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العملة                      سعر الشراء            سعر البيع
الدوالر االميركي              1475                   1482.5 
اليورو                             1830                      1840 
اجلنيه االسترليني          2665                      2675 
الدينار االردني                2050                     2060 
الدرهم االماراتي              420                        430 
الريال السعودي               380                       385 
الليرة السورية                 26.5                       28 

اسعار العمالت
أمام الدينار العراقي

يف احلدث االقتصادي

ECONOMICAL
ISSUES

سوق الفواكه واخلضر

 طماطة 
بطاطا

باذجنان
بصل
خس

خيار ماء

1000
500
750
350
750
750

 تفاح مستورد )أحمر(
تفاح مستورد )أصفر(

برتقال مستورد

1500
1250
1500

السعراملادةالسعراملادة

عبد العزيز حسون

ــــد العــــزيــــز وتــصــــدى االسـتــــاذ عـب
حــســون اخلـبـيــر املـصــريف واملــديــر
ــــرابـــطــــة املـــصــــارف الــتــنفــيــــذي ل
العـراقيـة اخلاصـة لتقـدمي البحث
االول حتت عنـوان "غسـيل االموال

والعمل املصريف الذي جاء فيه:
منذ بـدايات ظهوره بشكله الراهن،
ظل الـعمل املـصـريف خــاضعــا علـى
مـدى القـرون للتحـديث والتعـديل
واملعـاجلـات واالبتكـارات والـتطـويـر
يف ضــــوء مـــســتجــــدات ال تـنــتهـي،
تـنتج عنـها مـفاهـيم كثـيرة جـديدة
اليتـأفـف العمـل املصــريف منهـا بل
ســـرعـــان مـــا يــسـتـــوعـبهـــا لـتـــدارك
اخللل واخملـاطـر الـتي يـواجههـا او

تلك املتوقعة.
رمبــــا تـكــــون هــــذه االطاللــــة علــــى
املـوضـوع بحـاجـة الـى مثـال واقعي
قــريب ومعــاش، واستجـيب لــذلك،
بـــالتـطــرق الــى احــد املـصـطلحــات
اجلـديــدة وهي )املــالك املـسـتفيـد(
Beneficial owner)(
واملقـصــود به الــشخـص الـطـبيـعي
ــــطـلـــب ـــــســـتـحـــــســـن ان ت ـــــــذي ي ال
املــصــــارف مـن زبــــائــنهــــا تـــسـمـيــته
كمــستـفيــد نهـــائي بــاالمــوال الـتي
تـودع يف احلسابـات التي تفتح لهم
او تــسـمـيـــة املــسـتفـيـــد الـنهـــائـي او
االخيـر بـاالمــوال التـي تتـضمـنهـا

أي معاملة مصرفية.
وبــــدأت الـكـثـيــــر مـن املــصــــارف يف
العـــالــم طلـب هـــذه املـعلـــومـــة مـن
زبـــائـنهـــا علـــى شـكل اقـــرار ال غـيـــر
ــــــتــــــم اعــالم او ابــالغ حــــــيــــــث ال ي
الــشخـص املـسـمــى او االتـصــال به

من قبل املصرف الي سبب كان.
كــــذلـك فــــان املــصــــارف وســمعــتهــــا
وكفــــاءتهـــا كـــانـت مـــرهـــونــــة بقـــوة
الـرقـابـة مـن قبل الـبنـوك املـركـزيـة
التـي ترتبـط بها التـي اعتراهـا وما
اعـتـــراهـــا خالل الــسـنـــوات العــشـــر
احملــصــــورة بـني 1975-1985 حـيـث
كــانـت هنــاك الفــورة املـــاليــة، الـتي
فـاضـت فيهـا االمـوال علـى ضفـاف
ـــــوات الــتــي جتـــــري خـاللهـــــا القــن
وبــرزت اثنـاءهـا ممـارسـات سـرعـان
مـا ظهــرت للعيـان اثـارهــا السـلبيـة
واحلـقت بــالعـمل املـصــريف الكـثيــر
مــــن االدران وبـــــــــــــدا واضـحـــــــــــــا ان
املنافسة غيـر العقالنية كانت سببا
رئـيسـا وعـادال يف ان يـدفـع اجلميع

الثمن.
وبـدأت املعاجلـات وجميعهـا تنصب
يف اطـــار حمــايــة االنــظمــة املـــاليــة
ــــــدأت الـقــــــوى ــــــة حــيــث ب الـعــــــاملــي
االقـتصـاديـة والـسيــاسيـة الفـاعلـة
بـالبحـث عن الضـوابط الـتي تكبح

جماح االندفاع الى الهاوية.
وكـانـت جلنـة بـازل بـاملـرصـاد حـيث
واصلت بحـوثهـا ودراسـاتهـا لـتبـني
عليهـا قـرارات سـرعـان مــا اصبحت
قـواعـد ال يجـوز جتـاوزهـا او العمل

دون التمسك بها.
وصــدرت اسـس القــواعــد اخلــاصــة
The( بـالـرقـابــة املصـرفيـة املـؤثـرة
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يـحددهـا مسـؤول مكـافحـة تبـييض
ـــــى اســـــاس االمــــــوال يف الفــــــرع عل
املعـرفـة اجلـديـدة لـلعمـيل لنــاحيـة

ادبياته ومالءته املادية وشهرته.
10-علـــى العـمـيل حتـــديـــد مـن هـــو
صــــاحــب احلق االقـتــصــــادي عـنــــد
فتح احلسـاب. يف حال كـان العميل
هو صـاحب احلق بالقيـم املودعة او
ـــــــــودع الحـقـــــــــا يف الــــتــــي ســـــــــوف ت
حـــســــابــــاتـه، علــيه ان يــــذكــــر اســمه
بـوضوح، امـا يف حال كـان غير ذلك،
علـى العميـل ذكر اسـم صاحـب هذا
احلق بــوضــوح وبـــالكـــامل وتــزويــد
املصــرف بصـورة عن هـويـة صـاحب
احلق االقـتــصــــادي للـمــصــــرف مع
حتـديــد عنـوانه بــالكـامل وبـوضـوح

وذكر مهنته بالتفصيل.
ـــــى ـــــوقـع العــمــيـل عل ـــــرا ي 11-أخــي
مـــسـتـنــــد "أعــــرف عـمــيلـك" علــــى
صحـة جـميع هـذه املعلـومـات الـذي

زودها الى املصرف.
ب-للشركات

1-علـــى مــســـؤول الــشـــركـــة تـــزويـــد
املصـرف بـاصل املـسـتنــدات التــاليـة

عند فتح احلساب:
*النظام االساسي للشركة

*عقد الشراكة
*السجل التجاري

*طلــب الــتـــــسجـــيل يف احملـكــمـــــة
التجارية

ــــــات *وآخــــــر مـحــــــاضــــــر اجلــمـعــي
العمـوميـة للـشـركـة )العـاديـة وغيـر
ــــشــــــركــــــات االمــــــوال ــــــة( ل الـعــــــادي

والشركات املساهمة.
2-يــتـــــأكـــــد مــــســــــؤول الفـــــرع مــن
مكـافحــة تبيـيض االمـوال من هـذه
املـسـتنــدات جلهــة صحـتهــا بحـيث
يجب ان تكون مصدقة من اجلهات
املعـنيــة اخملتـصــة )أي وزارة العــدل،
احملـكمـة الـتجـاريـة..( ومـن بعـدهـا
بــأخــذ صــورا مـن هــذه املــسـتـنــدات
ويـختـمهــا مــؤيــدا مـطــابقــة االصل

ويوقعها.
3-ذكــر اسم الـشـركـة، نـوعهــا، مكـان

وتاريخ تسجيلها.
4-ذكر جنسية الشركة

5-حتديد اقامة الشركة
6-ذكـر املــراجع املصـرفيـة لـلشـركـة-
حتـديد اذا كـان للشـركة تعـامل آخر

مع مصارف اخرى.
7-ذكـر فروع الشـركة جلهـة االعمال
الـتي تـتعـاطـاهـا ونــوعهـا )ذكـر نـوع
التجارة او اخلـدمات او الصناعة..(
علـــى العـمـيل ان يقــدم مــسـتـنــدات

موثقة تثبت ذلك.
8- ذكـــر اسمــاء الـشــركــاء بـــالكــامل
وبــوضـــوح كمــا هــو مــذكــور يف عقــد

الشراكة.
9-ذكـــر اسمــاء املــديــريـن املفـــوضني
احملــــددة اســمــــاؤهــم يف محــــاضــــر
الــــشــــركــــة واملـــصـــــادق علــيهــــا مــن

اجلهات النافذة.
10-علــى الـشــركــة تــزويــد املـصــرف
بــــاسـمــــاء املــصــــارف االخــــرى الـتـي

تتعامل معها.
11-ذكــــر حــــدود االيــــداع الــنقــــدي
للـشــركــة حـسـب القــوانـني النــافــذة

التي حتدد ذلك.
12-حتــديـــد االعفـــاء للــشــركــة مـن
تعـبـئـــة اسـتـمـــارة االيـــداع الـنقـــدي
يـحددهـا مسـؤول مكـافحـة تبـييض
ـــــى اســـــاس االمــــــوال يف الفــــــرع عل
املعـــرفـــة اجلـيـــدة للــشـــركـــة واملالءة

املادية وشهرة الشركاء.
13-يف حـال الشـركات يعـود صاحب
احلق االقـتــصـــادي الـــى الــشـــركـــاء
الفعـليـني للـشــركــة وعلــى مـســؤول

الفرع ذكر اسم الشركاء بالكامل.
14-اخــــيـــــــــرا يــــصـــــــــادق املـفـــــــــوض
بـالتـوقـيع عن الـشـركـة علـى منـوذج
"اعـرف عميـلك" على صحـة جميع
هذه املعلومات التي زودها املصرف.

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

يف امنـــــاط الـــتعــــــامل واســـــالــيـــبه
احلديثة.

املعايير االساسية ملعرفة العميل
وتعبئة منوذج اعرف عميلك

أ-لالفراد:
1-علـى مـسـؤول مكـافحـة تـبيـيض
االموال يف الفـرع التثبت من هوية
العـمـيل، أي عـنــد فـتح أي حــســاب
ــــــات ــــــراز الـهــــــوي ــــــى الـعــمــيـل اب عـل

التعريفية املقبولة وهي:
*هوية االحوال املدنية.

*شهادة اجلنسية العراقية
*بطاقة السكن

*البطـاقة الـتمويـنية الـصادرة من
وزارة التجارة

*صورة شخصية
وعلى املـسؤول يف الفرع الـتأكد من
صحة وتطـابق الهويـة واخذ صورة
مـن هـــذه املــسـتـنـــدات وخـتـم علـــى
صــــورة الهــــويــــة مت االطـالع علــــى

االصل مع التوقيع.
2-نقل جميع املعلومات يف الهوية:
ـــــاريخ ومـكــــان االســم، اســم االب، ت
الـوالدة، رقم املـستنـد، اجلنـسيـة...

جميعها على النموذج.
3-احلـصـــول علـــى عـنـــوان العـمـيل
بـالكـامل وبـوضـوح مع حتـديـد رقم

الهاتف.
4-ذكــر مهنــة العـميل بــالتفــصيل..
يف حال كان مـوظفاً يذكر ذلك، ويف
حـال كـان يتعـاطـى مهنـة حـرة علـى
العـمـيل حتــديــدهـــا. علـــى العـمـيل
ابـــراز مــسـتـنـــد قـــانـــونـي يـثـبـت فـيه

مهنته.
5-ذكـر اسـم رب العمـل او الشـركـة او
املــــؤســــســــة يف حــــال كـــــان العــمــيل
مــوظفـا لــديهــا مع حتـديــد عنـوان
العـمل بــوضــوح وبـــالكــامل مـع رقم

الهاتف.
6-ذكــر املــراجع املـصـــرفيــة للـعمـيل
)حتـــديـــد اذا كـــان لـلعـمـيـل تعــــامل

آخر مع مصارف اخرى(.
ــــوي 7- حتــــديــــد املــــدخــــول الــــســن
لـلـعـــمـــيـل يف حــــــال كــــــان الـعـــمـــيـل
ــــــوي ــــســـن ــــــدخـل ال مــــــوظـفــــــا او ال
التقـريـبي يف حـال تعــاطي العـميل
ــــى العـمــيل ابــــراز مهـنــــة حــــرة. عل

وثيقة تثبت دخله السنوي.
ـــــداع الـــنقـــــدي 8-ذكـــــر حـــــدود االي
للعـمـيل حــسـب القــوانـني الـنــافــذة

والتي حتدد ذلك.
9-حتــــديــــد االعفــــاء لـلعـمــيل مـن
تعـبـئـــة اسـتـمـــارة االيـــداع الـنقـــدي
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سياسة املصارف العراقية
ملكافحة غسيل االموال

الـتقـيـــد الـتـــام بــتعلـيـمـــات الـبــنك
املـركـزي العـراقـي واحكـام القـانـون

عن طريق:
*الـتحـقق مـن هـــويـــة املـتعــــاملـني
وجمع املعلـومات عـنهم التـي تتيح
للـمصــرف "معـرفـة زبـائـنه معـرفـة

جيدة".
*عـدم اقامة عالقات جديدة يشك

يف مشروعيتها.
رفض اجـراء املعامالت املشكوك يف
امرهـا لغيـر الزبـائن الـذين لـديهم

حسابات.
ــــة الـعالقـــــات القــــائــمــــة *مــــراقــب
)الـشخـصيـة او املـتصلـة بـاملهمـة او
بحـــســــابــــات الـــشــــركــــات( خــــاصــــة
بالنـسبة لـلمعامـالت مببالغ كـبيرة

او غير اعتيادية.
ـــــــى ـــــسـهـل عـل *مـــــســك سـجـالت ت

املدققني تتبع املعامالت.
ــــة عــملــيــــات ــــر عــن اي *رفـع تقــــري
مـــشـبــــوهــــة الــــى الـبـنـك املــــركــــزي

العراقي.
*الــتعــــاون الـتــــام مع الــــسلــطــــات

املعنية.
وحـــددت سيــاســة املـصــارف كـــذلك
مهــــام وواجـبــــات غـــســيل االمــــوال
بـتفـصـيل اخلـطـــوات الـتـي يــسـيـــر
عليهــا املسـؤول الـرئـيس واالخـرون

يف الفروع التابعة.
وتــدخل االقـســام الكـثيـرة االخـرى
يف مـســؤوليــة الـعمـل او متـطـلبــات
الـعمل واعـدادهـا لـتحقـيق الهـدف
وهــي اقــــســــــام االدارة والــتــــــدقــيـق
الــداخلـي والـتــدريـب ممــا يـتـطلـب
اعـــدادهـــا وتـــدريـبهــــا علــــى املهـمـــة

اجلديدة.
وتتبـلور جمـيع االجراءات يف قـاعة
التعـامـل يف كل مصــرف يف مسـألـة
ــــــذات ــــــال الــتـحـقـق مــن الـعــمــيـل ب
know your )إعــــرف عــمـــيلـك(
  customerعن طريق احلـصول
علـى مــا يثـبت هــويته اوال، اضـافـة
الــى التـأكــد من ان امـوال املعـاملـة
التي يـطلب مـن املصـرف اجـراءهـا
ال تـــدخل يف عــداد الــشكــوك الـتـي
حتـيط االفعـال التـي ادرجنـاهـا يف
بدايـة البحث، انهـا مهمة شـاقة اذا
ما نـظرنا اليها بسطحية ويف اطار
ـــــدة يف ـــــاقــــــات العـــمل الــــســـــائ ســي
مصارفنا ولكنها اساسية وضرورية
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اضافة لـذلك فان ظاهـرة التأديات
النقـديـة التـي يصـر املتعـاملـون يف
الـســوق العــراقـي علـيهــا بحجــة ان
املـصارف تتـأخر يف اجنـاز عمليـتها
ومــــا يــــرافـقهــــا مــن مخــــاطــــر ومــــا
تـــتــــطـلـــبـه مـــن جـهـــــــود يف ضـــــــوء
احلجـــوم الـتــضخـيـمـيــــة يجـب ان
تتداركهـا –هذه املصارف- بـطريقة
ـــــأخـــــرى وان تـــتعــــــامل مـعهـــــا او ب

بجدية واهتمام.
وال يخفــى ان االمـــر بحــاجــة الــى
تطـور نــوعي يف امنــاط التعـامالت
مع الـــزبـــائـن ممـــا يـتــطلـب تهـيـئـــة
ــــى مالكـــــات العـــــاملــني ايـــضـــــا عل
االسـتـيعــاب وتـطــويــر قـــدراتهـم يف
اقنـاع املتعـاملني مع املـصرف يف ان
مــــا يـــضعــــونه مـن شــــروط وقـيــــود
وطلبـات امنـا هي ملـصلحـة الـزبـون
وحمـايـة ملـصـاحلـه وليـس ملـصــالح
املــــصــــــرف وحــــــدهــــــا. وهــــــو امــــــر
سـتـــراتـيجـي وهـــام واســـاسـي علـــى
املـصـــارف ان ال تــسـتهـني وتـنــســـاق
ــــريق املـنــــافـــســــات اخلــطــــرة وراء ب
ولـتجـنـب احلــوادث املـــؤسفــة الـتـي

تعرضت لها مصارف عدة.
مفهوم غسيل االموال لدى

املصارف العراقية
غـسيل االمـوال هي عـمليـة يحـاول
مــن خـاللهـــــا اجملـــــرمـــــون اخفـــــاء
املـصــدر االصلـي وامللـكيــة الفعـليــة
لالمـوال الـتي بحـوزتهـم والنـاجتـة
عن انـشطـة اجـراميـة او مـشبـوهـة،
فـإذا ما اديـرت هذه االمـوال بنجاح
فـــــــان ذلــك مـــن شـــــــأنـه ان يـحــكـــم
ــــــى تـلـك االمــــــوال سـلــــطـــتـهـــم عـل
وبالتالي تأمني التغطية القانونية

ملصادر دخلهم.
واملقـصـود بـالـنجــاح هنـا هـو قـطع
أيـــة عالقـــة لهـم بــاملـصـــدر االصلـي
لـتــظهــــر العـــوائـــد وكــــأنهـــا جـــاءت
لـطــرق قــانــونـيــة. ويعـتـمــد هــؤالء
لتـحقيق الهدف يف اخفاء االموال
غـيــــر املـــشــــروعــــة ونقـلهــــا واعــــادة
استـثمـارهــا عن طـريق الـتصـريف

والتمويه والتكامل.
ــــشـكـل ـــــــم ب ــــــ ــــــ ــــــ وهــي خــــطــــــوات تــتـ
ـــراحل مـستقلة ــــــ ــــــ منفصـل وعلى مـ
عـــن بـعــــضـهــــــــا او ميــكـــن ان تـــتـــم
مـــتالزمـــــة يف آن واحـــــد كــمـــــا هـــــو

شائع.
ـــــل ذلـك يعـتـمـــد علـــى ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ وكـ
االلـــيــــــــات املـــتــــــــوفــــــــرة لـغــــــســـيـل

ــــوال. ــــــ االمـــ
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االمــــوال. ولـكـــن بعــــد احــــداث 11
ــــــر( 2001 مت يف ــــــول )ســبــتــمــب ايـل
تـشــريـن االول )أكتــوبــر( مـن العــام
نفــــسه اضــــافــــة محــــاربــــة متــــويل
االرهـاب الــى مهــام الهـيئــة وتتــابع
انـضمــام حكــومــات كـثيــرة وكــذلك
مجلــس الـتعـــاون اخللـيجـي لهــذه
ـــــة الــتـــي اتخـــــذت مــــــوقعـــــا الهــيــئ
المــانتهـا العـامـة يف مقــر منـظمـة
الــتعــــاون االقـتــصــــادي والـتـنـمـيــــة

) (OECDيف باريس.
وعلــــى غــــرار هــــذه املـنــظـمــــة فقــــد
تــأسـسـت خمـس هـيئــات اقـليـميــة
مشـابهـة اضافـة الى خـمس عـشرة
منظـمة تتـولى الـتعاون يف املـراقبة
واملتـابعـة للحـد من جـرمية غـسيل

االموال.
ـــــــة اربـعـــني ووضـعـــت هـــــــذه الـهـــيـــئ
تـــوصـيـــة تـــركـــزت حــــول مكـــافحـــة
متــــويل االرهـــاب وال يـخفــــى علـــى
مـن يـطـلع علـــى هـــذه الـتـــوصـيـــات
انها اعدت من قبل اجهزة الشرطة
واالمـن مبـــا تـضـمـنـته مـن تـــركـيـــز
علـى اجلــوانب الــسيــاسيـة وجتـاوز
لالمـور املهـنيـة الـتي تهـم املصـارف
وبيوتـات املال املعنـية بشكل مـباشر
يف صـــمـــيـــم مــكـــــــافـحـــــــة غـــــســـيـل

االموال.
يف كـل هذا ال بد من العـودة الى ما
للصـيرفـة العراقـية ومـا عليهـا من
ــــى هــــذا كـله، حــيــث ال يـخفـــــى عل
حــضــــراتـكــم أنهــــا عــــادت ملــــزاولــــة
التعـامل اخلـارجـي منــذ سمح لهـا
بــــذلـك يف شهــــر تـــشــــريـن الـثــــانـي
)نـوفمـبر( عـام 2003 ويبـدو ان هذا
النـوع من املعـامالت هو مـا انصبت
علــيه تـعلـيـمــــات الـبـنـك املــــركــــزي
ــــصـــــــــادرة يف ضـــــــــوء الـعـــــــــراقــــي ال
متـطلبـات تـنفيـذ قـانـون مكـافحـة
غـسيل االمـوال ممـا يلـزم املصـارف
ـــــأ لــتـــطــبــيـقهـــــا وجتــنــب ان تـــتهــي
اخملـــــالفــــة مــن خالل اســتحــــداث
وظــيـفــــــة )مــــســــــؤول االمــتــثــــــال(
وتــدريب وتـأهـيل املالكــات العــاملـة
لـالملام بـاملفـاهيـم اجلديـدة التي ال
منلك غير العمل بها شئنا ام ابينا
فحـــســب بل لــــدفع الــضــــرر الــــذي
يـصل الــى حجــز مبــالغ املعــامالت
ــــومــــة مــن قــبل آلجــــال غــيــــر مـعل
سلـــطــــات غــيــــر مــــرئــيــــة بـحجــــة
Investigations)( ــــتـحـــــــــــري ال
ممــــا يحــــرج مــــوقف املــصــــرف مع

زبائنه.
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مبـــــــــــــــســــــــــــــــــــؤول االمـــــــتـــــــثــــــــــــــــــــال
) (Compliance officerوانــــــا
ادعـــوه مبـــســـؤول )الــتحـقق( الـتـي
هي اكثر وضوحا وقربا من املعنى.
امـا القـانــون الثــاني فقـد عـرف يف
املادة )3( غسيل االموال على انه:

كل مـن نفـــذ او حـــاول تـنفـيـــذ ايـــة
معــــاملــــة مــــالـيــــة يـنــتج عــنهــــا أي
نــشــاط غـيــر مــشــروع بــأي صـيغــة
كـانت ويف الـشطـر الثـاني من املـادة

نفسها تضيف:
كـل مـــن نـقـل او حـــــــول ايـــــــة ادوات
مـاليـة او نقـديـة التي تـنتج عن أي
صـيغــة لنـشــاط غيـر مـشـروع وهـو

يعلم بأنه كذلك.
كذلـك من حاول اخـفاء او التـستر
او الـتـمـــويه يف أي تـصـــرف يــشـكل
حمـاية للعمل غـير املشـروع او عدم
االفـــصـــــاح عـــنه، فــــــأنه يـــتعـــــرض
لـعقوبة الغـرامة التي ال تـزيد على
)40( ملـيــــون ديـنــــار او عـن ضـعف
قيمـة املـمتلكــات التي جـرت عليهـا
املعــــاملــــة ايهـمـــا اكـثــــر او عقـــوبـــة
الـسـجن مــدة ال تــزيــد علــى االربع

سنوات او بكلتا العقوبتني.
وأوكلـت مهمــة التـنفيـذ واالشـراف
علـــى تنـفيــذ القــانــون الـــى البـنك

املركزي العراقي.
ـــــــى رد فـعـل وقـــبـل ان نـــتــــطـــــــرق ال
القطــاع املصـريف العــراقي علـى مـا
ورد يف قــــانــــون مـكــــافحــــة غـــســيل
االمـــوال، جنـــد ان مـن املـنـــاسـب ان
ــــــى مــــــا وصـلــت الــيـه نــتـعــــــرف عـل
القـــوانـني واللـــوائح والـتــشـــريعـــات
العــــاملـيــــة الـتـي اصــــدرتهــــا الــــدول
املتقـدمة ومؤسـسات االمم املتحدة
ـــــــورت االفــكـــــــار حـــــــول حـــيـــث تـــبـل
مـكــــــافـحــــــة غـــــســـيـل االمــــــوال يف
 The1988 معـــاهـــدة فـيـيـنـــا عـــام
Vienne Convention
اضــــافــــة الــــى مــــا ورد يف اتفــــاقـيــــة
 The Palermo2000 بـــالـيـــرمـــو
ـــــــتـــــــي هـــــــي يف  Conventionال
االصل خـاصة مبـكافـحة اجلـرمية

املنظمة.
ــــى وقــــد اوجـبــت االتفــــاقـيــــة االول
جـميع االعـضــاء يف االمم املتحـدة
بـالتـوقيع علـيها واالقـرار بااللـتزام
ـــــــودهـــــــا عـــن طـــــــريـق اتـخـــــــاذ بـــبـــن
االجــــــــراءات الــكــــــــافـــيــــــــة يف مـــنـع
ـــــة او وتـعقــيـــب أي فعـل او محـــــاول

شروع يف غسيل االموال.
وبعد ذلك فـان قمة الـسبعة الـكبار
 The1989 يف بـــــــــــــاريـــــــــس عـــــــــــــام
Group of seven Nations
مبــشـــاركـــة املفـــوضـــويـــة االوروبـيـــة
The European Commisv
ــــة بــتــــســمــيــــة  sionاســــســت هــيــئ
مـشـابهــة لكتــائب القـوات املـسلحـة
The Financial :وهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي
Action Task Force
  (FATF)مهمـة هـذه الـهيئـة هي
التـنسـيق و ان تتقــدم الصفـوف يف
حــملــــة عــــاملـيــــة ملـكــــافحــــة غـــســيل
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core principles for effecv
tive banking superviv
) (sionعـن جلنـة بــازل لالشـراف
The Basil comv( )املــــصـــــــريف
mittee on banking superv

vision ) 
ـــــى ثـقل هـــــذه وكــمــثـــــال اخــــــر عل
االعبــاء علــى العـمل املـصــريف فــان
تشخيص احلاالت التي جتعل من
املـعامـلة املـصرفـية مـشروع جـرمية
تخـضـع للقـــانـــون هــــو ان ال تكـــون
ناجتة او مرتبطة باالفعال االتية:
*املـشاركـة مع عصـابة يف اجلـرمية

املنظمة.
ـــــضــــمــــنـه متــــــــــويـل *االرهــــــــــاب وب

االرهاب.
ــــالــبــــشـــــر وتهــــريــب *املــتــــاجــــرة ب

املهاجرين.
*االســتـغالل اجلــنــــســي بـــضــمـــنه

استغالل االطفال.
*املتاجرة باخملدرات وادواتها.

*املتاجرة غير املشروعة بالسالح.
*املتاجرة بالبضائع املسروقة.

*الفساد والرشى.
*االحتيال

*تزييف العمالت
ــــــى ـــــســــطــــــو عـل *الـــتـقـلـــيــــــد او ال

املنتجات.
*جرائم البيئة

*القتل او االذى البدني
*اخلــــــطـف او احلـجـــــــــــز واخـــــــــــذ

الرهائن
*السلب والسرقة

*التهريب 
*االبتزاز
*التزوير

*القرصنة
ـــــاورة يف الــــســـــوق والـــتالعــب *املــن

باالسعار
وأمـام هــذه املنـدرجـات رمبـا يـتبـادر
الـــى الـــذهـن بــــأن العـمل املــصـــريف
اصــبح يف مــــأزق حــــاد، وقــــد يـكــــون
ــــظـــن يف مــكــــــــانـه اذا مــــــــا هــــــــذا ال
اقـتصــرت نظــرتنـا علـى الـصيـرفـة
العـــراقـيـــة الـتـي مـــا زالـت يف طـــور
ــــــات االعــــــداد لـاليـفــــــاء مبــتــــطـلــب
القواعد التشـريعية اجلديدة التي
تنـظم اجـراءات ووســائل مكــافحـة
غـسيل االمـوال بعـد كل هـذا الـذي
تنــاولـته وســائل االعـالم والنــدوات
واملـــؤمتــــرات احمللـيــــة واالقلـيـمـيـــة
ـــــة مــن اخملـــــاطـــــر الــتــي ـــــدولــي وال
تنطوي عليها املمارسات اخلاطئة،
وصـوال الــى التـشـريعـات اجلـديـدة
ومــا جـــاءت به مـن احكــام خــاصــة
القــــوانـني ذات الـعالقــــة املـبــــاشــــرة
وهـي قانـون املصـارف رقم 94 لسـنة
2004 وقــــانــــون مـكــــافحــــة غـــســيل
االمــوال رقم 93 لـسنـة 2004 حـيث
ـــــون االول اخـــضـــــاع اوجـــب القـــــان
املعـــامالت املـصــرفـيــة الــى اشــراف
مـــراقـب مـتخــصــص مــسـتـقل عـن
ـــــز ادارة املـــصـــــرف يـفحــــص ويجــي
املعـــامالت او يـــوقفهـــا وفقــا اللـيــة
ـــــراقــب ـــــدعــي هـــــذا امل ـــــة وي معــيــن
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وقائع طاولة املدى املستديرة يف كردستان
ظاهـــــــــرة غسيــــــــــــل االمــــــوال

غسيل االموال.. والعمل املصريف
انعقدت يف محافظة اربيل وبقية ارجاء اقليم كردستان

فعالية اسبوع )املدى( حيث كان للشأن االقتصادي
حضور كبير يف مفرداته، وقد احتلت الطاولة املستديرة

التي يعنى القسم االقتصادي يف )مؤسسة املدى(
بتفعيلها وتنظيمها مكانة متميزة بحضور حشد كبير من

املتخصصني بشتى اجلوانب االقتصادية.
وكانت الطاولة املستديرة االولى من ضمن طاوالت اربع

متواصلة قد اتخذت من موضوعة غسيل االموال عنوانا لها.

البحث االول

 هلسنكي - وكاالت
أعـلن املفــوض األوروبي لـشــؤون التجـارة بـيتـر
مـانـدلـسـون يف هلـسنـكي أنه لـن يتـم التـوصل
التفـاق حـول وسـائل التفـاوض داخل منـظمـة
الـتجـــارة العــاملـيــة قـبل 30 نـيــســان كـمــا كــان
متــوقعــا أصال. وألقــى بــاللــوم علــى الــواليــات
املتحـدة يف املأزق الـذي وصلت إليه مفـاوضات
ــــى الــتجـــــارة العــــاملــيــــة، قــــائـال إنه يــتعــني عل
واشنـطن خفض سقف مـطالبهـا لتخفـيضات
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شــاملــة للـتعــريفــات اجلـمــركـيــة علــى الــسلع
الزراعية.

ـــة احملــــددة للـتــــوصل ومع قـــرب انــتهـــاء املـهل
التفـاق حتـت مظلـة منـظمـة التجـارة العـامليـة
مــا زالـت اخلالفــات علــى أشــدهــا بني االحتــاد
األوروبـي والــواليــات املـتحــدة وقــوى جتــاريــة
أخـرى حــول سبل خـفض احلـواجــز التجـاريـة
مــا يعــزز اخملــاوف مـن احـتـمــال فــشل جــولــة

مفاوضات الدوحة.
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بغداد - املدى - وكاالت
أعلـنــت احلكـــومـــة العـــراقـيـــة أنهـــا
تـعتــزم اتخــاذ خـطــوات ســريعــة يف
الــتفــــاوض علــــى عقــــود مبلـيـــارات
الــــــدوالرات حلقــــــول نفـــطــيــــــة مع
شــركــات الـنفـط العـــامليــة، مــشيــرة
إلى أنه مـن املمكن تـوقيع اتفـاقات

خاص للتعاقد.
يـــشـــــار إلـــــى أنه رغـم مـــــرور أربعـــــة
أشـهر عـلى إجـراء االنتـخابـات فإن
احلكــومــة العـــراقيــة اجلــديـــدة لم
تــتــــشـكـل بعـــــد بــــســبــب اخلالفـــــات
الـسياسية، وهو ما يؤجل عددا من
الــقــــــــــــــوانـــــني واملـــــــــــشــــــــــــــروعــــــــــــــات

اإلستراتيجية يف البلد.
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قـواعد تنظيـمية جديـدة فلن تؤثر
عليهم.

وأضــاف أن قــانــون االسـتـثـمــار قــد
يــسـتغـــرق وقـتـــا، وأن الـــوزارة غـيـــر
مستعدة لالنتظار كل هذا الوقت.
وأوضـح املـــــــســــــــــؤول الـعــــــــــراقـــي أن
املفـاوضـات قـد تتـم بسـرعـة كبيـرة،
مشيرا إلى أنه جرى تطوير منوذج

قـبـل أن تقــــر احلـكــــومــــة قــــانــــونــــا
لالستثمار.

وقـــــال املـــــديــــــر العــــــام للــتــــســــــويق
واالقـتصاد بـوزارة النفط العـراقية
شـــامخـي فــرج إن الـــوزارة ميكـن أن
تــضع يف الـعقـــود املـبـــرمـــة الـبـنـــود
واألمــور القــانـــونيــة الـتي تــطمـئن
املـسـتـثـمــريـن بحـيـث إذا طــرأت أي
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