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جلسة العمل الثالثة :املصارف ومكافحة تبييض االموال /تمويل االرهاب
مقاربة املصارف املراسلة لقواعد االمتثال في تعاملها مع املصارف املحلية
املحامي الدكتور بول مرق ــص][1
ً
ّ
تحديدا ،في ما ّ
املحلية باملصارف الدولية املراسلة ،تفترض هذه األخيرة قيام "شراكة"
خص عالقة املصارف
تقوم العالقة بين املصارف على الثقة .وأكثر
ً
امتثال في مكافحة تبييض األموال وتمويل االرهاب خصوصا في ميدان التحويالت املجراة في ما بينها .هذا هو املرتجى .لكن العالقة بين املصارف املراسلة
ً
ً
واملصارف املحلية تشوبها أيضا هواجس متبادلة راهنا :فبينما تخش ى املصارف الدولية املراسلة قيام عمالء املصارف املحلية بعمليات تبييض األموال،
ّ
تخش ى هذه األخيرة قطع املصارف املراسلة عالقتها معها سواء ألسباب تتعلق بمخاطر االمتثال املرتفعة في البالد حيث املصارف املحلية ( )de-riskingأو
بسبب مخاطر التعامل مع املصرف املحلي بعينه.
ّ
تتحسب املصارف املراسلة لألمور التالية:
وبالعموم،
 .1مخاطر البلد :تأخذ املصارف املراسلة في عين االعتبار ،التخاذ قرار مغادرة السوق املحلي أو البقاء فيه ،املخاطر السيادية للدولة ومخاطر تصنيف
العمالء واألسواق املصرفية التي تتعامل معها املصارف املحلية .فعلى سبيل املثال ،في حالة لبنان ،إن البالد التي ّتتجه إليها التحويالت املصرفية من
ُ
لبنان هي على التوالي :الواليات املتحدة األميركية ،اإلمارات العربية املتحدة ،والصين .وبالعكس ،فإن اإلمارات تأتي في طليعة البالد التي ترسل منها
التحويالت إلى لبنان.
ً
ً
وبالفعل ،تدرس املصارف املراسلة املخاطر السيادية .ذلك أن عددا من املصارف املراسلة مثال مصرف  JP Morgan Chaseقد غادرت دوال مثل
االمارات العربية املتحدة ودول أوروبا الشرقية (وكذلك فعل مصرف ستاندارد شارترد  Standard Chartered Bankبالنسبة لهذه األخيرة) .وكذلك
أقفل هذا املصرف األخير حسابات التجزئة في اإلمارات وهون كونغ[2] .
 .2تحديد درجة وفاعلية النظام الرقابي الذي يخضع له املصرف :بما في ذالك االطالع على مضمون التقارير التي يصدرها البنك الدولي ،صندوق
النقد الدولي واملنظمات الدولية مثل  FATF-GAFIعن مدى امتثال الدول و قوانينها باملعايير الدولية ملكافحة تبييض األموال وتمويل اإلرهاب.
ّ
تتشدد املصارف املراسلة في ميدان التحويالت التجارية  trade transactionsأكثر منها في
 .3مخاطر التجارة الدولية تفوق مخاطر املدفوعات :لذلك
ً
ّ
ميدان املدفوعات payments؛ ّ
فمبيض ي األموال غالبا ما يتوخون إمرار عملياتهم في األولى أكثر منها في الثانية ،وذلك عن طريق وثائق شحن بضاعة
وهمية وفواتير ّ
مزورة ُ falsified invoicesومبالغ بها  . over pricedجدير ذكره أن التزوير أضحى ينافس املخدرات كمصدر من مصادر تبييض األموال،
إذ أن عائداتها أصبحت تشكل نحو ربع عائدات التبييض.
كما تنظر املصارف ،وبمعزل عن قيمة املبالغ -التي يمكن أن تكون أقل من عشرة أو خمسة عشر آالف دوالر أميركي -في مدى "املالءمة" ،أي تناسب
ً
التحويل املالي إلى بلد ّ
معين مع التجارة التي يتقنها أهل البلد :فتجارة االلكترونيات مع الصين مفهومة .بينما هي ليست كذلك مع أوكرانيا مثال.
كذلكّ ،
تشدد املصارف املراسلة في عالقتها باملصارف املحلية ،على الوجهة األخيرة للعملية  final destinationملعرفة ما إذا كانت إلى بلد تحت
ً
العقوبات (مثال ،إلى إيران بواسطة اإلمارات العربية املتحدة).
ً
ً
وتشدد هذه املصارف على أن ال يكون مصدر الحوالة أو غايتها بلدا تحت العقوبات كالسودان مثال .بينما ليس ما يمنع من املرور من من خالل هذه
ً
ً
البالد ( .)passing throughوثمة تساؤالت انطالقا من ظواهر مريبة  apparent anomaliesتؤدي إلى شكوك لدى املصرف املراسل (كتساؤله مثال:
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ّ
ملاذا لم يتم استخدام مسار أقصر ً
برمجيات مستوردة من
مدى لتنفيذ التحويل shorter route؟! هل يعقل تسديد فواتير تكنولوجيا أو
أوزباكستان؟!).
ً
ً
ّ
ّ
الغش والقرصنة  :Fraudيتوقف املراقبون عموما ،واملصارف املراسلة خصوصا ،عند حادثة التحويالت املصرفية غير املشروعة
 .4مخاطر عمليات
إلى كازينوهات في الفليبين التي وقع ضحيتها املصرف املركزي في بنغالدش وألحقت به خسارة نحو مئة مليون دوالر أميركي بواسطة سويفت مزورة من
دل على ش يء ،فعلى حنكة ّ
حسابه في املصرف االحتياطي الفدرالي األميركي .وهذا إن ّ
مبيض ي األموال ومعرفتهم بالنظام املالي واملصرفي وطرق
التحويالت ونظمها وقدرتهم على خرقها.
َ
َ
الغش والقرصنة ،إضافة الى التأكد من تطبيق مبدأ العناية الواجبة على عمالئها
من هنا نستنتج أنه على املصارف تضع برنامج خاص ملكافحة
َ
ضحية لعمليات االحتيال.
للحؤول دون أن تقع
ً
 .5معرفة املصرف املحلي عمالءه :تعتمد املصارف املراسلة على معرفة املصارف املحلية لعمالئها ّ
ّ
مفصلة الستمارة
حق املعرفة استنادا إلى بطاقة
"إعرف عميلك" ،ومطابقتها مع مقتضيات التحويالت املصرفية وبيان العالقة بين اآلمر بالتحويل  issuer/donneur d’ordreواملستفيد ،وتحديثها
ً
ً
ّ
متوسطي املخاطر /وثالث سنين للعمالء مخفوض ي املخاطر) .فنحو
دوريا (كلما لزم األمر وعلى األقل سنويا للعمالء عاليي املخاطر /سنتان للعمالء
نصف الحاالت املشبوهة تكتشفها املصارف ومن هنا التعويل على دورها كمصدر لإلبالغ.
 .6السماح لعمالء املصارف املحلية بالقيام بعملياتهم املصرفية من خالل ما يعرف بال  :Payable-Through-Accountتقوم بعض املصارف بمنح
عمالئها خدمات مصرفية خاصة تتيح لهم إجراء معامالتهم الخاصة مباشرة  -بما في ذلك إرسال التحويالت البرقية ،إيداع وسحب الودائع  -من
ً
خالل حساب املصرف املحلي لدى املصرف املراسل .وبذلك يصبح لدى عمالء املصرف املحلي القدرة على التحكم مباشرة باألموال املودعة لدى
املصرف املراسل .في هذه الحاالت ،قد تمتنع املصارف املراسلة عن القيام بأية تحاويل مرتبطة باملصارف التي تمنح عمالءها هذا النوع من
الخدمات.
 .7البالد تحت العقوبات :هي ،بحسب ما تعتمده املصارف املراسلة :ميانمار-بورما (باستثناء العمليات املجازة من الحكومة) ،كوبا ،إيران ،كوريا
ً
الشمالية ،السودان (وليس جنوب السودان ،كما يلتبس على البعض) وسوريا .أما بالد أخرى ،مثل الدفيا ،فالتحاويل منها وإليها غالبا ما ترجعها
املصارف املراسلة.
 .8سياسة املصارف املراسلة ال زالت هي عينها بالنسبة لكوبا وإيران :وذلك طاملا أن العقوبات األساسية لم ترفع وأتت التسوية جزئية .فبعد رفع
ً
العقوبات الدولية رسميا عن إيران (باستثناء ما ّيتصل بدعم "االرهاب" و"انتهاك" حقوق االنسان) وبعد أن كان االيرانيون قد أعربوا عن حاجاتهم
إلى الخبرات املحلية ،أصبح بإمكان املصارف املحلية اليوم االستفادة من األسواق الناشئة والخبرات االيرانية في مجال الطاقة والزراعة واستخدام
التكنولوجيا.
ً
ً
ً
إيران وقعت عقودا مع فرنسا وإيطاليا  -رغم فتور العالقات تاريخيا -قاربت  35مليار دوالر .واملصارف اإليرانية عانت الحصار سنينا طويلة ،وهي
ً
تاليا بحاجة إلى خبرات املصارف املحلية .فهل بوسع هذه األخيرة التعاون من منظور االمتثال القانوني؟
ال عوائق قانونية أمام املصارف املحلية وال حاجة لتشريعات جديدة ،إنما لدراسة جادة للمصارف املحلية إلمكانات التمويل والتحويالت املصرفية
دون إقالق املصارف األميركية والغربية املراسلة لهذه املصارف .ذلك أن تعليمات مكتب مراقبة األصول األجنبية في وزارة الخزانة األميركية ال زالت
ّ
ّ
تنص على استمرار املؤسسات املالية األجنبية في عدم التعامل بعمليات متعلقة بإيران بالدوالر األميركي عبر املؤسسات املالية األميركية ،على اعتبار
ً
ً
أن األشخاص األميركيين ال يزالون ممنوعين من تصدير السلع والخدمات أو التكنولوجيا إلى إيران مباشرة أو غير مباشرة ،بما في ذلك الخدمات
ّ
املالية بالدوالر األميركي أو حتى بسواه من العمالت ،باستثناء العمليات املعفاة أو املرخصة.
ّ
ً
" .9مجموعة" املصرف املراسل  :Groupيتبع املصرف املراسل سياسة املجموعة التي يتبع إليها املصرف .لذلك مثال فإن املصرف ال يحصر معايير
ّ
التعامل بنظام قانوني معين بل يأخذ بعبن االعتبار األنظمة القانونية التي يتواجد في ظلها.
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 .10اللوائح الداخلية للمصارف املراسلة :تمسك املصارف املراسلة ،نتيجة تجميع معلومات من مصادر مختلفة ،لوائح خاصة بعشرات آالف األسماء
ّ
املتعثرين واملعلن إفالسهم وذوي املخاطر العالية ّ .
وتعزز هذه اللوائح تبادل املعلومات بين املصارف املراسلة وهو ما ّ
يسمى . Cross referencing
من
ّ
إال أن املصارف املراسلة تمتنع عن توزيع اللوائح الداخلية التي تعتمدها ،إلى املصارف املحلية ،لسببين رئيسيين :األول هو خشيتها من تسربها لعمالء
هذه املصارف األخيرة التي يمكن أن يكونوا مدرجين عليها ،والثاني هو لتفادي أي مراجعة قانونية بوجهها من قبل العمالء املذكورين.
ّ
نحو مطلق .وذلك بصرف النظر عن العملة
 .11تطبيق نظام العقوبات دون االعتداد بالعملة :املصارف املراسلة تطبق نظام العقوبات األميركية على ٍ
(ولو كانت باليورو أو بسواها من العمالت).
ً
ً
ُ
ال تحسد املصارف املراسلة على وضعها .فهي تخش ى العقوبات الدولية وخصوصا األميركية ،شأنها شأن املصارف املحلية .ال يعفيها من ذلك قيامها راهنا
بمحاولة توحيد نماذج األسئلة التي ّ
تتوجه بها إلى املصارف املحلية بموجب نموذج يصدر عن مجموعة وولسبرغ.
ّ
تعرض لعقوبات سابقة ،يمكث ّ
حتى أن بعض هذه املصارف الدولية املراسلة ّ
ممن ّ
للتحقق من حسن أدائها العمل!
املحققون في مكاتبها
لقد استقطبت مثل هذه املصارف آالف العاملين في دائرة االمتثال وامللحقين بها (يستخدم ستاندارد شارترد نحو  2500عامل امتثال بينما يستخدم
 HSBCنحو .)9000
ً
هذا على الصعيد الدولي العام .أما في بيروت ،التي تعتبرها املصارف املراسلة عالية املخاطر ،فاملصارف اللبنانية تمتثل بالكامل ّ
وربما هي األكثر امتثاال في
ً
ً
ً
الشرق األوسط ...بشهادة املصارف املراسلة نفسها! لكن املصارف املراسلة تعتبر بيروت أيضا سوقا طموحا  ambitious marketعلى ِغرار األسواق
ً
ً
ً
البريطانية وسان فرنسيسكو وغيرها ....وتاليا تقتض ي إدارة مخاطره جهدا خاصا.

] [1صاحب مكتب جوستيسيا للمحاماة  ،www.justiciabc.comمستشار قانوني للمصارف في شؤون االمتثال ،أستاذ القانون املصرفي ومكافحة تبييض
األموال في معهد املحاماة وفي جمعية املصارف.
ً
] [2تعتبر املصارف املراسلة دول أميركا الالتينية ودوال مثل االمارات العربية املتحدة عالية املخاطر ألسباب مختلفة .بالنسبة لهذه الدولة األخيرة،
ً
فالسبب ّ
ّ
الصرافين وشيوع االعتمادات املستندية.
مرده أساسا التعامل مع
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