تصنيف المصارف ألغراض دخول نافذة بيع العملة األجنبية

علي محسن إسماعيل
اقي
البنك المر ُّ
محافظ ُ
كزي العر ُّ
معايي ترجيحية حمددة تتعلق باشرتاك
اقي باعتماد
منذ بداية هذا العام بدأ البنك املر ُّ
كزي العر ُّ
ر
املصارف يف نافذة بيع العملة األجنبية (الدوالر) ،ويأيت ذلك بعد ما يقارب سنة من اإلعداد
واالستشارة لوضع هذه املعايي بصيغتها احلالية ،إذ متَّ إعطاء هذه املعايي درجات نسبية معينة
يشكل جمموعها الدرجةر النهائيةر للمصرف ،واليت حتدد بدورها حصته من الكمية املباعة من
العملة األجنبية يوميا.
وضع عمليةر بيع الدوالر يف إطار يستجيب
ووفقا للنظام اجلديد يكون البنك املر ُّ
كزي قد ر
مبادئ اإلفصاح والشفافية واملوثوقية،
ملتطلبات قانونية وتنظيمية ورقابية حملية ودولية ،ويعتمد
ر
مبا يرتقي بالنظام املال إىل مستوى املمارسات الدولية.
وآليات تحديدها؟
المعايير المعتمدةُ فيه
فما هي دواعي هذا التصنيف وما هي
ُ
ُ

لقد متَّ اعتماد هذا التصنيف من أجل حتقيق جمموعة من األهداف القانونية واالقتصادية
يقف يف املقدمة منها:
ت النظام المالي الدولي
 -1متطلبا ُ
لقد أدى ارتفاع خماطر عمليات غسل األموا ومتويل اإلرهاب إىل اهتمام املنظمات الدولية
بوضع قواعد وإجراءات حملية ودولية ملواجهة خماطر تلك العمليات من اجل محاية النظام
املال واجملتمع ،ويشكل االلتزام بتلك القواعد واإلجراءات من قبل الدو واملؤسسات أساسا
جوهريا يف العالقات والقنوات املالية الدولية ،أي إن الدو واملؤسسات املالية من مصارف

أو غيها اصبحت عالقاهتا وعملياهتا املالية اخلارجية مرهونة بدرجة امتثاهلا وتطبيقها للقواعد
واالتفاقيات الدولية هبذا الشأن ،ووصل األمر إىل استبعاد كيانات ،بل دو  ،ووضعها يف
خانة احلظر بسبب ضعف أنظمتها وإجراءاهتا وبيئتها ،وفقا ملا يطلق عليه
( .)Deriskingإذ تقوم املؤسسات املالية الدولية بقطع منافذ الدخو إىل النظام املال
الدول أمام شركات ومصارف حملية بسبب ارتفاع املخاطر املتعلقة باجلرائم املالية.
من جهة أخرى ،وإذ إ َّن العراق يتعامل بشكل رئيس بعملة الدوالر (نظرا إىل كون الدينار
تتم به فإن ذلك جيعل العراق خاضعا
مربوطا بالدوالر) ،وإن معامالت البلد اخلارجية ُّ
إلجراءات وقواعد تداو وانتقا الدوالر االمريكي اليت يضعها البنك الفدرال األمريكي
واخلزانة األمريكية اليت هتدف إىل مراقبة والتحري عن حركة الدوالر للحد من عمليات غسل
األموا ومتويل اإلرهاب ،وبذلك يرتتب على الدو (ومنها العراق) أن تصمم القواعد
واإلجراءات واألنظمة الالزمة ملراقبة حركة الدوالر والتعرف على مسارات استخدامه وانتقاله
من مكان إىل آخر.
إن اإلجراءات اليت اختذها البنك املركزي يف تطبيق قواعد ومبادئ مكافحة غسل األموا
ومتويل اإلرهاب نتج عنها إخراج العراق من املنطقة الرمادية ضمن تصنيف وتقييم منظمة
العمل املال ( )FATFاملعنية دوليا هبذا املوضوع ،وكان العراق مهددا بوقوعه يف منطقة
احلظر الدول ،والذي يعين غلق منافذ النظام املال الدول أمام العراق.
إن إلزام املصارف بتطبيق قواعد االمتثا وقيام البنك املركزي بوضع أنظمة وبرامج وتعليمات
فضال عن عملية ربط بيع الدوالر بااللتزام هبا ،مع مراقبة فعالة لكل ذلك ،أعطى املنظمات
الدولية رسائل إجيابية األمر الذي ترتب عليه إعادة تصنيف العراق وإخراجه من خطر احلظر
املال.

 -2متطلبات تطبيق قانون مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب.
فرض قانون مكافحة غسل األموا ومتويل اإلرهاب التزامات على املؤسسات املالية تتخذ
مبوجبها إجراءات العناية جتاه العمالء بدءا مـ ـ ـ ـ ــن التعرف على هوية العميل واملستفيد
احلقيقي واإلجراءات املتعلقة بفتـ ــح احلساب ـ ــات والوثائ ـ ـ ــق والتحويالت ....إخل ،ووضع
سياسات وإجراءات وضوابط دقيقة تتوافق مع االلتزامات املفروضة يف جما املكافحة.
كزي أيضا بوصفه السلطة الرقابية واإلشرافية على املؤسسات املالية،
البنك املر َّ
وكلف القانون ر

كلفه ـ فضال عن مهامه ـ بتطوير إجراءات التفتيش ووسائل ومعايي متابعة التزام املؤسسات
املالية بتعليمات مكافحة غسل األموا ومتويل اإلرهاب.
وإذ إن عمليات بيع وشراء الدوالر جتري يف املؤسسات املالية (املصارف) بشكل أساس،
وهي تنطوي على عمليات مهمة من حيث حجمها الكلي ،فإنا تتطلب مراقبة تطبيق
قواعد االمتثا عند املصارف التزاما بقواعد املكافحة وفقا للقانون من حيث التحقق من
مصادر األموا (الدينار) ومنها تطبيق مبدأ (اعرف زبونك) ،ومن حيث التحقق من
االستخدامات النهائية والوسيطة وذلك للتدقيق يف سالمة وطبيعة تلك العمليات ،وقد
اسند القانون إىل حمافظ البنك املركزي وضع التعليمات الالزمة للعناية الواجبة من قبل
املؤسسات املالية ،ومن الطبيعي ان يراقب البنك املركزي مدى االلتزام بتلك القواعد
والتعليمات ويضعها معيارا أساسا يف تضييق وتوسيع دخو املصارف إىل عمليات بيع
وشراء العملة األجنبية.
إن جوهر التصنيف يرتكز على مدى التزام املصارف بقواعد مكافحة غسل األموا ومتويل
اإلرهاب ،حتت معيار (االمتثا ) الذي يتضمن مجلة من املعايي اليت ترتبط بإجراءات
املصارف بتلك القواعد من اجلوانب كافة.

 -3متطلبات االرتقاء بأداء المصارف
إن املعايي اليت متَّ وضعها متثل حافزا مهما لالرتقاء بأداء املصارف ،إذ تدفع باجتاه إعادة
تنظيم العمل املصريف يف إطار تنظيمي ورقايب وقانوين يدرأ عنها املخاطر ويرتقي مبستـ ـ ـ ــوى
العاملني فيها ،إذ ألزم البنك املركزي املصارف باستحداث وحدات أو أقسام ميكن أن تسهم
يف ذلك ،من قبيل إدارة مكافحة غسل األموا ومتويل اإلرهاب ،وإدارة االمتثا  ،وإدارة
املخاطر ،وتقوية أقسام الرقابة الداخلية ،وتطبيق مبادئ احلوكمة املؤسساتية اليت قوامها تعزيز
الرقابة واإلفصاح والشفافية.
لقد شهدت املصارف منذ تطبيق معايي الدخو إىل نافذة بيع العملة طيفا واسعا من
اإلجراءات كاستحداث وحدات وتعيني ذوي االختصاص واخلربة ،وتعيني مراقيب حسابات
يصب يف خدمة االرتقاء بالقطاع املصريف  ،وتوفي مؤشرات عن سالمة
دوليني ،وكل ذلك ُّ
عملياهتا مبا ميكنها من التعامل مع العامل اخلارجي وفتح قنواهتا املالية مع املؤسسات املالية
الدولية ،اليت أصبحت تول املؤشرات اليت انطوت عليها املعايي املوضوعة عناية كبية.
 -4متطلبات استقرار أسعار الصرف
تساعد املعايي املوضوعة يف دعم استقرار سعر صرف العملة الحملية الذي ميثل أبرز أهداف
السياسة النقدية ،إذ إن وضع عمليات بيع وشراء الدوالر على أسس وقواعد سليمة من
شأنه احلد من ظواهر التالعب واملضاربة وإلغاء الوسطاء (ممن استحوذوا على اهلامش
األكرب من فرق سعر الصرف) ،فقد احنسر دور الوسطاء بشكل كبي بسبب إلزام
املصارف باتباع القواعد والتعليمات اليت أصبحت تنعكس على درجة املعايي ومن رثَّ على
حصة املصرف يف دخو النافذة.
تم اعتماد سبعة معايير لتصنيف المصارف
ومن أجل تحقيق األهداف المذكورة فقد َّ
الداخلة إلى نافذة بيع العملة األجنبية .فما هي هذه المعايير وما هي آلية تحديدها؟

ابتداء ال بد من اإلشارة إىل أن هذا التصنيف ليس تصنيفا ألداء املصارف بشكل عام
(وهو ما نذكره يف نشرة البيع اليومية) ،وإنا هو يعكس درجة امتثا املصرف للقواعد
املتعلقة بعمليات بيع وشراء العملة األجنبية .أما تقييم املصارف العام من حيث أوضاعها
العامة (أداؤها وكفاءهتا) فإنه جيري على وفق معايي دولية أخرى أبرزها املعيار الدول
( )CAMELSوهو مبثابة إنذار مبكر تصنف املصارف مبوجبه على أساس مالءة رأس
املا  ، Cوجودة األصو  ، Aواإلدارة  ، Mوالرحبية  ،Eوالسيولة  Lوحتليل احلساسية
يتم التعبي عن كل عنصر من عناصرها بعدد من املؤشرات املالية،
ملخاطر السوق  ،اليت ُّ
وقد قام البنك املركزي بإجراء هذا التقييم يف عام  2013من قبل مكتب تدقيق دول،
ونظرا إىل مضي سنوات عدة على ذلك فإنه جيري العمل حاليا على إعادة هذا التقييم
ونأمل أن ننتهي منه قريبا ،إذ إنه سيوضح أداء القطاع املصريف ومدى كفاءة وأداء
املصارف ،وسيمثل جزءا من املعايي احلالية املستخدمة يف تصنيف املصارف ألغراض
الدخو إىل النافذة.
أما بشأن تصنيف املصارف لدخو نافذة بيع العملة األجنبية فإنه يرتكز بشكل رئيس
على أساس مدى التزام املصارف بقواعد مكافحة غسل األموا ومتويل اإلرهاب،
وتعليمات البنك املركزي يف إطار العناية الواجبة فضال عن االستخدامات املشروعة للعملة
والتحويالت إىل اخلارج ،إذ متَّ تنظيم هذه العملية عن طريق عدد من املعايي واآلليات اليت
ميكن توضيحها عرب النقاط اآلتية:
أوالً :معايير تصنيف المصارف
يعتمد التصنيف سبعة معايي أساسية تتفرع منها أخرى فرعية يعطى لكل منها وزن نسيب
يسهم يف حتديد الدرجة النهائية للمصرف ،وهي:

 .1االمتثا

(درجة االلتزام بقواعد وإجراءات مكافحة غسل األموا

ومتويل

اإلرهاب) وهلا الوزن االكرب.
 .2االلتزام بتعليمات نافذة العملة األجنبية.
 .3معيار التعامل مع املصارف املراسلة من حيث كونا معتمدة ومصنفة دوليا.
 .4تطابق كشوفات املصرف مع كشوفات املصارف املراسلة.
 .5تلبية طلبات الزبائن ومن ضمن عناصرها عدد فروع املصرف.
 .6الدعاوى القضائية ضد املصرف.
 .7التعاقد مع شركة تدقيق دولية  ،وياخذ باحلسبان تاريخ تأسيس املصرف  ،إذ يتم
تنزيل مخس درجات من درجات املصارف اليت مل ميض على تأسيسها أكثر من
سنة.
ثانياً :مراجعة التصنيف وتغييره
إن الدرجات املمنوحة للمصارف تتغي بشكل مستمر وفقا ملدى التزام املصارف باملتطلبات
واإلجراءات على وفق عمليات التدقيق والتفتيش اليت جيريها البنك املركزي ،أو عن طريق
تقدمي املصرف ما يثبت حتسن االلتزام مبعيار أو أكثر ،وجيري البنك مراجعة دورية للمصارف
كافة ،وتشرتك عدد من دوائر البنك وتشكيالته يف عملية التقييم حبسب نوع املعيار
واختصاص الدائرة أو التشكيل  ،مما يوفر مصداقية و موضوعية عالية.
ثالثاً :شفافية التصنيف
يقوم البنك املركزي بتزويد كل مصرف بالدرجات املمنوحة حبسب كل معيار وحبسب كل
عنصر من عناصر كل معيار ،ومينح املصرف فرصة االعرتاض أو إبداء امللحوظات ،وتتوىل
جلنة عليا برئاسة نائب الحمافظ وعضوية كادر متقدم يف البنك عملية مراجعة امللحوظات أو
االعرتاضات ومقابلة املعنيني يف املصرف ،وميكن تعديل درجة التقييم وفقا ملا يتم تقدميه من

املصرف ،علما أن هذا الباب مفتوح دائما أمام املصرف ويف أي وقت يشعر فيه بأنه أحرز
ُّ
تقدما يف تطبيق القواعد املذكورة.
أخيا ال بد من القو  :إن األصل يف املوضوع هو حتقيق رقابة فعالة وإجراءات احرتازية
يتطلبها القانون العراقي وتستوجبها التزاماتنا باالتفاقيات الدولية وعضوية املنظمات الدولية
املعنية ،وإن االلتزام هبذه املعايي يؤدي إىل جتنب الوقوع يف خماطر اجلرائم املالية وغلق منافذ
املؤسسات املالية امام عمليات متويل اإلرهاب ،ويؤدي أيضا إىل االرتقاء بالعمل املصريف
العراقي ومتكينه من مد اجلسور والقنوات مع املؤسسات املالية الدولية املعتمدة.
وهنا نقو للبعض ممن قد يتضررون من هذه اإلجراءات :إن الضرر عليهم سيكون أكرب يف
حا عدم االلتزام هبا ،إذ يعرضهم عدم االلتزام باملعايي املذكورة إىل نتائج خطية على
عملهم من قبيل خماطر السمعة ،واملخاطر القانونية والقضائية ،ويغلق أمامهم منافذ التعامل
اخلارجي.
إن البنك املركزي وهو يرتقي بعمله إىل مستوى املمارسات الدولية األفضل فإنه يتطلع إىل
دعم واسناد من قبل املعنيني لتمكينه من أداء دوره ومهماته ،ويؤكد للجميع أنه مستعد لتقبُّل
كل ملحوظة أو نقد على أن يكون نقدا بناء وموضوعيا جيري على وفق قنواته املؤسساتية
حفاظا على مسعة هذه املؤسسة ودورها يف تطوير النظام املال ،وال سيما يف ظل األزمة املالية
اليت نر هبا والتحديات اليت أفرزهتا وذلك حلفظ االستقرار االقتصادي يف العراق عرب حتقيق
االستقرار املال والنقدي.

