسل األموال 
تدعو إلى القلق وتتطلب صرامة أكثر في مواجهة تلك الجرائم محلياً.

وأشاروا خالل فعاليات الجلسة االفتتاحية للمؤتمر التي أدارها رئيس 

التحرير الزميل وليد عبداللطيف النصف إلى قصور في أداء بعض الجهات 
الرقابية وتخوفها من االستمرار في تتبع األموال المشبوهة التي تقع تحت 

إشرافها.
وذكروا أن الحاجة باتت ماسة إلى تحديث التشريعات في ظل تطور الجرائم 

وابتكار أساليب جديدة الختراق النظام المصرفي.

¶ القضايا األخيرة في الكويت شكلت 
ضربة موجعة لسمعتها المالية

¶ نستغرب عدم مشاركة وحدة 
التحريات.. المعني األول بالملف

  محمد الهاشل:

سبقلا حرَّكت بالغات راكدة
قال الهاشل: إن تسارعًا لألحداث ����� في األخبار التي نشرت عن ملفات غسل األموال في الكويت، وال شك هناك دور طيب وجيد لإلعالم املحلي، 
وعلى رأسه جريدة سبقلا الغراء، التي نشرت الكثير من املعلومات حول هذا امللف ����� نتج عنه قيام وحدة التحّريات بتحويل بالغات كثيرة الى 
النيابة العامة »دفعة واحدة«، خالل الفترة املاضية، في حني إن البنوك املحلية قّدمت البالغات لحظة اكتشافها شبهة الجريمة، الفتًا الى أن عددًا من 

رفع إال مؤخرًا إلى النيابة العامة.
ُ
إخطارات البنوك جرى تقديمها منذ أعوام 2016، 2017 و2018، و2019، لكن لألسف لم ت

500 ألف دينار للمخالفة الواحدة
أوضح الهاشل ان بنوك الكويت قامت بدورها املنوط بها في جميع عمليات غسل األموال، ومن خالف تعليمات بنك الكويت املركزي طبقت عليه 
الجزاءات التي وصلت إلى 500 ألف دينار للمخالفة الواحدة، وهو الحد األقصى للعقوبات املقررة في قانون البنك املركزي، مع إلزام البنوك املحلية 
عة بحقها بهذا الخصوص أمام جمعياتها العمومية، حتى يكون املساهمون مطلعني عليها، إضافة الى عزل املوظف 

ّ
اإلفصاح عن العقوبات املوق

املسؤول عن وظيفته.

يصعب تفسير موقف وحدة التحريات! 
ردا على سؤال حول عدم تحويل وحدة التحريات املالية بالغات البنوك في وقتها، قال د. الهاشل »يصعب علّي تفسير ذلك، وال أملك 
معلومات عن أسباب التأخير«، ولكن البنوك متى ما اشتبهت في معاملة، فعليها من دون تأخير إخطار وحدة التحريات من دون اخطار 

بنك الكويت املركزي.

د. محمد الهاشل

النصف:

الحلقة
األولى



أف�����اد ال���رج���ي���ب ب����أن ه���ن���اك ب��ع��ض ال���ج���ه���ات ت��ق��وم 
ب��ت��ح��وي��ل أي ش��ب��ه��ة غ��س��ل األم�������وال ال����ى ال��ن��ي��اب��ة 
الجهات  العامة بمجرد وقوعها، علما بأن جميع 
ل��دي��ه��ا إدارات  ال���رق���اب���ي���ة،  ال��ح��ك��وم��ي��ة، خ��ص��وص��ًا 
ق��ان��ون��ي��ة ق������ادرة ع��ل��ى ت��ح��دي��د وق���ائ���ع االش���ت���ب���اه، 
ذل��ك يشّكل جريمة  ك��ان  إذ  م��ا  التعّرف  وبإمكانها 

من عدمها.
وأمل����ح إل���ى أن ال��ن��ي��اب��ة ال��ع��ام��ة ل��ي��س��ت ج��ه��ة تقصٍّ 
أو ف��ح��ص، وم���ن امل��ف��ت��رض ان��ه��ا تستقبل ب��اغ��ات 
االش���ت���ب���اه ف���ي وق�����وع ال���ج���رائ���م م��ه��م��ا ك����ان ن��وع��ه��ا 

غة.
ّ
مدعمة باملستندات واإلثباتات من الجهة املبل

وب��س��ؤال��ه ع��ن أن ك��ان��ت ال��ك��وي��ت ق��د اس��ت��ف��ادت من 
ت���ج���ارب دول ال���ع���ال���م ف���ي م��ك��اف��ح��ة ج��ري��م��ة غسل 
األم������وال، ق���ال ال��رج��ي��ب ان امل��اح��ظ��ة امل��ش��ت��رك��ة في 
ال��دول املتقدمة في الحد من جريمة غسل األم��وال 
هي أنها تطّبق نظام »الضريبة على الدخل« وهي 
ال��ى تطبيق ه��ذا النوع من الضريبة  ليست دع��وة 
ف��ي ال��ك��وي��ت، ل��ك��ن ال����دول ال��ت��ي ت��ط��ّب��ق ه���ذا النظام 
على االفراد والشركات قادرة على تحديد تضخم 
األم����وال ف��ي ح��س��اب��ات املشتبه ب��ه��م، وب��ال��ت��ال��ي أي 
زيادة عليها يتم اكتشافها، وفي حال لم يتم إثبات 
جريمة غسل األم��وال على تضخم الحساب، نظرا 
إلى احترافية عملية اإليداع، تقوم الدولة بتطبيق 
 
َّ
أن بمعنى  املتهم،  على  الضريبي  التهّرب  عقوبة 

مكافحة  ق��ان��ون  على  ت��اع��ب   
ْ
إن الجريمة  مرتكب 

ب  غ��س��ل األم�������وال ف��ل��ن ي��ف��ل��ت م���ن ع���ق���وب���ات ال��ت��ه��رُّ
الضريبي.

قصور في األداء
م��ن ج��ان��ب��ه، ق��ال مساعد وزي���ر ال��خ��ارج��ي��ة لشؤون 
ال��ت��ن��م��ي��ة وال���ت���ع���اون ال���دول���ي ن��اص��ر ال��ص��ب��ي��ح: إن 
ال��ب��داي��ة، ودائمًا  ال���دول ال تأتي كاملة منذ  ق��وان��ن 
هناك مواكبة لسن التشريعات، لسد أي خلل جديد 
يتسلل إليه مرتكب الجريمة، كما أن وضع الكويت 
املعززة« من  »للرقابة  قبل عام 2001 كان خاضعًا 
منظمة ال��ع��م��ل »ف���ات���ف« ب��س��ب��ب ع���دم ت��واف��ر هيئة 
مستقلة تعنى بالتحريات املالية، إضافة الى عدم 

توافر قانون ملتابعة العمل الخيري في الخارج.
وب����ن ان����ه ب��ن��اء ع��ل��ى ذل����ك أص����در م��ج��ل��س ال�����وزراء 
قرارًا بموجبه تم إيكال مهمة مراقبة أموال العمل 
الخيري املحول للخارج إلى وزارة الخارجية، وفي 
عام 2013 صدر القانون 106 بشأن مكافحة تمويل 
اإلره�����اب وغ��س��ل األم������وال، وع��ل��ي��ه ت��م��ت إزال����ة اس��م 

الكويت عن الرقابة املعززة.
وت���اب���ع: ب��م��وج��ب ق���ان���ون م��ك��اف��ح��ة غ��س��ل األم�����وال، 
اللجنة  ت���رأس  امل��ال��ي��ة،  التحريات  وح���دة  أصبحت 
ال��وط��ن��ي��ة مل��ك��اف��ح��ة غ��س��ل األم�������وال وم���ن���ع ان��ت��ش��ار 
أسلحة الدمار الشامل، والجهة املعنية في الكويت 

بمتابعة جرائم غسل األموال ومكافحة اإلرهاب.
ولفت إلى قصور في أداء بعض الجهات الرقابية 
امل��ع��ن��ي��ة ف��ي م��ك��اف��ح��ة غ��س��ل األم�����وال، وأن ال��ح��اج��ة 
باتت مطلوبة لتطوير وتحديث بعض التشريعات 
م��ن خ���ال م��س��ان��دة م��ج��ل��س األم����ة ل��ل��ح��ك��وم��ة بهذا 
ال��رض��اء الكامل ع��ن دور  ال��خ��ص��وص، موضحًا أن 
الجهات الرقابية في مكافحة جريمة غسل األموال 
لكن هناك  توفيره،  الصعب  م��ن  اإلره���اب  وتمويل 
جوانب مطلوبة لتعزيز النظام الرقابي في الكويت 
االستعانة  امل��ث��ال  ع��ل��ى سبيل  منها  ال��ش��أن،  ب��ه��ذا 
ب���ال���ك���ف���اءات ال���ت���ي ت��م��ت��ل��ك خ���ب���رة ف����ي ال��ق��ط��اع��ات 

الرقابية.
ت���خ���ض���ع ألي  ال����ك����وي����ت ال  إن  ال���ص���ب���ي���ح:  وأض��������اف 
م��ؤش��ر إيجابي  إقليمية، وه���ذا  او  ع��ق��وب��ات دول��ي��ة 
أن  العالم، موضحًا  دول  ب��ن  الكويت  ز سمعة 

ّ
ي��ع��ز

الكويت ممثلة بوزارة الخارجية تعمل بشكل كبير 
ع��اٍل  األميركية، وه��ن��اك تنسيق  ال��خ��زان��ة  م��ع وزارة 
بن الطرفن، على مستوى تبادل املعلومات املهددة 

القتصادات البلدين، أو حتى بقية دول العالم.

رقابة مسبقة
م��ن ن��اح��ي��ت��ه، ق���ال رئ��ي��س ج��ه��از امل��راق��ب��ن املالين 
خليفة العجيل: إن الجهاز مختص بالرقابة على 
عمليات الصرف واإلي��راد الحكومي، ونظم عملنا 
القانون رقم 23 لسنة 2015، واملشّرع كان واضحًا 
ف��ي إن��ش��اء ج��ه��از امل��راق��ب��ن امل��ال��ي��ن، وه���و تحقيق 
في  الشفافية  فعالة وض��م��ان  مالية مسبقة  رق��اب��ة 

عمليات الصرف اإليرادات الحكومية.
 وب������ّن ال��ع��ج��ي��ل أن ج���ه���از امل���راق���ب���ن امل���ال���ي���ن م��ر 
م 

ُ
بمرحلتن؛ األولى بدأت من خال إنشاء إدارة، ث

ق��ط��اع ب���وزارة املالية ف��ي ال��س��اب��ق، وف��ي ع��ام 2015 
تحّول الى جهاز رقابي مستقل يتمتع بشخصية 

اعتبارية.
وأش��ار الى قصور في بعض التشريعات املحلية، 
وه������ي ب���ح���اج���ة ال������ى ت����ط����وي����ر، م��ث��ل��م��ا ه����و ال���ح���ال 
م���ع م��رت��ك��ب��ي ج���رائ���م غ��س��ل األم�������وال ال���ذي���ن ب��ات��وا 
ي��ت��ط��ّورون وي��ب��ت��ك��رون أس��ال��ي��ب ج��دي��دة الخ��ت��راق 
النظام املصرفي لتبييض أموالهم، كما ان الجهات 
الرقابية بحاجة للمزيد من التواصل في ما بينها.
واض���اف العجيل ان ه��ن��اك بعض األش��خ��اص تتم 
إدانتهم في أحكام قضائية نهائية في جرائم غسل 
أم��وال، وتم تسهيل عملية صرف أموالهم لهم في 
الجهات الحكومية، مثل مستحقات نهاية الخدمة، 

او شيك مستحق للصرف ناتج عن مناقصة.

تبادل المعلومات
م���ن ج��ان��ب��ه، ق����ال األم����ن ال���ع���ام ل��ه��ي��ئ��ة م��ك��اف��ح��ة ال��ف��س��اد 
)ن���زاه���ة( ال��دك��ت��ور محمد ب��وزب��ر: إن ع���دد ب��اغ��ات غسل 
األم��وال التي ترد الى الهيئة يعتبر بسيطًا، ملمحًا إلى 

م��وظ��ف عمومي،  أل��ف   14 تحييد  م��ن  تمّكنت  الهيئة  ان 
م���ن خ����ال رق��اب��ت��ه��ا ع��ل��ي��ه��م، م���ن خ����ال إق��������رارات ال��ذم��ة 
امل��ال��ي��ة، وال��ن��أي ب��امل��ال ال��ع��ام ع��ن عمليات غسل األم���وال، 
الباغات،  استقبال  ف��ي  مستمرة  الهيئة  ان  ال��ى  مشيرا 
امل��ث��ارة من وسائل االع���ام. وكشف بوزبر ان  خصوصا 
عت مؤخرا بروتوكواًل لتبادل املعلومات مع 

ّ
»نزاهة« وق

وحدة التحّريات املالية، يخص الفئات العالية املخاطر، 
ق باألموال 

ّ
واملعّرضن سياسيا، خصوصا في ما يتعل

الخارجية، حيث تسعى هيئة مكافحة الفساد لاستفادة 
م��ن م��ظ��ل��ة وح����دات ال��ت��ح��ري��ات امل��ال��ي��ة، وع��ض��وي��ت��ه��ا في 
منظمة وح��دات التحّري العاملية، كي نصل الى التكامل 

في االستفادة من املعلومات خارج الحدود.

15 اقتصاد
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مؤتمر سبقلا الوطني.. كي ال تصبح الكويت حديقة خلفية لغسل األموال

رئيس التحرير الزميل وليد النصف مع فريق سبقلا أثناء الجلسة األولى

الرجيب: جهات رقابية ال تستخدم صالحياتها
قال المحامي العام لنيابة األموال العامة والشؤون التجارية رجيب الرجيب: إن 

مصادر البالغات تتفاوت هناك من وحدة التحريات المالية وجهاز أمن الدولة وجهات 
حكومية أخرى، بل وحتى األفراد، داعيا جميع الجهات الرقابية الى استخدام كل 

صالحياتها المقررة في القانون لتتبع األموال التي تشتبه أنها متحّصلة من جريمة 
غسل أموال، إضافة الى طلب أي معلومة من أي جهة، وعلى جميع الجهات 

التعاون معها. وبّين أن بعض الجهات الرقابية في حال اشتباهها في وقوع جريمة 
غسل أموال تتخوف من االستمرار في تتبع األموال المشبوهة التي تقع تحت 

إشرافها، على الرغم من ان القانون يمنحها الصالحية في ذلك، وال أعلم هل هو 
قصور في فهم صالحياتهم المقررة قانونا، أم عدم تنسيق مع بقية الجهات 

الحكومية ذات الصلة في تتبع مثل هذه الجرائم؟

ت��وص��ي��ات 
1 - سن قوانين تمكن الجهات الرقابية من تطبيق جزاءات صارمة وغرامات مالية كبيرة رادعة 

2 - حث الجهات الرقابية على التعاون في ما بينها وتبادل المعلومات

3 - تعديل تشريعي يلقى عبء إثبات أموال جريمة غسل األموال على مرتكب الجريمة وليس على جهة التحقيق

4 - تطبيق النظام الضريبي في الكويت على االفراد والشركات، لتسهيل عملية تتبع األموال

5 - قيام الجهات الرقابية بدورها في فحص وتحليل وتدقيق الشبهات قبل احالتها الى النيابة

6 - سن قانون يتيح للحكومة مصادرة األموال التي ال يمكن اثبات مصدرها 

7 - تعزيز التكامل بين الجهات الرقابية

إقرارات النواب المالية 

بسؤال بوزبر حول بعض نواب مجلس األمة الذين يدخلون املجلس كأشخاص عاديني، 
وبعد سنوات تظهر عليهم مظاهر الثراء الفاحش، قال ان إقرارات نواب املجلس السابق 
ما زالت مفتوحة ولم تغلق لحني تقديم اإلقرار النهائي، وعلى اثره يتم تحليل األموال 
للنواب  وبالنسبة  املالي،  تقييم وضعهم  يتم  وعليه  العضوية،  فترة  لديهم خالل  التي 

الجدد فالباب مفتوح لتقديم اإلقرار األول.

»ضيافة الداخلية« 

قال العجيل: إن قضية »ضيافة الداخلية« لم تظهر إال من خالل رقابة جهاز املراقبني 
املاليني، ومن ثم تم الذهاب بامللف الى لجنة امليزانيات التابعة ملجلس االمة، الذي بدوره 
أحاله لديوان املحاسبة إلبداء الرأي، حيث انفردت سبقلا في نشره، وبالتالي اكتسبت 
القضية زخما إعالميا، وعلى إثرها تمت إحالتها إلى النيابة، ثم صدر حكم أول درجة 

فيها.

¶ تشريعات 
يشوبها 
القصور.. 

والجهات 
الرقابية بحاجة 
إلى المزيد من 

التواصل

¶ أشخاص يدانون بغسل 
األموال.. وُتصرف مستحقاتهم 

من الجهات الحكومية

خليفة العجيل:
¶ »نزاهة« 

تسعى
للحصول على 

معلومات 
من الخارج 

عبر »وحدة 
التحريات« 

ا من تحييد 14 ألف  ¶ تمكنَّ
موظف عمومي عبر إقرارات 

الذمة المالية

محمد بوزبر:

7

المال السياسي
السياسي، لكن  امل��ال  ف��ي تتبع  لديها اختصاص  »ن��زاه��ة« ليس  إن  ب��وزب��ر:  ق��ال 
فلن  م��ال سياسي  بتلقي  قيام موظف حكومي  على  دالئ��ل جدية  ت��واف��رت  إذا 
نسكت، ونتابع عددًا كبيرًا من املوظفني العموميني، خصوصًا الذين نرى أنهم 

»معرضون سياسيا«.

ناصر  الصبيح: 
¶ الرضا 

الكامل عن 
دور الجهات 
الرقابية في 

مكافحة 
غسل األموال.. 

صعب إيجاده 

¶ تعزيز النظام الرقابي 
يتطلب االستعانة بكفاءات 

تمتلك خبرة كبيرة 

¶ ال أعلم 
.. هل 

هو قصور 
في فهم 

صالحياتها 
أم عدم تنسيق؟!

 
¶ الدول المتقدمة في 
مكافحة غسل األموال 

تطّبق ضريبة الدخل  

رجيب الرجيب

الحلقة
األولى

عمليات معقدة 
ق���ال ال��رج��ي��ب ان إث���ب���ات ج��ري��م��ة غسل 
األم����وال ي��ت��ف��اوت بحسب ن��وع��ه��ا، اذ لو 
ك���ان م��ص��در األم������وال ج��ري��م��ة ارت��ك��ب��ت 
داخ���ل ال��ك��وي��ت، فقد ي��ك��ون االم���ر سهل 
اإلث����ب����ات. ام����ا امل��ت��ح��ص��ل��ة م���ن ال���خ���ارج، 
ت��م��ر  اذ  م���س���ت���ح���ي���ل،  ش���ب���ه  فاثباتها  
ال��ج��ري��م��ة ب��ع��م��ل��ي��ات م��ع��ق��دة، ووس���ائ���ل 
م��خ��ت��ل��ف��ة، ف���ه���ن���اك اي�����داع�����ات ن���ق���دي���ة او 
عقارات او منقوالت او شراء سلع، وقد 
يكون مصدر األموال مّر عبر دول عدة، 
وأخ����رى ال  ق��د تستجيب،  وه��ن��اك دول 

تتجاوب طبقا لقوانينها.

400 بالغ محال
إلى النيابة

حيلت 
ُ
قال الرجيب ان عدد البالغات التي أ

إليها من الجهات الرقابية الى النيابة منذ 
عام 2016 بلغ 400 بالغ، لكن منذ مطلع 
ع��ام 2020 ح��دث نمو الف��ت، حيث تمت 
إحالة 106 بالغات من الجهات الرقابية.

نيابة متخصصة
في غسل األموال

ب����ني ال���رج���ي���ب أن ال���ن���ائ���ب ال����ع����ام ض����رار 
قانوني  فريق  بعمل  وج��ه  العسعوسي، 
م��ت��خ��ص��ص ل��ع��م��ل��ي��ة ت��ق��ي��ي��م امل��ت��ط��ل��ب��ات 
ال��دول��ي��ة ف���ي ق��ض��اي��ا غ��س��ل األم�����وال في 
الجانب املتعلق في اختصاصات النيابة 
ال����ع����ام����ة، وه�����و ف����ري����ق ع���ل���ى ق�����در ك��ب��ي��ر 
م��ن االح��ت��راف��ي��ة وال��ت��دري��ب امل��ه��ن��ي بهذا 
ال��خ��ص��وص، ك��اش��ف��ًا ع���ن إن���ش���اء نيابة 
غسل  وجرائم  عمليات  في  متخصصة 
األم�����وال »ت��ح��ت ال���دراس���ة« وه���و متطلب 
دول�������ي، ول���ك���ن ي���ج���ب أن ن����راع����ي وض���ع 
امل���ع���ق���ول أن يتم  م���ن  ل��ي��س  إذ  ال���ك���وي���ت، 
إن���ش���اء ن��ي��اب��ة م��ت��خ��ص��ص��ة م���ع أع��ب��ائ��ه��ا 
املالية واإلداري��ة، وعدد القضايا املطلوب 
متابعتها في هذا الخصوص قليل جدًا.

ال��ع��ام��ة ف��ي الكويت  ال��ن��ي��اب��ة  وأض����اف أن 
لديها العدد الكافي من الكوادر البشرية 
امل���درب���ة ع��ل��ى م��ث��ل ه���ذه ال��ق��ض��اي��ا وال��ت��ي 
ت��ل��ق��ت ت���دري���ب���ه���ا ف����ي ال���ك���وي���ت م����ن ق��ب��ل 
خبراء، أو في الخارج وفي دول ذات شأن 
كبير في مكافحة غسل األموال وتمويل 

اإلرهاب.

اإلحالة إلى المحكمة.. 
ثبوت للجرم 

تحقق  ال��ت��ي  القضايا  إن  الرجيب  ق��ال   
الى املحكمة،  النيابة وتتم احالتها  فيها 
تعني ثبوت الجرم بالنسبة إلى النيابة، 
أما الحكم فيها فهو اختصاص خالص 
ل��ل��س��ل��ط��ة ال��ق��ض��ائ��ي��ة.  وف����ي م���ا يخص 
 ، النيابة  يتم حفظها في  التي  القضايا 

فذلك بسبب اثبات مشروعيتها.

ال كويتيين مطلوبون دوليًا
بسؤال الصبيح حول ما إذا كان هناك مواطنون كويتيون على لوائح املتهمني في ارتكاب عمليات غسل أموال او تمويل إرهاب، قال انه ال يوجد مواطن كويتي واحد 
مطلوب دوليا في قضايا غسل أموال. أما في ما يخص قوائم تمويل اإلره��اب، فأكد أن هناك عددًا من املواطنني مدرجون في قوائم مجلس االمن - تحت الفصل 
السابع - منع تمويل اإلرهاب ومكافحته، وهؤالء األشخاص تتم مراجعة ملفاتهم بشكل دوري من خالل مجلس األمن ولجنة املظالم املنبثقة منه ويتم التواصل 
معهما بشكل دوري بخصوص مواطني الكويت، وتقديم كل املستندات واألدلة التي تدل على براءة ذمتهم من تهم تمويل اإلرهاب. وتابع: كما انه ليست هناك كيانات 
محلية حكومية أو غير حكومية او جمعيات خيرية كويتية مجرمة دوليا او مسجلة على قوائم املذنبني في إطار مجلس االمن او املنظمات الدولية االخرى، وهذا 

االمر مدعاة للفخر.
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