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نمو اإلقراض إلى  %4في 2020

البنوك الكويتية تستفيد من الحوافز الحكومية لتعزيز ريادتها في المنطقة
يعترب القطاع امل�رصيف يف الكويت
من �أق��وى القطاعات االقت�صادية
و�أك�ثره��ا ك��ف��اءة لي�س فقط على
م�ستوى اخلليج وامنا على م�ستوى
املنطقة العربية نظر ًا لل�سيا�سة
النقدية الر�صينة التي اتبعها بنك
الكويت املركزي خالل ال�سنوات
املا�ضية والتي ح�صنت البنوك
الكويتية م��ن االزم����ات املالية
العاملية �إ�ضافة ال��ى ال�سيولة
املالية القوية التي تتمتع بها
البنوك الكويتية ,وتطبيقها لقواعد
احلوكمة ب�شكل اح�ترايف ومهني
وبناء على ذلك ت�شري التوقعات
الى ارتفاع منو الإقرا�ض يف القطاع
اخلا�ص يف الكويت تدريجي ًا خالل
ال�سنوات القليلة املقبلة لي�صل �إلى
 %4يف ع��ام  2020م��ن  %2.8يف
املتو�سط يف عام  ،2017بدعم من
ر�ؤية الكويت  .2035والتي تهدف
الى تطوير ال�صناعات غري النفطية
وحت�سني �شبكة البنية التحتية.
وت�ؤكد تقارير اقت�صادية �أن البنوك
الكويتية متر بنقطة انعطاف ،بعد
�سنوات من الأداء املتدين ،مقارنة
بنظرياتها يف دول جمل�س التعاون
اخلليجي ومن املتوقع �أن ينتع�ش
الن�شاط االقت�صادي يف الكويت
خالل العامني املقبلني ،مع زيادة
الإنفاق املخطط لها يف ميزانية
احلكومة لعام  .2018على وجه
اخل�صو�ص� ،سوف ت�ستفيد البنوك
الكويتية من حوافز احلكومة لدعم

السياسة النقدية

توقعات بارتفاع

الرصينة لـ «المركزي»

نمو اإلقراض في

حصنت القطاع

القطاع الخاص

المصرفي من األزمات

خالل السنوات

المالية العالمية

المقبلة

من��و ال��ق��ط��اع اخل��ا���ص على مدى
ال�سنوات الأربع املقبلة.
وت�شري التقديرات �إلى منو �إجمايل
القرو�ض يف الكويت بن�سبة %2.8
يف ع��ام  ،2017مقارنة بن�سبة
 %1.2يف دول جمل�س التعاون
اخلليجي .ومع ذلك ،ف�إن هذا �أقل
بكثري من متو�سط النمو ال�سنوي

• سيولة مالية قوية متتاز بها البنوك الكويتية

البالغ  %5.7امل�سجل بني عامي
 2013و� 2016إال �إنه من املتوقع
�أن ت�����ش��ك��ل امل��خ��اط��ر املالية
واجليو�سيا�سية حتديات �أمام منو
االئتمان والربحية وجودة القرو�ض
يف البنوك الكويتية ،و�ستوفر
م�ستويات ر�أ�س املال القوية ذات

كابيتال إيكونوميكس تتوقع نمو اقتصاد
الكويت  ٪ 2.3خالل العام الحالي
رجحت وكالة كابيتال �إيكونوميك�س ت�سارع
وترية منو الناجت املحلي الإجمايل يف الكويت
�إلى  %2.3خالل العام احلايل ،بد ًال من انكما�ش
بن�سبة  %2.9يف .2017
وتوقعت الوكالة وفق مذكرة حديثة ،منو اقت�صاد
الكويت بن�سبة  %2يف العامني املقبلني.
وحول معدل الت�ضخم يف  ،2018تابعت الوكالة
�أنه من املتوقع ا�ستقرار معدالته عند م�ستويات

العام املا�ضي البالغة .%1.5
و�أ�شارت الوكالة �إلى �إمكانية ت�سارع منو معدل
الت�ضخم يف الكويت لي�سجل  %3.8يف العام
املقبل ونحو  %3يف .2020
وكان البنك ال��دويل قد توقع يف تقرير �صادر
يف يونيو ال�سابق منو للناجت املحلي الإجمايل
للكويت خالل العام احلايل لي�صل �إلى  %1.9بعد
تراجع �سلبي بن�سبة  %2.9يف .2017

أكبر  5عمليات استحواذ فاشلة

على اإلطالق
على ال��رغ��م م��ن �أن ال��ه��دف من
�صفقات اال�ستحواذ واالندماج
زيادة منو ال�رشكة و�أرباحها� ،إال
�أن بع�ض هذه العمليات يكون من
ن�صيبها الف�شل.
ففي حني قامت «�أم��ازون» بعدة
�صفقات ا�ستحواذ ناجحة العام
املا�ضي مثل ا�ستحواذها على
�سل�سلة م��ت��اج��ر «ه���ول ف��ودز
ماركيت»� ،أخفقت �رشكات �أخرى
يف �صفقات اال�ستحواذ .وفيما
يلي �أ�سو�أ  5عمليات ا�ستحواذ يف
تاريخ ال�رشكات
« -1ه���ي���ول���ي���ت ب����اك����ارد»
و«�أت����ون����وم����ي» :ظ��ل��ت �رشكة
«هيوليت باكارد» لعقود واحدة
من �أك�بر �رشكات التكنولوجيا
احرتاما ،فقد �أ�س�سها
و�أكرثها
ً
ديفيد باكارد وبيل هيوليت يف
مر�أب يف �شمال كاليفورنيا عام
 1939قبل ع��دة عقود من قيام
�ستيف جوبز و�ستيف وزنياك
بت�أ�سي�س �رشكتهما.
ورغ���م ال��ن��ج��اح ال���ذي �شهدته
ال�رشكة ل�سنوات طويلة �إال �أنها
خالل العقد الأخري �شهدت عد ًدا
من الف�ضائح والركود ال�رسيع
والأخطاء املتتالية والتي كان
من بينها �صفقة اال�ستحواذ على
�رشكة الربجميات الربيطانية
«�أتونومي» بقيمة  10.2مليارات
دوالر .بعد ب�ضعة �أ�شهر من
عملية اال�ستحواذ اكت�شفت �إدارة
«هيوليت باكارد» �أن ثمن ال�صفقة
كان مبالغً ا به ،و�أن «�أتونومي»
�أ�صغر و�أق��ل ربحية مما كانت
ت��ظ��ن ،وات��ه��م��ت «�أت��ون��وم��ي»
باملبالغة يف تقدير قيمتها
وحجمها ،يف حني نفت الأخرية
ذلك قائلة �إنها مل تفعل �أي �شيء
خط�أ ،و�أن «هيوليت باكارد»
تتهمها بذلك لتغطي على ف�شلها،
وان��ت��ه��ى احل����ال ب�����أن خ�رست
«هيوليت باكارد»  8.8مليارات
دوالر.
« -2داميلر» و«كراي�سلر»  :قبل �أن
ت�صبح «كراي�سلر» �رشكة خا�صة
كانت �رشكة عامة حتتل املركز
دائما بني �أكرب �رشكات
الثالث
ً
ال�سيارات يف ديرتويت.
يف ع���ام  1998مت���ت عملية
اندماج بني «داميلر» الأملانية
و«ك��راي�����س��ل��ر» مقابل مبادلة
�أ�سهم بقيمة  39مليار دوالر،
�إال �أن امل�ساهمني الغا�ضبني يف
«كراي�سلر» قدموا دعوى ق�ضائية
فقد املدير الأمل��اين لـ «داميلر
كراي�سلر» وظيفته ب�سببها.
بحلول عام  2006كانت داميلر

االحتياطي املرتفع ق��درة كبرية
على ا�ستيعاب اخل�سائر.
وال ت���زال اخل��دم��ات امل�رصفية
مهما
�اع��ا
ل��ل����شرك��ات مت��ث��ل ق��ط� ً
ً
حيث متثل قرو�ض ال�رشكات ما
يقرب من ن�صف �إجمايل القرو�ض
ونحو  %30من �إجمايل الأ�صول

بينما متثل الإي��رادات ربع �إجمايل
الإيرادات لعام  .2017وقد انتع�ش
منو اخلدمات امل�رصفية للأفراد
وهو الآن ينمو بوترية �أ��سرع من
منو الأعمال امل�رصفية لل�رشكات.
وقد منت القرو�ض ال�شخ�صية يف
ال�سنوات املا�ضية ومتثل ما يقرب

من ثلث �إجمايل القرو�ض من قبل
البنوك الكويتية يف عام .2017
و من �ش�أن ارتفاع �أ�سعار النفط �أن
ميكّ ن احلكومات من االبتعاد عن
التق�شف جتاه ال�سيا�سة التو�سعية،
التي �ستدعم ثقة امل�ستهلك والأعمال
التجارية ،الأمر الذي �سيكون له
ت�أثري �إيجابي على الطلب على

االئتمان .كما �إن الإنفاق احلكومي
الأع��ل��ى ،مقرتن ًا بارتفاع �أ�سعار
الفائدة� ،سيدعم منو الودائع،
وي�ضمن النمو الكايف يف دفاتر
البنوك دون عرقلة ا�ستقرار القطاع
العام.
وقد �أدت الزيادة يف �أ�سعار النفط
خالل الن�صف الثاين من عام 2017
والتي دعمت عائدات املوازنة� ،إلى
جانب اجلهود املتزامنة للحكومة
للحد من �أي �ضغوط على ال�سيولة
يف القطاع امل�رصيف� ،إل��ى �إبطاء
قرو�ض القطاع العام يف البالد.
ومع ذلك� ،ستظل احلكومة م�صدر ًا
رئي�سي ًا لنمو الأ���ص��ول للبنوك
التجارية وم��ن غري املحتمل �أن
يتحول التوازن املايل �إلى فائ�ض
على الأقل خالل العامني املقبلني،
كما �سي�ؤدي ا�ستقرار �أ�سعار النفط
و�إ�صدار الديون ال�سيادية الدولية
�إل����ى حت�����س�ين ���ش�روط التمويل
للبنوك يف الكويت خالل الأ�شهر
الـ  12املقبلة.
وم��ن املتوقع �أن ت�ستمر البنوك
الكويتية يف �إظ��ه��ار واح���دة من
�أق��وى مالمح التمويل وال�سيولة
يف املنطقة ،حيث �شهدت �إيرادات
النفط احلكومية املح�سنة الودائع
الداعمة من احلكومة وال�رشكات،
كما �ستعزز الإي���رادات احلكومية
الإن��ف��اق ال��ع��ام ،مم��ا �سيحد من
التباط�ؤ االقت�صادي ويعزز ودائع
ال�رشكات.

العائالت الثرية تهيمن على ٪ 90
من المشاريع حول العالم

تعد العائالت الرثية التي تتحكم يف
جزء كبري من االقت�صاد العاملي مبثابة
�أح��د �أه��م حم��ددات حتركه خالل مئات
الأع��وام ،حيث تتداخل مبا لديها من
ث���روات وع�لاق��ات ون��ف��وذ يف ت�شكيله
وتوجيهه حتى يومنا هذا.
وعلى الرغم من النمو الالفت يف بع�ض
ال�صناعات التكنولوجية املرتبطة
لتخلق ك��ي��ان��ات اقت�صادية عمالقة
«مفاجئة» وغري مرتبطة بالعائالت �إال
�أن الأخرية ال تزال ت�ستحوذ على ن�سبة
الفتة من االقت�صاد العاملي.
وي�شري تقرير لـ «�إيكونومي�ست» �إلى �أن
 %90من امل�شاريع يف العامل متتلكها
�أو تديرها عائالت ،و�أن ثلث ال�رشكات
االمريكية متلكها عائالت و %40من
ال�رشكات الفرن�سية والأملانية كذلك.
واملالحظ �أن ظاهرة العائالت القوية يف
االقت�صاد تظهر يف بع�ض البلدان �أكرث من
غريها ،فعلى �سبيل املثال ففي هونغ
كونغ  15عائلة تتحكم يف قرابة %84
من الناجت املحلي ،بينما يف ماليزيا
تتحكم العائالت يف ثالثة �أرباع الناجت
املحلي وقرابة الن�صف يف الفلبني.
ويف �أوروبا متتلك �أغنى  10عائالت يف
الربتغال قرابة  %34من حجم الرثوة
يف ال��ب�لاد� ،أم��ا يف فرن�سا و�سوي�رسا
فت�صل الن�سبة �إلى .%29
ويف ال�صني ف���إن  %85من ال�رشكات
مملوكة لعائالت� ،أما يف �أوروبا فت�صل
الن�سبة لـ ،%60وي�أتي �أكرث من ربع
ال��دخ��ل القومي لإنكلرتا م��ن �رشكات

عائلية بينما ت�سيطر العائالت على
قرابة  %80من ال�رشكات يف ال�رشق
الأو�سط.
واملالحظ هنا �أن ال�رشكات العائلية
جنحت يف تفادي ظاهرة تنامي �أعداد
«الع�صاميني» الذين يبنون �رشكاتهم من
ال�صفر «مثل في�سبوك �أو مايكرو�سوفت
على �سبيل امل��ث��ال» ب��ل وجن��ح��وا يف
الوقوف يف وجه ظاهرة تنامي �أعداد
امل�ساهمني يف ال�رشكات العامة من
خالل البور�صات.
وهناك العديد من املزايا التي تتمتع
بها ال�رشكات العائلية وجتعلها �أكرث
ا�ستقرا ًرا وقدرة على النمو من ال�رشكات
العامة ،ولعل �أهمها هو قدرة الأولى
على ر�سم �سيا�سات متتد لعقود من
الزمن دون قلق من رغبة حملة الأ�سهم يف
احل�صول على عائد �رسيع.
بالإ�ضافة �إل��ى ذل��ك ف���إن ال�رشكات
العائلية ع��ادة ما تنقل اخل�برات بني
�أجيالها املختلفة ب�شكل �أك�ثر �سال�سة
مم��ا ه��و احل���ال عليه يف ال�رشكات
العامة ،كما �أن �إح�سا�س مدراء ال�رشكة
ريا ما يدفعهم
ب�أنهم وذويهم مالكها كث ً
للت�رصف مب�س�ؤولية �أك�بر جتاه ر�أ�س
املال ،كما �أن اخلربة يف جمال العمال
تتوارث يف العائلة.
وعلى الرغم من �أن تلك املزايا لل�رشكات
العائلية �إال �أنها ال تخلو من العيوب
ولعل �أب��رزه��ا افتقار بع�ض الأجيال
للخربة االقت�صادية مبا ي�ؤدي النهيار
ال�رشكات ،وهو ما يحدث يف الواليات

املتحدة واليابان يف اجليل الثالث وقبل
ذلك �أحيانا يف بع�ض الدول الأخرى.
وميكن اعتبار �أن هذه هي �أهم العائالت
امل�سيطرة على االقت�صاد العاملي منذ
�سنوات عديدة وحتى يومنا هذا.
-1عائلة روت�شيل :من �أهم العائالت يف
العامل ولها م�ساهمة كبرية يف العديد
من البنوك حول العامل ،دون �أن متتلك
بن ًكا ب�شكل كامل ،وعلى الرغم من ذلك
ريا ما يظهر ا�سم العائلة �أو �أحد
فكث ً
�أفرادها �ضمن قوائم فورب�س للأكرث ثراء
حول العامل.
واعتمد م�ؤ�س�س العائلة على حيلة لكي
تبقى ال�ثروة داخ��ل العائلة ب ��أن �أقر
ح�صول الذكور فقط على املرياث ،مبا
جعل ن�ساء العائلة ميلن للزواج من
ذكورها للحر�ص على �إبقاء الرثوة داخل
�إطار العائلة.
وعلى الرغم من ع��دم وج��ود درا�سة
وا�ضحة ت�ؤكد حجم ث��روة العائلة
لأكرث من �سبب �أولها تداخلها ال�شديد
وثانيها احلركية ال�شديدة التي تت�سم
بها �إال �أن �أغلب التقارير ترجح �أن
ت�ت�راوح ح��ول مئات امل��ل��ي��ارات من
الدوالرات.
-2عائلة روكفلر� :إم�براط��ور �صناعة
النفط يف القرن التا�سع ع�رش الذي �أ�س�س
عائلة اقت�صادية �أ�صبحت بني الأقوى يف
العامل.
و�صنفت جملة فورب�س -ح�سب معايريها
ور�ؤيتها« -ديفيد روكفلر» على �أنه كان
«�أغنى رجل يف التاريخ» برثوة تقارب

 %1.5من الناجت املحلي االمريكي عام
 1937ومبا يعادل بالأ�سعار الرتجيحية
ليومنا هذا  400-340مليار دوالر.
وامل�لاح��ظ هنا �أن���ه على ال��رغ��م من
اتهام املحاكم االمريكية لـ «روكفلر»
باالحتكار وقررت تفكيك �إمرباطوريته �إال
�أن العائلة مازال لها ت�أثري �أو حتى اليد
الطولى يف �رشكات مثل «�إك�سون موبيل»
و«�شيفرون» و«بريتي�ش برتوليوم»
وغريها من �رشكات النفط التي تعد
جمال نفوذ العائلة الأبرز.
وعلى ال��رغ��م م��ن تقدير ث��روة �أحفاد
روكفلر جمتمعني مبا يزيد قليلاً على 11
مليار دوالر� ،إال �أن ت�أثريهم يفوق كثريا
جمموع تلك ال�ثروة بف�ضل تواجدهم
الكثيف يف �صناعة النفط وال�سالح
والإع�لام يف عاملنا املعا�رص ،ف�ضلاً
عن بقاء ن�سبة كبرية من ثروتهم طي
الكتمان.
-3عائلة وال��ت��ون :ب�ثروة تزيد على
الـ 150مليار دوالر وتوغل كبري يف عدد
من ال�صناعات �أبرزها جتارة التجزئة
يف الواليات املتحدة تبو�أت العائلة
مكانتها يف االقت�صاد العاملي.
واملالحظ هنا �أن العائلة متتلك �أكرث
من  %50من �أ�سهم متاجر «وول مارت»
لتجارة التجزئة يف الواليات املتحدة،
و�أق��رت العائلة ا�سرتاتيجية متميزة
بتفادي العمل يف امل��دن الكبرية مع
الرتكيز على ال�ضواحي واملدن ال�صغرية
يف املقابل مبا جعلها تتجنب املناف�سة
وتتبو�أ مكانة متميزة.

أشهر عشر عمليات احتيال مالي وأكثرها تكلفة على مر التاريخ

تتطلع للتخل�ص من خ�سائرها،
ومت بيع ق�سم كراي�سلر �إلى �رشكة
الأ�سهم اخلا�صة « �سريبريو�س
كابيتال ماجنمنت».ويف عام
 2009ق���دم ُ
امل��ل�اك اجل���دد لـ
«كراي�سلر» طلب �إ�شهار �إفال�س،
وح�صلوا على خطة �إنقاذ مالية
ميولها دافعو ال�رضائب.
« -3م��اي��ك��رو���س��وف��ت» و«�إي���ه
ك��وان��ت��ي��ف»  :يف ع���ام 2007
قامت «مايكرو�سوفت» ب�رشاء
�رشكة الت�سويق الرقمي «�إيه
كوانتيف» مقابل  6.3مليارات
دوالر ،ملناف�سة ج��وج��ل يف
جم��ال الإع�ل�ان عرب الإنرتنت.
كانت �أرب���اح «�إي���ه كوانتيف»
ومنوها �أق��ل من املتوقع ،ما
�أدى �إلى خف�ض قيمة �أ�صولها،
حتى �أعلنت «مايكرو�سوفت» عام
 2012عن تكبدها خ�سائر بلغت
 6.2مليارات دوالر ب�سبب هذه
ال�صفقة.

« -4هيوليت باكارد» و«بامل»:
يف �أب��ري��ل ع��ام  2010ا�شرتت
«هيوليت باكارد» �رشكة «بامل»
للجواالت� ،إال �أن الأخ�ي�رة مل
تطور نظام ت�شغيلها وف�شلت
يف مناف�سة �رشكات اجل��واالت
الأخرى مثل «�آيفون» ،مما �أدى
�إلى حتول «بامل» �إلى جمرد ق�سم
داخ��ل «هيوليت ب��اك��ارد» بعد
�أن بلغت �صفقة اال�ستحواذ 1.2
مليار دوالر.
�« -5إيه �أو �إل» و»تامي وارنر»:
تعد هذه ال�صفقة �أكرب �صفقات
اال�ستحواذ الفا�شلة على الإطالق،
�إذ قامت �رشكة الإنرتنت «�إيه �أو
�إل» عام  2000ب�رشاء ال�رشكة
الإعالمية «ت��امي وارن��ر» مقابل
 164مليار دوالر� ،إال �أنها خ�رست
�شهرا  99مليار دوالر،
خالل 18
ً
كما انخف�ضت القيمة الإجمالية
لل�رشكة من  226مليار دوالر �إلى
 20مليار دوالر.

تنطوي عمليات االحتيال املايل على
الكثري من الأ�شكال من بينها تزوير
الوثائق� ،أو �أن يحاول �شخ�ص ما
بيع �شيء ال ميلكه ل�شخ�ص �آخر،
و�أ�صبحت العملة الرقمية «بتكوين»
م�صدرا لالحتيال � ً
أي�ضا.
ً
قدميا من
وتعد �سل�سلة بونزي �شك ًال
ً
�أ�شكال االحتيال ،وه��ي عبارة عن
نظام بيع ه��رم��ي ،يتمثل يف وعد
بالربح كبري ،وميول هذا الربح من
�أموال امل�ستثمرين اجلدد حتى انفجار
فقاعة امل�ضاربة.
ويحمل ه��ذا النظام ا�سم ت�شارلز
بونزي الذي يعد من �أكرب املحتالني
يف التاريخ الأمريكي ،وال��ذي �ألقي
القب�ض عليه ع���ام  1920بتهمة
االحتيال على �آالف الأ�شخا�ص.
وقد ت�ؤدي جرائم االحتيال �إلى خ�سارة
ال�رشكات مليارات الدوالرات و�إفال�سها،
وغال ًبا ما ُتفر�ض عقوبات هائلة على
ال�شخ�ص �أو الأ�شخا�ص املت�سببني يف
الأمر .وفيما يلي  10من �أ�شهر عمليات
االحتيال املايل و�أكرثها تكلفة
 -1بتكوين �سيفنجز �آند ترا�ست :قام
م�ؤ�س�س هذه ال�رشكة تريندون �شيفرز
باالحتيال على امل�ستثمرين بطريقة
بونزي من خالل �رشكته ،فبحلول عام
 2012كان �شيفرز قد ا�ستحوذ على 146
�أل��ف بتكوين من خالل �رشكته مكل ًفا
امل�ستثمرين  1.2مليون دوالر.
 -2كولومبيا:يف عام  1994اندجمت
«كولومبيا» للرعاية ال�صحية مع
م�ست�شفى امريكي لت�شكيل �رشكة تدير
 192م�ست�شفى� ،إال �أن مكتب التحقيقات
الفيدرايل حني داهم ال�رشكة عام 1997
وجد دلي ًال على قيامها بالتزوير.
ا�ضطرت ال�رشكة لدفع غرامة 1.74
مليار دوالر ،و�أُجرب املدير التنفيذي
ريك �سكوت على تقدمي ا�ستقالته.
 -3وورل����د ك���وم  :تعر�ضت �رشكة
االت�صاالت «وورل���د ك��وم» لف�ضيحة
كربى بعد �أن مت الك�شف عن خمالفات

• فرانك اباغنيل

وغ�ش حما�سبي يف ك�شوف ال�رشكة،
وت�ضخيم �أ�صولها بنحو  11مليار
دوالر ،وقد �أعلنت ال�رشكة �إفال�سها
و�سجن مديرها التنفيذي
عام ُ ،2002
واملدير املايل.
 4فرانك �أباغنيل :يعد فرانك �أباغنيل
من �أ�شهر املحتالني يف التاريخ ،حتى
�أن ق�صته حتولت �إلى فيلم «Catch Me
 »If You Canعام  2002وقام بدوره
املمثل ليوناردو دي كابريو.
قام �أباغنيل بالكثري من عمليات الن�صب
حيث زور �أوراقا للعمل كطيار وطبيب
و�أ�ستاذ جامعي رغم �أنه مل يحظ ب�أي
تدريب يف �أي من هذه املجاالت ،كما
قام بتزوير ال�شيكات وجوازات ال�سفر
والرتاخي�ص وبطاقات الهوية.
 -5برينارد م��ادوف :يق�ضي الرئي�س
ال�سابق لبور�صة نا�سداك الإلكرتونية
عاما
حال ًيا عقوبة ال�سجن ملدة ً 150
بعد قيامه باالحتيال على امل�ستثمرين
م��ن خ�لال طريقة ب��ون��زي ،وت�سببه
يف فقدان امل�ستثمرين نحو  65مليار
دوالر ،وقد مت اعتقاله عام  2008بعد
�أن قدم ابناه ً
بالغا �ضده.
� -6إن����رون :كانت �رشكة �إن���رون يف
هيو�سنت واح���دة م��ن �أك�ب�ر �رشكات
الكهرباء� ،إال �أنها انهارت عام 2001

• بيرنارد مادوف

بعد دخولها يف �صفقة اندماج فا�شلة،
وك��ان��ت ه��ذه �أك�بر حالة �إف�لا���س يف
ال��والي��ات املتحدة يف ذل��ك الوقت.
ومتثلت عملية االحتيال يف املبالغة
يف �أرب�����اح ال����شرك��ة ،وق���د وجهت
اتهامات خا�صة ب�إعاقة �رسقة العدالة
وغ�سيل الأم���وال لعدد من املديرين
التنفيذيني.
 -7ت�����ش��ارل��ز ب��ون��زي :ي��رج��ع لهذا
املهاجر الإي��ط��ايل وال���ذي عا�ش يف
بو�سطن ب��ال��والي��ات املتحدة �أ�صل
ت�سمية �سل�سلة بونزي ،فقد متكن هذا
الرجل بني عامي  1918و 1920من
االحتيال على �آالف الأ�شخا�ص وجمع
 7ماليني دوالر قبل �أن ُيلقى القب�ض عليه.
متثل احتياله يف بيع ق�سيمة خا�صة
بالربيد ُت�ستخدم ل�رشاء الطوابع يف
�أي بلد يف العامل ،بحيث ميكن �رشا�ؤها
من بالد ذات عملة �ضعيفة ،وبيعها يف
بلد ذات عملة قوية لتحقيق ثروة من
فرق ال�سعر .وقد وعد بونزي العمالء
بتحقيق عوائد ت�صل �إلى � ،%50إال �أنه
ف�شل يف ذلك ب�سبب عدم وجود ق�سائم
كافية توفر العوائد التي وعد بها،
لذلك �أ�صبح يدفع عوائد امل�ستثمرين
القدامى من �أموال امل�ستثمرين اجلدد
حتى انفجرت الفقاعة.

 -8ك�يرب��ي��ج��ون ك��ال��دوي��ل وجريج
�سميث :وجهت هيئة الأوراق املالية
والبور�صات الأمريكية اتهامات لكل
من كريبيجون كالدويل وجريج �سميث
بالتورط يف خداع �أ�شخا�ص وجذبهم
لال�ستثمار يف �سندات �صينية قدمية بال
قيمة ،ووعدهم بعائدات كبرية ،حيث
م�ستثمرا
قام االثنان باالحتيال على 29
ً
وح�صلوا منهم على  3.4ماليني دوالر.
قد يواجه املتهمان عقوبة ال�سجن ملدة
عاما ،وغرامة قدرها مليون دوالر،
ً 30
بالإ�ضافة �إلى عقوبات �أخرى.
 -9ثريانوز :وعدت �إليزابيث هوملز
املديرة التنفيذية ل�رشكة «ثريانوز
ب�أنها �ستغري عامل الطب بتكنولوجيا
ج��دي��دة ،مم��ا ج���ذب امل�ستثمرين
لال�ستثمار يف �رشكتها� ،إال �أن��ه مت
الك�شف فيما بعد ع��ن �أن ال�رشكة
ت�ستخدم تكنولوجيا �رشكات �أخرى
وتن�سبها لنف�سها.اتهمت هيئة الأوراق
املالية والبور�صات الأمريكية هوملز
ب�ضخ �أك�ثر من  700مليون دوالر من
�أموال ال�رشكة يف ا�ستثمارات خارجية،
وواف��ق��ت هوملز على دف��ع � 500ألف
دوالر غرامة ،وت�سليم �أك�ثر من 19
مليون �سهم يف ال�رشكة ،بالإ�ضافة �إلى
منعها من العمل يف �أي �رشكة عامة
ملدة � 10سنوات.
 -10ويلز فارجو :تعر�ض بنك «ويلز
فارجو» لف�ضيحة كبرية بعد الك�شف
عن فتح موظفيه ماليني احل�سابات
الوهمية وغري املوثقة �إث��ر �ضغوط
لزيادة املبيعات .وقد مت ف�صل � 5آالف
موظف لتورطهم يف هذه الف�ضيحة،
كما قدم الرئي�س واملدير التنفيذي
للبنك ج��ون �شتومف ا�ستقالته بعد
�أ�سابيع من هذه الف�ضيحة وقد وافق
البنك على دف��ع غرامة بقيمة مليار
دوالر ملكتب حماية امل�ستهلك ومكتب
مراقبة العملة لت�سوية االدع���اءات
املوجهة �ضده� ،إ�ضافة لدفع غرامة
للعمالء املت�رضرين.

