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اوال  :مقدمة
عانت بعض المصارف العربية في السنوات االخيرة من االجراءات والقيود الصارمة لبعض
المصارف العالمية اتجاهها واغالق حسابات لها في مختلف بلدان العالم وذلك بدواعي مختلفة
منها متطلبات جديدة لبعض القوانين واالنظمة الصادرة عن السلطات التنظيمية في هذه
البلدان او اعادة تصنيف العالقات مع المصارف في االسواق الناشئة وفقا ًً للمردود المحقق
المبني على المخاطـــــــــــــــــــر المحتملة وآخرها االجراءات التي اتخذها احد المصارف االلمانية
(كومرز بنك ) التي قام بابالغ ( )21مصرف خاص عراقي بغلق حساباتها لدية في شباط
 2016بسبب المخاطر المحتملة التي قد تواجهها هذه المصارف والناجمة عن مخاطر
السمعة والتي يمكن ان تعرضه عند استمرار التعامل معها الى مخاطر عالية .
وتشيراالدبيات المصرفية والقواعد التنظيمية ان هناك قواعد عمل لتنظيم العالقة بين المصارف
ومراسليها وتتحدد حجم العالقة وديمومتها عليها وهي:
-1

حجم المصرف وموجوداته وتاريخ تأسيسه
اذ ترتبط العالقة بين المصارف عادة على تاريخ تأسيسها وتركيبة موجوداتها  .اذ عانت
المصارف العراقية الخاصة كثي ار" وواجهت العديد من الصعوبات عند اجراءها للمفاوضات مع
المصارف االجنبية لغرض الحصول على الخطوط االئتمانية وتغطية اعتماداتها ،وتوسطها
الجراء الحواالت لزبائنها يسبب الفارق الكبير بين اجمالي موجودات اي مصرف عراقي خاص
وانواعها خاصة النقدية واالستثمارية منها مقارنة بنظيره االجنبي.

-2

مقدار راسمال المصرف واحتياطياته ،يمثل راسمال المصرف واالحتياطيات خط الدفاع االول
لدى المصرف  ،فالكثير من المصارف العراقية واالجنبية الصغيرة الحجم ال تستطيع ان تتعامل
مع المصارف العمالقة والكبيرة الحجم .واذا ما تعاملت ونظمت عقودا" لتنظيم التعاون فعادة ما
توصف هذه العقود بانها عقود اذعان  ،وعادة ما تكون لصالح المصرف االجنبيي صاحب
راس المال الكبير واالحتياطيات المتنوعة اذ ترتبط توسعات اي مصرف وشبكة فروعه وخدماته
براسماله واحتياطياته.
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درجة التقدم التقني في المصرف
للتقدم التقني دور مؤثر جدا" في خلق وديمومة العالقات المصرفية ،فالمصرف االجنبي يضع جل
اهتمامه عند تخطيطه القامة عالقات مصرفية  ،ان يكون المصرف النظير له يمتلك نظام
مصرفي حديث وآمن من االختراق وقابل للتطور  ،وذلك لكونه المدخل المناسب الجراء كافة
المعامالت المصرفية المتبادلة فيما بينهما.

-4

المصداقية في التعامل
تنظر المصارف الى بعضها البعض على اساس مصداقية كل منهما في االيفاء وتسديد
االلتزامات المتبادلة في اوقاتها المحددة  ،الن المصرف الدائن لديه التزامات خاصة بمودعيه،
والتزامات اخرى تجاه الغير ومنها المجهزين  ،وشركات النقل ،والتامين وغيرها ،فكلما كان
المصرف المحلي صادقا" في تعامالته كلما ادى ذلك الى توسيع التعامل وزيادة الثقة التي
ستساعد على منح المصرف معاملة تفضيلية.
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التزام المصرف بقانون والقوانين الدولية االخرى وتعليمات مكافحة غسل االموال
بالنظر لكون قانون مكافحة غسل االموال هو الفيصل في تحديد سمعة المصرف ،لذلك
تولي المصارف اهتمامها الكبير بتطبيق القانون والق اررات الصادرة من الجهات الدولية
المختلفة ومنها مجلس األمن الدولي ،ومنظمة الفاتف ،والمينافاتف ،والمنظمات المختصة
المحلية ،وتطلب من اي مصرف تخطط للتعامل معه تزويدها بوثيقة صادرة من السلطة
الرقابية في بلده ،يؤكد التزام المصرف بالقوانين المرعية  ،واولها قانون مكافحة غسل االموال
لغرض تجنب المخاطر القانونية التي قد تواجهها في المستقبل .

-6

المعلومات المنشورة عن المصارف في وسائل االعالم .
تلعب وسائل االعالم دو ار" كبي ار" ومؤث ار" في تحديد واستمرار العالقة بين المصارف االجنبية،
والمصارف المحلية فاذا ماهاجمت الصحافة ووسائل االعالم المصارف المحلية ووجهت
االتهامات غير الموضوعية لهذه المصارف ادى ذلك الى تشويه سمعة الجهاز المصرفي
المحلي ،وبالتالي اضطرار المصارف االجنبية التخاذ قرارها بقطع او تحديد العالقات المصرفية
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او تجديدها مع ذلك القطاع المصرفي المحلي ،كما جرى اخي ار" في العراق عندما هاجمت احدى
الصحف ،وبعض القنوات التلفازية المصارف العراقية بدون التحري الدقيق عن حقيقة االمور ،
بسبب غياب التخصص الدقيق لهذه الجهات وتصديهم الخاطئ بان الجهاز المصرفي العراقي
يهرب العمالت االجنبية الى خارج العراق ،ولم تبذل العناية الواجبة للتحري عن مصادر اموال
زبائنها.
مما ادى باحد كبار المصارف االلمانية لقطع عالقته باكثر من واحد وعشرين مصرفا" عراقيا"
خاصا" بالرغم من تدخل البنك المركزي العراقي لحثه على استمرار عالقاته مع المصارف
العراقية الخاصة.
 -7درجة التصنيف االئتماني للمصرف االجنبي ،والمصرف المحلي
تحرص المصارف على اقامة عالقات مصرفية رصينة مع بعضها البعض ،ومن اول شروط هذه
الرصانة ان تكون درجة التصنيف االئتماني لكل منهما على درجة جيد

( )B +

على االقل ،وهي درجة مقبولة الي تعامل لضمان سالمة المعامالت المتبادلة مع بعضها
البعض ،وعلى سبيل المثال فقد حددت دائرة مراقبة الصيرفة منذ عام  2015ان ال تقل درجة
التصنيف االئتماني الي مصرف اجنبي يتم التعامل معه من قبل اي مصرف عراقي عن
(  ) +Bاو جيد .واعتبار ذلك معيا ار" واجب التنفيذ .كما تشترط السلطات الرقابية االجنبية
ومجالس ادارات المصارف توفر مثل هذا المعيار  ،الذي يشير الى رصانة المصرف وجودة
نظام الرقابة الداخلية المستخدم لديه.
وقد ابلغت السلطات النقدية في دول مجلس التعاون الخليجي المصارف العاملة فيها الى
التعامل مع مصارف رصينة  ،خاصة فيما يتعلق بتثبيت اعتماداتها المستندية لدى مصرف (
جبي موركن) وهو المصرف االمريكي الرصين ماليا" بهدف ابعاد المشاكل عنها  ،وتسهيل
عمليات صيرفة التجارة الخارجية التي تقوم بها.
وذلك ألن الجرائم المالية عبر الحدود واستغالل النظام المالي العالمي في عمليات غسل
االموال وتمويل االرهاب والقيود المفروضة من قبل بعض المؤسسات الدولية ،او بعض الدول
والغرامات والعقوبات العالية التي فرضت على بعض المصارف العالمية ،ادت الى قيام
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المصارف باعادة تقييم المخاطر الناشئة عن غسل االموال وتمويل االرهاب في عملياتها من
خالل اتباع عدة اساليب ومنها القضاء او الحد بشكل كبير على خطوط االعمال والمنتجات
وقطع العالقات مع العمالء بشكل كلي (ـ  )De-riskingوالتي قد التكون مرتكزة عادة على
المخاطر الكبرى لدى المصارف مثل العمالء ذوي المخاطر العالية واالشخاص المعرضين
سياسيا واالسواق الناشئة انطالقا" من ان المصارف مسؤولة قانونا" عن زبائنها من المصارف
 ،وعن زبائن زبائنها من االفراد والشركات.
ان افتقار المؤسسات المالية خاصة الصغيرة منها الى القدرة على اجراء الممارسات الفعالة
لالمتثال خاصة في مجال مكافحة غسل االموال وتمويل االرهاب باالضافة الى اوجه القصور
في الموارد واالنظمة والخبرات الالزمة الدارة العالقة مع العمالء خاصة ذوي المخاطر العالية
ادت بمجملها الى زيادة العبء الملقى على عاتق المصارف في ظل العقوبات والغرامات
المفروضة عليها والمالحقات التي تؤثر بشكل كبير على ربحيتها وسمعتها وعالقاتها مع
المصارف المراسلة .
ان ضمان استمرار العالقة مع المصارف المراسلة وتنفيذ عملياتها عبر النظام المصرفي العالمي
استدعى قيام بعض المصارف العربية باتخاذ اجراءات جديدة للتعامل مع العمالء منها تشديد
اجراءات التعامل مع العمالء او اغالق او رفض فتح الحسابات لبعض العمالء والجهات بغض
النظر عن مستوى مخاطرها مما كان له االثر على استراتيجية تحقيق الشمول المالي،
وساهمت في تخفيض نسبة المتعاملين مع المصارف عامة.
 -8مدى توفر الموثوقية في تنفيذ االجراءات
تنظر المصارف األجنبية للمصارف االقل حجما" التي تتعامل معها الى مدى أمرين مهمين
أولهما هل ان المصرف األجنبي لديه تعليمات تنفيذية منشورة على موقعه االلكتروني يلتزم
بها ،وثانيهما هل ان هذه التعليمات قد تم وضعها موضع التنفيذ  .فمثال" هل قام المصرف
بغلق حسابات زبائنه المشكوك في تعامالتهم ،وهل رفض فتح حسابات لزبائن غير موثوق
بهم وعدد هذه الحسابات وليس فقط صدور ونشر تعليمات اليتم تنفيذها.
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ثانيا  :مفهوم الـ ( )De-risking
اصبح مصطلح الـ De-riskingمعروف بشكل واسع لالشارة الى السياسات التي تبنتها
المصارف في ادارة المخاطر العالية والحد من التعرض لمخاطر غسل االموال وتمويل االرهاب
والفساد ومخاطر العقوبات المالية الناجمة عنها  .وبشكل اكثر تحديدا االستراتيجيات المعتمدة
من قبل المصارف للحد من او خفض تعرضها للمخاطر بما يشمل الممارسات المتعلقة بانهاء
عالقات العمل مع العمالء على اساس انهم ذوي مستويات غير مقبولة من المخاطر وخاصة
مخاطر غسل االموال والتي ارتفعت بشكل كبير خاصة بعد االزمة المالية العالمية في ظل زيادة
التدقيق على االنشطة المشبوهة والتي يعتقد بانها تمت عبر النظام المصرفي العالمي .
إن االجراءات الجديدة المتبعة من قبل المصارف في ادارة المخاطر الـ  De-riskingتتمثل
بالتوقف عن فتح الحسابات او اغالقها او تقديم الخدمات او طرح المنتجات لعميل او لقطاع
معين من العمالء او لمنطقة ما على اساس انها تشكل مستوى اعلى من المخاطر بالمقارنة
مع العائدات المحتملة التي تولدها وتتضمن تلك االجراءات قيام المصارف بما يلي :
-1

الحد من التعرض لبعض قطاعات العمالء عالية المخاطر مثل شركات الخدمات المالية (
شركات تحويل االموال ) .

-2

اتخاذ خطوات لتجنب تركز التعرض لنوع معين من المخاطر مثل تلك الناشئة عن العالقة مع
المصارف المراسلة .

-3

الحد من بعض الخدمات للعالقات ذات المخاطر العالية مثل انشطة التسوية النقدية .

-4

تقليص بعض المنتجات في بعض البلدان وقطاعات العمالء .

 -5ايقاف مشاركات المصرف في رؤوس اموال بعض المصارف المحلية  ،او فتح فروع له منها كما
حصل في العراق عندما باع مصرف (  ) H.S.B.Cمساهمته في راس مال مصرف دار
السالم العراقي  ،واغالق ( )60فرعا" من فروعه العاملة في عدد كبير من البلدان .
إن العوامل الهامة التي تؤثر على اتباع نهج الـ De-riskingتتمثل في عدم اليقين بشأن
التعرض للمخاطر والتكاليف المتزايدة المرتبطة بالبيئة التنظيمية و تلك الناشئة عن عواقب
7

عدم االمتثال للمتطلبات التنظيمية ,تتطلب اجراءات تصحيحية اضافية وغالبا ما تكون اكثر
جذرية للحد من التعرض للمخاطر .
ثالثا  :اسباب تنامي اتباع المصارف لنهج الـ De-risking
ارتفاع مخاطر الجرائم المالية خاصة مخاطر مكافحة غسل االموال وتمويل االرهاب دفعت
المصارف الى اتباع واستخدام نهج الـ  De-riskingفي ادارة مخاطر المصارف المراسلة
هناك اسباب ومبررات عززت استخدام هذا النهج من قبل المصارف منها :
-1

الغرامات الجزائية التي تكبدتها الكثير من المصارف الكبيرة والصغيرة في العالم والتي تصل الى
مليارات الدوالرات بسبب عدم التطبيق السليم لمعايير مكافحة غسل االموال والتي ارتفعت بشكل
ملحوظ في العام  2012لتبلغ حوالي  23.5مليار دوالر وارتفعت في عام  2016لتبلغ ما
يقارب ( )900مليار دوالر

-2

العقوبات والقيود المفروضة على المصارف غير الممتثلة للمعايير والممارسات والقوانين
الدولية اثرت على قيامها بانشطة معينة او الحصول على الخدمات وبالتالي قدرتها على
االستمرار في خدمة عمالئها باالضافة الى احتمالية فقدانها لرخصتها المصرفية .

-3

احجام المؤسسات المالية عن التعامل مع المصارف غير الممتثلة للمعايير والممارسات
والقوانين الدولية وبالتالي فان هذه المصارف تعاني من استمرار او بناء عالقات مع المصارف
المراسلة مما يحد من قدرتها على التوسع عالميا وتوسيع نطاق انشطتها بدواعي القلق من
معدالت الربحية والنمو نتيجة تقييد اعمالها وقيامها بانهاء عالقاتها مع كبار العمالء بشكل
كلي باالضافة الى الخوف من االنهيار .

-4

ارتفاع التكاليف التشغيلية الدارة حسابات العمالء ذوي المخاطر العالية وذلك من ناحية
االليات واالجراءات المشددة الواجب اتباعها خاصة الرقابية منها باالضافة الى تطوير انظمة
المكافحة والعناية الواجبة وتدريب الموظفين االمر الذي يجعل المصارف خاصة الصغيرة منها
غير قادرة على تحمل تلك التكاليف .
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عدم رغبة المصارف خاصة الصغيرة منها التعامل مع العمالء والمنتجات واالعمال المصنفة
على انها ذات مخاطر عالية خاصة االشخاص المعرضين للمخاطر السياسية نظ ار لكون
طبيعتها تصنف انها مؤسسات عازفة عن تحمل المخاطر  risk aversionباالضافة الى
محدودية انشطتها وقلة التعقيد في عملياتها .

-6

قلق المصارف من عالقات العمل مع بعض الجهات مثل الجمعيات الخيرية والتي تعنى بتقديم
االموال الالزمة لتحسين البنى التحتية ودعم الجهود وخطط االنتعاش لبعض البلدان نتيجة لعد
تأكدها من آلية توصيل االموال والجهات المستفيدة من االموال االمر الذي قد يعرضها لمخاطر
غسل االموال وتمويل االرهاب وبالتالي تحجم عن قيامها في الخوض في مثل تلك العالقات .

-7

مخاطر اخرى قد تتعرض لها المصارف وتعتبر ذات اهمية مثل مخاطر السمعة والمخاطر
التنظيمية والقانونية .

رابعا ًً  :اسباب انخفاض عالقات المصارف المراسلة او انهائها
أ :فرض العقوبات الدولية على المصارف المراسلة او دول المؤسسات المالية المستفيدة من خدمات
المصارف المراسلة او انها معرضة الجراءات من قبل مجموعة FATF

او اي مجموعة

اخرى بشأن جوانب القصور المتعلقة بمكافحة غسل االموال وتمويل االرهاب .
ب  :المخاوف العديدة بشأن مخاطر غسل االموال وتمويل االرهاب وارتفاع قاعدة العمالء عالية
المخاطر في الدولة .
ت  :ارتفاع تكاليف االحتفاظ بحسابات عالقات المصارف المراسلة في ظل ارتفاع متطلبات االمتثال
المفروضة على المصارف وتقييم مدى الحاجة لالحتفاظ بتلك الحسابات .
ج:

في بعض الحاالت اصبحت االعمال المصرفية المراسلة اكثر تنافسا مع وجود خدمات اضافية
تقدمها و /او انخفاض رسوم المعامالت التي تتكبدها ربما دفع ذلك بعض المصارف الى تركيز
االعمال المصرفية المراسلة مصرف او اثنين فقط .

ح  :وجود المخاطرة الكلية لدى المصارف المراسلة
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خ  :حدوث تغييرات هيكيلية في المصارف المراسلة _ االندماج وتوحيد االعمال ( و/او اعادة تنظيم
محفظة االعمال .
د  :انخفاض الربحية في خدمات  /منتجات المصارف المراسلة
خامسا  :دور مجموعة العمل المالي ()FATFبخصوص الـ De-risking
توسع دور المصارف في ادارة المخاطر الخاصة بالجرائم المالية حيث لم يعد مقتص ار على
التحديد واالفصاح عن النشاطات المشبوهه وذلك عن طريق قيامها بتحديد العوائد من عدد
محدود من االنشطة االجرامية والسيما االتجار بالمخدرات وااللتزام بالمتطلبات القانونية
والتنظيمية المتعلقة بتحديد هوية العمالء واالبالغ عن المعامالت او االنشطة المشبوهة الى
وحدة االستخبارات المالية الوطنية ذات الصلة الى السعي الحثيث للحد من حدوث هذه الجرائم
وفقا للمبادىء التي وضعتها مجموعة العمل المالي  FATFوبالتالي تعزيز سالمة القطاع
المالي والمساهمة في السلم واالمن العالمي حيث اصبحت المصارف مطالبة بلعب دور اكبر
في مجال مكافحة غسل االموال يتمثل فيما يلي :
 -1الحد من غسل االموال بما في ذلك مخاطر تمويل االرهاب
 -2التحديد واالبالغ عن العوائد الناجمة عن السلوك االجرامي
 -3منع العوائد االجرامية والفاسدة من ان تدخل الى النظام المالي العالمي
 -4تطبيق العقوبات االقتصادية على البلدان او االشخاص المحظورين بما يشمل العاملون في
مجال االنتشار النووي
ان تنامي اتباع المصارف للـ De-riskingدفع مجموعة العمل المالي  ) )FATFالى جمع
مزيد من االدلة والتحليل حول

الـــ  De-riskingكما انها ستقوم بعمل تنسيق شامل

لالنشطة مع المجموعات الدولية االخرى مثل مجموعة العشرين العالمية لالشتمال المالي
وصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي ولجنة بازل للرقابة المصرفية وستواصل العمل
على :
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-1

تعميم التقارير المختلفة بشأن المخاطر واالساليب واالتجاهات مما يتيح لمقدمي الخدمة فهم
افضل لمخاطر غسل االموال وتمويل االرهاب ذات الصلة بفئات محددة من العمالء وابتكار
نهج فعال قائم على اساس المخاطر (. )RBA

-2

متابعة عدد من االنشطة والمشاريع القائمة وتوفير المعلومات والتوجيةالبالغ كافة الجهات
باعتماد صنع القرار على اساس المخاطربما في ذلك العمل على النهج القائم على المخاطر
لتحويل االموال او تسعير الخدمات باالضافة الى افضل الممارسات في مجال الرقابة واالشراف
والتطبيق الفعال .

-3

مواكبة التطورات في هذا المجال ومواصلة التفاعل مع جميع الجهات ذات الصلة بهذا
الموضوع بما في ذلك القطاعات االكثر تضر ار المنظمين والمشرفين والمصارف .

-4

تبني االرشادات والمنهجيات القائمة على اساس المخاطر في القطاع المصرفي الذي يعطي
توجيهات واضحة بشأن كيفية التطبيق الصحيح للنهج القائم على اساس المخاطر لتجنب
عواقب النهج المتبع De-riskingحيث يتوجب على المصارف اتباع ضوابط اضافية وتوفير
بدائل لمخاطر غسل االموال التي تمكنها من متابعة العالقات الجديدة التي يمكن ان تساعدها
على تحقيق اهداف نموها .

سادسا ًً  :المخاطر العالية التي تم تحديدها من قبل مجموعة العمل المالي ( )FATFان مجموعة
العمل المالي  ) )FATFترى ان اتباع نهج الــ De-riskingيكمن في انسحاب الخدمات
المصرفية المقدمة من قبل المصارف المراسلة والذي يمكن ان يؤدي الى استبعاد العديد من
المؤسسات المالية من االنشطة المالية الدولية السيما ذات المخاطر العالية و/او التي تقع في
الدول عالية المخاطر وستواجه هذه المؤسسات تحديات كبيرة في العثور على مقدمي خدمات
المصارف المراسلة المباشرة البديلة .
ان تبعات انخفاض العالقة مع المصارف المراسلة االجنبية او الحد منها سيؤثر سلبيا ًً على
قدرتها في الوصول الى المنتجات او الخدمات المقدمة من المصارف المراسلة مثل خدمات
المقاصة والتسويات والشيكات و الخدمات االستثمارية  ,خدمات التجارة المالية و االقراض و
خدمات التحويالت الدولية  ,كما انها ستؤدي الى عدم قدرتها الوصول الى قطاعات العمالء
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مثل مشغلي الحواالت المالية المعروفة وشركات التحويالت المالية االخرى  ,المصدرين الصغار
والبنوك الصغيرة والمتوسطة .
ثانيا ًً  :التجارة الدولية
قامت مجموعة العمل المالي  ) )FATFومجموعة اخرى بالتركيز على المخاطر العالية
المتعلقة بالتجارة الدولية الناجمة عن سوء استخدام محتمل لعمليات التمويل في التجارة
العالمية باعتبارها واحدة من الطرق التي يمكن نقل االموال بواسطتها واخفاء مصدرها
وادماجها في مشاريع اقتصادية ونتيجة قيام المصارف بتحديد تكاليف االمتثال ومخاطر عدم
االمتثال وربطها مع العوائد

التي يمكن تحقيقها لجات الى اتخاذ

ق اررات تتعلق بانهاء

العالقات  /تقليل نشاط البنوك المراسلة وعدم تقديم خدمات تجارية معينة لبعض القطاعات
االقتصادية .
ثالثا ًً  :التأثير على شرائح معينة من العمالء ( التركيز على التحويالت الدولية  ,والجمعيات الخيرية)
ان قطاعات العمالء االكثر تاث ار نتيجة لالجراءات الجديدة الدارة المخاطر تشمل  :خدمات
االعمال المالية ( بما في ذلك شركات التحويالت المالية ) و حسابات السفارات  ,االشخاص
المعرضين سياسيا  ,الجمعيات الخيرية  /المنظمات غير الحكومية و االوراق النقدية ,
واالعمال التجارية المتعلقة بالمقامرة  ,شرائح عمالء التجزئة الذين ينظر اليهم كمخاطر اعلى
و /او جنسيات معينة  ,وكذلك الشركات العاملة في بلدان معينة تخضع لعقوبات تمويل
االرهاب او مخاوف الفساد  .ونتيجة الرتفاع حجم التحويالت وخاصة للبلدان النامية وارتفاع
مخاطر قنوات التحويالت دفع معظم المصارف الى االنسحاب  /او تقليل التعرض في التعامل
مع مصدر او بنك مراسل وقامت باجراء التعديالت على هذا القطاع لتضمن االمتثال للمعايير
الصادرة بالخصوص .
ان القيمة االجمالية للتحويالت تزايدت بشكل مطردعلى مدى العقد الماضي ويقدر البنك الدولي
ان التحويالت في عام  2016وصلت الى  436مليار دوالر منها مبلغ كبير موجه للبلدان
النامية وهذا يتضمن التحويالت المتأتية من حوالي  192مليون مهاجر او  %3من سكان
العالم حيث ان ق اررات بعض المصارف وشركات تحويل االموال المتخذة باالنسحاب من هذا
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القطاع لم يوقف حجم التحويالت الدولية عبر البلدان كما ان بعض المصارف والشركات
االخرى قامت بأجراء تعديالت لتضمن مرور تلك التحويالت بشكل سليم .
اما فيما يخص الجمعيات الخيرية فالصراعات التي تحدث في بعض البلدان خاصة العربية منها
شكلت تحديات تواجه المصارف والجمعيات الخيرية في تجهيز االموال الخيريةاالنسانية
فالمصارف تكون حذرة تماما عندما يتعلق االمر باالموال االنسانية وتنظر بعين الجدية الى
متطلبات مكافحة غسل االموال وتمويل االرهاب والمخاوف المرتبطة واعتبارات مكافحة الفساد
ومجموعة من العوامل االخرى  .وخير مثال على ذلك ان االموال االنسانية يمكن ان تستخدم
الخفاء تحركات االموال لدعم – بشكل مباشر او غير مباشر – النشاط االرهابي او حولت عن
غير قصد من استخدامها المنشود الى غايات اخرى .ولالعتبارات القانونية والتنظيمية تلجا
المصارف الى الحصول على التاكيدات على جميع االصعدة وتخص بشكل رئيسي الجهة
المستلمة لالموال والمستفيدة بشكل مباشر او غير مباشر  ,وطريقة نقل االموال  ,والغرض
من استخدام االموال  ,وتقييم المخاطر الماخوذة من قبل الجهات المستفيدة والرقابة والمتابعة
من قبل تلك الجهات وبالتالي فان ذلك يحد من قدرة الجمعيات الخيرية على ضمان توفير
التاكيدات المطلوبة من المصارف.
ان الجدل الدائر حول مخاطر الجمعيات الخيرية اثر بشكل واضح على المصارف في االقبال
على المخاطر المصرفية من اجل انواع معينة من الجمعيات الخيرية – وخاصة تلك التي تقدم
الخدمات الى مناطق النزاع او المناطق المرتبطة باالرهاب حيث تؤثر قضية الـــ(الــDe-
 )riskingعلى كل من الجمعيات الخيرية الكبيرة والصغيرة ومن جميع االنواع وفي دراسة
استقصائية اجرتها الجمعيات الخيرية وجدت ان عددا من المؤسسات الخيرية االسالمية تم
رفض طلبها لفتح حساب مصرفي او اغلقت حساباتها وقد بدات المصارف تطلب من
الجمعيات الخيرية ومن جميع االحجام واالنواع لتزويدهم بمزيد من المعلومات عن
سياساتهابشان تمويل مكافحة االرهاب وعقوبات االمتثال ومكافحة الرشوة والفساد .
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ان المخاطر الرئيسية من الــ De-riskingللجمعيات الخيرية تكمن فيما يلي-:
أ  :ان سحب الخدمات المقدمة من مصرف واحد الى جمعية ما قد يؤدي بدوره الى قيام مصارف اخرى
بسحب خدماتها ايضا .
ب  :يعتمد القطاع الخيري كليا على الثقة من اجل دفع التبرعات الالزمة للقيام بالعمل االنساني
وبالتالي فان سحب الخدمات المصرفية يوحي للجمهوربانها ليست جديرة بالثقة مما يقوض
البنية التحتية للمؤسسة الخيرية باكملها ويمكن في نهاية المطاف ان يؤدي الى اغالقها .
اجمعت المنظمات الخيرية على ان تاثير تزايد الفحص والتدقيق من قبل في هذا الخصوص
اسفر عما يلي  :تاخير المساعدات االنسانية كما ادى الى تكاليف اكبر في المعامالت بسبب
التاخير في ارسال االموال الى مستحقيها في بعض المناطق واغالق عالقات الشراكة ووقف او
تقليص برامج الدعم لبعض المناطق الهشة اجتماعيا" .
سابعا ًً :مخاطرالنهج الجديد( ) The risk of De-riskingوتوصيات لجنة FATF
اتجهت العديد من السلطات الى اتباع منهجيات متعلقة بتعزيز الضوابط للمؤسسات المالية
لمكافحة غسل االموال وذلك بسبب المخاوف الناجمة عن سياسات المؤسسات المالية المتبعة
في ادارة المخاطر ,كما اتجهت عدة مؤسسات ومجموعات دولية الى دراسة المخاوف في قيام
المؤسسات المالية باالنسحاب من او تقليل تعرضهم لبعض البلدان وقطاعات العمالء
والمنتجات وخطوط االعمال واالسواق  De-riskingوالشك ان مخاوف تلك المؤسسات تتمثل
في  :التاثير السلبي في الربحية والنمو ومتطلبات السالمة الكلية واعاقة جهود لجان مكافحة
غسل االموال ومخاطر السمعة والقلق بعد االزمة المالية العالمية وتبعاتها والعقوبات المحتملة
التي قد تنشا عن مثل هذه االجراءات وذلك بدال من قيام تلك المؤسسات من ادارة مخاطر
غسل االموال بشكل فعال بما يشمل اعادة صياغة سياسات واجراءات العمل لتعريف وتقييم
وادارة مخاطر غسل االموال بحيث تكون شاملة ومناسبة لنشاطات المصرف .
ظهرت عدة تساؤالت بخصوص كيفية ادارة غسل االموال بدون وضع قيود مشددة على االعمال
وهو االسلوب المتبع من المصارف من حيث القضاء بشكل كبير على خطوط االعمال بشكل
كلي بدون االخذ بعين االعتبار مستويات المخاطر ومقاييس التخفيف للمخاطر واالفراد وفي
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قطاعات معينة مما يعيق جهود مكافحة غسل االموال ,وعليه فقد خرجت مجموعة العمل
المالي  FATFبتوصيات ان مثل تلك الممارسات ال تتماشى مع معايير  FATFالتي تتطلب
من المؤسسات المالية انهاء العالقات مع اولئك العمالء على اساس كل حالة على حدا
( )Case –by-case basisحيث ان مخاطر غسل االموال وتمويل االرهاب اليمكن تحقيقها
بشكل كلي وهي التي تتماشى بشكل كامل مع اهداف مكافحة غسل االموال وتمويل االرهاب
والمتعلقة بتنفيذ النهج القائم على اساس المخاطر. ))risk –based approach
وعليه خرجت مجموعة العمل  FATFباعتبارات تتعلق بنهج الــ De-riskingوهي :
-1

يمكن ان يؤدي هذا النهج الى ادخال المخاطر والغموض الى النظام المالي العالمي الن انهاء
عالقات العمالء يمكن ان يجبر المؤسسات واالشخاص بنقل االموال بطرق غير منتظمة او
اقل تنظيما  .ان نقل االموال بطرق وقنوات منتظمة وسليمة يمكن تتبعها يسهل تنفيذ معايير
مكافحة غسل االموال /تمويل االرهاب .

-2

ان مكافحة غسل االموال وتمويل االرهاب يجب ان التشكل عائقا لتحقيق اهداف الشمول
المالي حيث ان التطبيق الجيد والفهم السليم لمعايير مكافحة غسل االموال وقيام الدول
ومؤسساتها المالية وتكاتف جهودها لتصميم معايير لمكافحة غسل يجب ان التشكل عائقا
لتحقيق اهداف االشتمال المالي حيث ان التطبيق الجيد والفهم السليم لمعايير مكافحة غسل
االموال وقيام الدول ومؤسساتها المالية وتكاثف جهودها لتصميم معايير غسل االموال  /تمويل
االرهاب تنصب كلها نحو تحقيق اهداف االشتمال المالي .

ثامنا  :دور المصارف في الحد من نهج ()De-risking
هناك عدد كبير من المصارف متعددة الجنسيات كرسوا برامج النهاء عالقات العمالء
والمنتجات المصنفة على انها مخاطر ذات مستويات عالية باعتماد قائمة بالعمالء او
المنتجات ذات المخاطر المرتفعة حيث قامت باخذ معيار الربحية كمقياس للمقارنة باالرتفاع
في مخاطر غسل االموال وفي عدة حاالت يتم اتخاذ القرار بانهاء بعض عالقات العمالء مثل
شركات الخدمات المالية والبنوك المراسلة االجنبية ( )FCBSوالخارجية والشخصيات السياسية
البارزة والمعرضة للمخاطر ()FCBS
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تجارب بعض البلدان
ومن خالل الدراسات التي اجريت من قبل المشرعين البريطانيين على المصارف والتي تم
التركيز فيها على عالقات المصارف المراسلة وانظمة المدفوعات والحواالت واالشخاص
المعرضين سياسيا تم تلخيص ثالث نتائج في سلوك المصارف اتجاه مكافحة غسل االموال و
( )De-riskingوهي كما يلي :
-1

حوالي ثلث المصارف على استعداد لقبول مستويات عالية جدا من مخاطر غسل االموال اذا
كانت المخاطر التنظيمية والسمعة مقبولة الى حد ما .

-2

حوالي نصف المصارف فشلت في تطبيق معايير تصنيف وتقييم المخاطر وبالتالي فشلت في
الحصول على المعلومات وتحديد العمالء ذوي المخاطر العالية وبالتالي المراجعة بعد ذلك .

-3

اطر العمل لتقييم وتحديد مخاطر مكافحة غسل االموال لبعض المصارف لم تكن قوية وبالتالي
ستواجه صعوبة في تطبيق العناية الواجبة لتحديد وتصنيف العمالء وفقا للمخاطر .
ان التطبيق الفعال لقاعدة اعرف عميلك واالجراءات الرقابية المستمرة تبقى الطرق االكثر
فعالية لضمان مكافحة غسل االموال بشكل قوي وعليه على المصارف اتخاذ االجراءات الالزمة
للتطبيق الفعال لما يلي :

أ :التطبيق السليم لقاعدة اعرف عميلك وحفظ السجالت  :وحسب ماورد من المشرعين الرئيسيين حول
العالم ان ضوابط اعرف عميلك الفعالة التزال الرادع االكثر فعالية لمكافحة غسل االموال
والجرائم المالية ووفقا للجنة بازل للرقابة المصرفية ( )BCBSوورد ان المشرفين في جميع
انحاء العالم وباستمرار يدركون اهمية ضمان ان مصارفهم لديها ضوابط واجراءات كافية بحيث
يتمكنوا من معرفة العمالء الذين يتعاملون معهم فبدون تنفيذ اجراءات العناية الواجبة يمكن ان
تكون المصارف عرضة للمخاطر التشغيلية والقانونية والسمعة والتي يمكن ان تؤدي الى تكلفة
مالية كبيرة عليها .
ب  :اعداد اطار لمراقبة ( : ))De-riskingبحيث يشمل برنامج منفصل يركز على تعزيز تقييم
المخاطر وقاعدة اعرف عميلك وضوابط المتابعة الدورية الالحقة .
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فيما يخص الحسابات عالية المخاطر وفقا لمتطلبات بازل للرقابة المصرفية على المصارف القيام
بما يلي :
-

يجب على المصارف ضمان ان لديها نظم معلومات ادارية كافية لتزويد مدراء ومسؤولي
االمتثال بالمعلومات الالزمة في الوقت المناسب لتحديد وتحليل ومراقبة حسابات العمالء عالية
المخاطر بشكل فعال بما يشمل انواع التقارير التي قد تكون مطلوبة مثل تقارير الحسابات
المفقودة ووثائق فتح الحساب والمعامالت التي تصنف على انها غير مفيدة في المصرف .

-

االدارة العليا المكلفة باالعمال المصرفية الخاصة يجب ان تعرف الظروف الخاصة لعمالء
المصرف عاليين المخاطر وتكون في حالة تاهب لمصادر معلومات االطراف االخرى
فالمعامالت الهامة لهؤالء العمالء يجب ان تتم الموافقة عليها من قبل االدارة العليا .

-

على المصارف وضع سياسة واضحة وارشادات توجيهية داخلية واجراءات وضوابط خاصة فيما
يتعلق بالعالقات التجارية مع االشخاص المعرضين سياسيا او مع االشخاص والشركات الذين
يرتبطون بشكل واضح مع اولئك االشخاص وعلى اعتبار ان كل االشخاص المعرضين سياسيا
اليتم الكشف عن هويتهم بشكل اولي فينبغي ان تؤخذ المراجعات المنتظمة للعمالء االكثر
اهمية على االقل بشكل دوري .

-

في كانون االول من عام  2014اجرى المركز العالمي لالمن التعاوني دراسة استكشافية على
هذا االتجاه االخير من  De-riskingفي قطاع الخدمات المالية والغرض من هذه الدراسة
هو تحديد كيف ان تعزيز اجراءات قانون مكافحة غسل االموال  /تمويل االرهاب والسياسات
المتبعة تؤثر على ممارسات المصرف في الـ  De-riskingوبالتالي الوصول الى الخدمات
المالية وخاصة للفئات الضعيفة مثل النساء والشباب والمجتمعات المهمشة االخرى ,حيث ان
هذه الدراسة قدمت عرضا مفصال ودقيقا لمدى حدوث الـ  De-riskingوالعوامل الدافعة
والتاثيرات وراء ذلك ,والتاثير المحتمل على المؤسسات المتذبذبة والسكان وعليه خرجت تلك
الدراسة بمجموعة من التوصيات للمؤسسات المالية وهي :

-

أـ قيام المؤسسات المالية بتاسيس حسابات مصرفية بسيطة او محدودة تغطي القيمة
االجمالية للحسابات من تكرار لالستخدام وحجم للمعامالت وذلك كوسيلة لتوسيع نطاق
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الشمول المالي وتخفيض تكلفة الحسابات المصرفية وتحقيق التوازن بين مخاطر غسل االموال
وتمويل االرهاب .
-

ب ـ البحث في امكانية انشاء منظمة تجارية الجراء العناية المهنية الواجبة وتكون بمثابة
سلطة تنظيمية لشركات الخدمات المالية الممولة والمملوكة من قبل اعضائها .

-

ج ـ انشاء نظام تدقيق متفق عليه لقياس االمتثال عبر الدول من اجل تحسين ثقة المؤسسات
المالية والتقليل من المخاطر .

-

د ـالتركيز على تعزيز عالقات المصارف المراسلة لخلق بيئة مصرفية متخصصة تلبي
مجتمعات محددة .

هـ ـ النظر في انشاء هيكل رسوم للحسابات عالية المخاطر للمساعدة في تعويض تكاليف العقوباتالمحتملة لعدم االمتثال لمتطلبات مكافحة غسل االموال وتمويل االرهاب  .ممكن ان تقوم
المصارف بتحميل عمالء شركات الخدمات المالية رسوم اضافية اعتمادا على نشاط الحساب .
ح – تخفيف مخاطر عدم كفاية العناية الواجبة من قبل الوكاالت من خالل تنفيذ عملياتمراقبة دورية للحسابات .
تاسعا ًً  :اجراءات الهيئات الحكومية والتنظيمية والسلطات الرقابية للحد من نهج ()De-risking
اتجهت العديد من السلطات الى اتباع منهجيات بتعزيز الضوابط للمؤسسات المالية لمكافحة غسل
االموال وذلك بسبب المخاوف الناجمة عن سياسات المؤسسات المالية المتبعة في ادارة
المخاطر الجديد للمصارف المراسلة ووفقا للدراسة المعدة من قبل المركز العالمي لالمن
التعاوني التي تم ذكرها انفا تم استخالص عدة توصيات تتعلق بالهيئات الحكومية والتنظيمية
وهي على النحو التالي :
-1

مواصلة الدعوة الى اتباع نهج قائم على المخاطر ياخذ بعين االعتبار مخاطر االستبعاد المالي
وفوائد دخول االشخاص في القطاع المالي الرسمي ( االشتمال المالي ) .
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-2

استكمال النهج القائم على المخاطر من خالل وضع مبادىء توجيهية قائمة على قواعد
واضحة للقطاعات االقتصادية والمناطق االقليمية لتوفير الوضوح بشأن متطلبات مكافحة غسل
االموال  /تمويل االرهاب .

-3

تشجيع البلدان على اجراء تقييم للمخاطر الدولية التي تستند الى االطر القائمة الموضوعة من
قبل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لتبليغ كافة الجهات بتطويراستراتيجية النهج القائم
على اساس المخاطر وتخصيص افضل مصادر لمكافحة غسل االموال .

-4

تشجيع توحيد متطلبات االمتثال والمنهجيات التنظيمية عبر الدول لخفض التكاليف وتسهيل
االمتثال .

-5

وضع برنامج الصدار الشهادات المعترف بها دوليا لشركات الخدمات المالية لتحسين برامج
االمتثال الموحدة وتعزيز ثقة المؤسسات المالية .

-6

دمج االشتمال المالي في منهجية التقييم المشترك القائمة على تقييم تاثير مكافحة غسل
االموال  /وتمويل االرهارب على المجتمعات التي التتعامل من البنوك او المجتمعات المهمشة

-7

تعزيز انظمة وتشريعات فعالة فيما يتعلق بمنتجات وخدمات دفع جديدة كوسيلة لتحقيق
التوازن بين المخاطر والشمول المالي .

-8

تشجيع توقيع اعالن لوس كابوس في شهر  2012/6لمجموعة العشرين  G20بشان
الشمول المالي وااللتزام ببرنامج التعلم من االقران لالشتمال المالي لمجموعة العشرين .

-9

انشاء وتولي دور قيادي في خلق مساحة للنقاش بين اصحاب المصلحة بشان االطر
التنظيمية وقضايا الشمول المالي .

اما بخصوص السلطات الرقابية للمصارف فيتوجب عليها القيام بما يلي :
-1

اعداد التعليمات المنظمة الصول التعامل باليات مكافحة غسل االموال وتمويل االرهاب ومواكبة
التطورات العالمية في مجاالت مكافحة غسل االموال والعمل على ضمان ان التعليمات
الموضوعة تتماشى مع المعايير والممارسات الفضلى في مجال مكافحة غسل االموال الصادرة
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عن مجموعة العمل المالي والمجموعات االخرى مع االخذ بعين االعتبار مواكبة تلك التعليمات
للظروف المحيطة ببلدان السلطات الرقابية .
-2

ضمان ان المؤسسات المالية لديها ضوابط واجراءات كافية للتمكن من معرفة العمالء الذين
يتعاملون معهم وبذل مزيدا من العناية الواجبة وتطبيق قاعدة اعرف عميلك بالشكل االمثل
والتاكد من الضوابط والنظم الرقابية المتبعة باالضافة الى تعزيز ادوار دوائر التدقيق الداخلي
واالمتثال .

-3

التاكد من قيام المؤسسات المالية بادارة مخاطر غسل االموال بشكل فعال يشمل صياغة
سياسات واجراءات العمل المناسبة لتعريف وتقييم وادارة مخاطر غسل االموال بحيث تكون
شاملة ومناسبة لنشاطات المصرف .

-4

حث المؤسسات المالية على تبني النهج القائم على اساس المخاطر في معامالتها بما يكفل
قيامها بتحديد وقياس وادارة المخاطر بنحو فعال ووضع تصنيفات للمخاطر تتماشى مع حجم
وتعقيد عملياتها وتوسع اطار قاعدة عمالئها ومنتجاتها وحجم المخاطر التي تواجهها .

-5

التاكد من التزام المؤسسات المالية بالتوصيات الخاصة بمجموعة العمل المالي FATF
المتعلقة بمكافحة غسل االموال وتمويل االرهاب كذلك االلتزام بالتوجيهات واالرشادات الصادرة
عن لجنة بازل لالشراف والرقابة المصرفية بالخصوص .

عاش ار  :النهج المبني على المخاطر ()Risk-based Approach
ينبغي على الدول تحديد وتقييم وفهم مخاطر غسل االموال وتمويل االرهاب التي تواجهها وينبغي
عليها ايضا ان تتخذ االجراءات الالزمة لذلك بما في ذلك تعيين سلطة او تحديد الية تنسيق
االجراءات من اجل تقييم المخاطر وتوجيه الموارد وذلك بهدف ضمان خفض المخاطر على نحو
فعال بناء على هذا التقييم يتوجب على الدول تطبيق منهج قائم على المخاطر لضمان تناسب
تدابير منع غسل االموال وتمويل االرهاب او تخفيفها مع المخاطر التي تم تحديدها بشكل يضمن ان
يمثل هذا المنهج ركيزة اساسية لتخصيص الموارد بكفاءة عبر نظام مكافحة غسل االموال وتمويل
االرهاب وتطبيق تدابير قائمة على المخاطر بالنسبة لجميع توصيات مجموعة العمل المالي .
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وحيث ان الدول تحدد وتركز على المخاطر ذات المستويات العليا فينبغي عليها ان تتاكد من ان
نظام مكافحة غسل االموال وتمويل االرهاب لديها يعالج مثل تلك المخاطر بشكل كاف وعندما تحدد
الدول المخاطر ذات المستويات الدنيا فيجوز لها ان تقرر السماح بتطبيق تدابير مبسطة لبعض
توصيات مجموعة العمل المالي ووفقا لشروط معينة على الدول ان تلزم المؤسسات المالية
واالعمال والمهن غير المالية المحددة بتحديد مخاطر غسل االموال وتمويل االرهاب التي تتعرض
لها وتقييمها واتخاذ تدابير فعالة لتخفيضها .
ومن خالل تنفيذ المصارف للنهج المبني على المخاطر فان تقييم المصارف للمخاطر قد اليتفق مع
تقييمات المنظمين والمشرعين على الرغم من االجراءات المناسبة المتبعة من قبل المصارف وهذا
يتطلب من المصارف تغيير ممارساتها فتكلفة ادارة المخاطر العالية الخاصة باالعمال والمنتجات
والعمالء شكلت تحديا لها في ان تحتفظ بمثل االعمال او المنتجات او قطاعات العمالء او تقوم
باستبعادها لتجنب تعرضها للمخاطر .
كان الراي التنفيذي الدارة المخاطر بشكل عام هو ان بعض المخاطر يجب ان تكون مقبولة من
الناحية الواقعية كاحتمال مادام يمكن ادارتها وتخفيفها حيث لم يكن من المتوقع التجنب الكلي
للمخاطر حيث كان هناك اعتراف بانه من غير الممكن القضاء على جميع المخاطر ان هذا النهج
الدارة المخاطر يعتبر امر غير مقبول فيما يتعلق بادارة مخاطر الجرائم المالية ان تاثير االجراءات
التنظيمية واالرشادية والتوقعات التنظيمية الضمنية ادى الى نقلة نوعية في اعتبار المخاطر داخل
المصرف ونتيجة لذلك فان مخاطر السمعة ومخاطر عدم االمتثال والقانونية اصبحت تلعب دو ار
رئيسيا في النظرة العامة للمخاطر .
احدى عشر  :خصوصية وضع الدول العربية
ادراكا لمخاطر عمليات غسل االموال وتمويل االرهاب في دول منطقة الشرق االوسط وشمال
افريقيا وحيث ان هذه المخاطر يمكن معالجتها بطريقة فعالة بالتعاون بين دول منطقة الشرق
االوسط وشمال افريقيا والتي تضم حكومات ( ) 14دولة عربية انشاء مجموعة العمل المالي
لمنطقة الشرق االوسط وشمال افريقيا ( )MENAFATFمن اجل مكافحة غسل االموال وتمويل
االرهاب وتعمل على غرار مجموعة العمل المالي  FATFحيث ان ما تشهده بعض الدول العربية
من غياب نسبي لالستقرار السياسي واالقتصادي باالضافة الى النزاعات والصراعات الداخلية
21

المستمرة التي تشهدها بعض البلدان مما استدعى ضرورة توحيد الجهود لالبقاء على العالقات
الجيدة مع االطراف االخرى خاصة البنوك المراسلة .
اما على صعيد انظمة مكافحة غسل االموال فتعاني معظم المؤسسات المالية العربية من ضعف
البنى التحتية الطر مكافحة غسل االموال وبما يشمل االليات المتبعة في العناية الواجبة للعمالء
والحصول على قاعدة بيانات شاملة باالضافة الى المتابعة الالحقة للعميل مما يؤثر سلبا على
قدرتها االحتفاظ بالعالقات الخارجية وخاصة المنتجات او العمالء .
ان غياب االستقرار السياسي واالقتصادي واستمرارية الصراعات المحلية والخارجية باالضافة الى
ضعف انظمة مكافحة غسل االموال وتمويل االرهاب لدى العديد من الدول  /والمؤسسات والمصارف
العربية فضال عن العديد من الدول االخرى التي تنظر الى الدول العربية على اعتبار انها مدرجة
على قوائم الدول عالية المخاطر التي تصدر عن مجموعة العمل المالي ( )FATFمما اثر على قدرة
تلك المؤسسات  /او دول تلك المؤسسات في الوصول الى المنتجات او العمالء او خدمات
المصارف المراسلة او قيام عدة دول او مؤسسات مالية مراسلة بتخفيض عالقاتها مع تلك
المؤسسات والمصارف العربية او قطع تلك العالقات بشكل جزئي او كلي تخوفا من المخاطر
الناجمة في حال االبقاء على تلك العالقات الخاصة العقوبات والغرامات المفروضة عليها مما قد
يضع المؤسسات العربية في عزلة دولية وفي النتيجة حرمانها من التوسع واالنتشار العالمي .
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االستنتاجات
 -1فرضت العديد من القوانين على المؤسسات اخذ معيار النهج القائم على المخاطر
لتحديد وتقييم مخاطر غسل االموال ووضع نظم وضوابط كافية الدارة وتقليل هذه
المخاطر فالمؤسسات التي تطبق النهج القائم على المخاطر لمكافحة غسل االموال
تقوم بتركيز الموارد لمكافحة غسل االموال االكبر تاثيرا في هذ المجال .
 -2ان النهج القائم على المخاطر يعني التركيز على المخرجات حيث يتطلب هذا النهج
على المؤسسات ان يكون لديها سياسات واجراءات فيما يتعلق بالعناية الواجبة
العمالء ( )CDDوالرقابة وغيرها .
 -3سيختلف تنفيذ وتفسير النهج القائم على المخاطر من مؤسسة الى اخرى وهذا سوف
يعتمدالى حد كبير على طبيعة مخاطر غسل االموال التي يواجهونها ونوع المنتجات
التي توفرها للعمالء .
 -4ان تطبيق النهج القائم على المخاطر عادة ما يعني ان المؤسسات سوف تحتاج الى
ان تكون سباقة في السعي للحصول على معلومات بشان اتجاهات غسل االموال
والتهديدات من المصادر الخارجية مثل فرض القوانين فضال عن االعتماد على
خبراتهم الخاصة هذا يسمح للمؤسسات على نحو فعال بمراجعة وتنقيح استخدامهم
الدوات مكافحة غسل االموال لتتناسب مع المخاطر المحددة التي يواجهوانها كاحد
العناصر الرئيسية للنهج القائم على المخاطر .
 -5وفيما يتعلق بتصنيف العمالء وفق الية تبين اختالف فئات المخاطر ان هذه الفئات
تختلف بين شركة واخرى حيث ان بعض الشركات تعين فئات مختلفة من المخاطرمن
خالل تحديد العمالء كفئات عالية ومتوسطة ومنخفضة واخرون يستخدمون نظام
ترقيم او تصنيف العمالء من واحد الى خمسة حيث ( واحد وهو منخفض المخاطر
وخمسة هو اعلى فئة للمخاطر ).
 -6تختلف ادوات تصنيف وتقييم المخاطر بين المؤسسات المالية بناء على عدة عوامل
منها الدولة وقوة االدوات التي تستخدمها لمكافحة غسل االموال الوضع السياسي مثل
االشخاص المعرضين سياسيا وكلها تصنف على انها ذات مخاطر عالية باالضافة الى
نوع االعمال التي ينخرط العمالء بها بحيث يتم تطبيق العناية الواجبة عليهم وكذلك
نوع المنتجات التي تقدمها ومدى حساسيتها للمخاطر .
 -7القوانين السارية التمنح المؤسسات المالية من الدخول في عالقات مع العمالء ومع
اي من انواع العمالء التي تقدم مستوى اعلى من المخاطر على العكس فان القوانين
ايضا التحظر على المؤسسات المالية تقديم منتجات او خدمات التي قد تكون عرضة
لمخاطر غسل االموال فمتطلبات هذه القوانين توجب على المؤسسات المالية التاكد
من ان التعامل مع العمالء وتقديم المنتجات وتنفيذ االعمال يجب ان يكون متوافق مع
النهج القائم على اساس المخاطر .
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التوصيات
-1تطبيق توصيات مجموعة العمل المالي  FATFالموجهه للدول ممثلة بالسلطات الرقابية
والمؤسسات المالية واية اطراف اخرى ذات عالقة بشان االسس السليمة لمكافحة غسل
االموال وتمويل االرهاب وكذلك التعليمات الصادرة عن مجموعة العشرين باالضافة الى
التوجيهات واالرشادات الصادرة عن لجنة بازل للرقابة المصرفية بالخصوص .
-2عقد االجتماعات على مستوى الدول العربية واالقليم لغرض تنظيم وتطوير العالقة بين
المصارف العراقية والمصارف العربية واالجنبية في مختلف المجاالت بما فيها العالقات
المالية والخدمات المتبادلة.
 -3تنظيم المؤتمرات للتباحث بشان الحد من االجراءات الجديدة في ادارة المخاطر
( )De-riskingللمصارف المراسلة بما يشمل استعراض التجارب الستخالص الحلول
الممكنة والبت في امكانية اعتماد دليل نوعي لضبط االساليب المتبعة من قبل العديد من
المؤسسات في القضاء او الحد بشكل كبير على المخاطر .
-4امكانية تشكيل لجنة مشتركة بين المصارف العربية والمصارف العالمية تعنى بنقل
وجهات النظر وعكس القضايا المطروحة في الدول العربية بشان المخاطر الكلية ومخاطر
غسل االموال مع مراعاة خصوصيتها وذلك سعيا للتعاون المشترك للبحث عن الحلول
المناسبة وعمل اطار عام يلبي كافة االحتياجات بهذا الشان .
-5استمرار العمل والتحديث الدوري للضوابط واالجراءات الكفيلة بمعرفة العمالء الذين
يتم التعامل معهم وبذل مزيدا من العناية الواجبة وتطبيق قاعدة اعرف عميلك بالشكل
االمثل والتاكد من الضوابط والنظم الرقابية المتبعة باالضافة الى تعزيز ادوار دوائر
التدقيق الداخلي واالمتثال .
-6على السلطات الرقابية اعداد التعليمات المنظمة الصول التعامل باليات مكافحة غسل
االموال وتمويل االرهاب ومواكبة التطورات العالمية في هذا المجال والعمل على ضمان
ان التعليمات الموضوعة تتماشى مع المعايير والممارسات الفضلى في مجال مكافحة
غسل االموال الصادرة عن مجموعة العمل المالي والمجموعات االخرى مع االخذ بعين
االعتبار مواكبة تلك التعليمات للظروف المحيطة ببلدان تلك السلطات .
-7التاكد من قيام المؤسسات المالية بادارة مخاطر غسل االموال بشكل فعال بما يشمل
صياغة سياسات واجراءات العمل مناسبة لتعريف وتقييم وادارة مخاطر غسل االموال
بحيث تكون شاملة ومناسبة لنشاطات المصرف لغرض تعزيز الثقة بالمصرف ذاته،
وبالجهاز المصرفي العراقي عامة.
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 -8ضرورة قيام مجالس ادارات المصارف بوضع الخطط الكفيلة بتقديم الخدمات
المصرفية ،ضمن اطار قانون المصارف ،وقانون مكافحة غسل االموال لغرض ضمان
رصانة هذه المصارف  ،وبالتالي تحسين درجة تصنيفها االئتماني .
 -9اعتماد المصارف للمصداقية وااللتزام التام بدفع مستحقات المصارف االجنبية في
مواعيدها المحددة  ،لغرض اثبات حسن النية وتوطيد العالقات المصرفية .
 -10ضرورة قيام المصارف العاملة في العراق بنشر التعليمات والقواعد المتبعة من
قبل فروعها والمتعلقة بموضوع العناية الواجبة ،ووضعها موضع التطبيق الن ذلك له
تاثير كبير على مصداقيتها لدى المصارف المراسلة لها .
 -11قيام المصارف بنشر احصائية سنوية عن عدد الحسابات التي تم غلقها من قبل
كل منها بسبب شبهات ومخاطر غسل االموال وكذلك عدد الحاالت التي رفضت فتح
حسابات لزبائن شديدي الخطورة في التعامل معهم .
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-8قيام المصارف بنشر احصائية سنوية عن عدد الحسابات التي تم غلقها من قبل كل
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