يف احلدث االقتصادي
ECONOMICAL
ISSUES

اسعار العمالت
أمام الدينار العراقي
العملة
الدوالر االميركي
اليورو
اجلنيه االسترليني
الدينار االردني
الدرهم االماراتي
الريال السعودي
الليرة السورية

سعر الشراء
1475
1830
2665
2050
420
380
26.5

سعر البيع
1482.5
1840
2675
2060
430
385
28

سوق الفواكه واخلضر
املادة

املادة السعر
طماطة 1000
بطاطا 500
باذجنان 750
350
بصل
750
خس
خيار ماء 750

العدد()650
االحد()23

السعر

نيسان 2006

تفاح مستورد (أحمر) 1500
تفاح مستورد (أصفر) 1250
1500
برتقال مستورد

)NO (650
)Sun. (23
April
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وقائع طاولة املدى املستديرة يف كردستان
ظاهـــــــــرة غسيــــــــــــل االمــــــوال
غسيل االموال ..والعمل املصريف

البحث االول

عبد العزيز حسون

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.
وت ـصـ ــدى االسـتـ ــاذ عـب ـ ــد العـ ــزيـ ــز
ح ـســون اخلـبـيــر املـصــريف واملــديــر
ال ـتــنفــي ـ ــذي ل ـ ــراب ــط ـ ــة امل ــص ـ ــارف
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 ضـ ــوء مـ ـســتجـ ــدات ال تـنــتهـي،
تـنتج عنـها مـفاهـيم كثـيرة جـديدة
اليتـأفـف العمـل املصــريف منهـا بل
س ــرع ــان م ــا ي ـسـت ــوعـبه ــا لـت ــدارك
اخللل واخملـاطـر الـتي يـواجههـا او
تلك املتوقعة.
رمبـ ــا تـكـ ــون هـ ــذه االطاللـ ــة علـ ــى
املـوضـوع بحـاجـة الـى مثـال واقعي
قــريب ومعــاش ،واستجـيب لــذلك،
ب ــالتـطــرق الــى احــد املـصـطلحــات
اجلـديــدة وهي (املــالك املـسـتفيـد)
Beneficial
()owner
واملقـصــود به الــشخـص الـطـبيـعي
ال ـ ـ ــذي ي ـ ـ ـسـ ـتـح ـ ـ ـس ــن ان تـ ـ ـطـل ــب
امل ـصـ ــارف مـن زبـ ــائــنهـ ــا تـ ـسـمـيــته
كمــستـفيــد نه ــائي بــاالمــوال الـتي
تـودع يف احلسابـات التي تفتح لهم
او ت ـسـمـي ــة امل ـسـتفـي ــد الـنه ــائـي او
االخيـر بـاالمــوال التـي تتـضمـنهـا
أي معاملة مصرفية.
وبـ ــدأت الـكـثـيـ ــر مـن امل ـصـ ــارف يف
الع ــالــم طلـب ه ــذه املـعل ــوم ــة مـن
زب ــائـنه ــا عل ــى شـكل اق ــرار ال غـي ــر
ح ـ ـ ــي ـ ـ ــث ال ي ـ ـ ــت ـ ـ ــم اعــالم او ابــالغ
الــشخـص املـسـمــى او االتـصــال به
من قبل املصرف الي سبب كان.
كـ ــذلـك فـ ــان امل ـصـ ــارف وســمعــتهـ ــا
وكفـ ــاءته ــا ك ــانـت م ــره ــونـ ــة بق ــوة
الـرقـابـة مـن قبل الـبنـوك املـركـزيـة
التـي ترتبـط بها التـي اعتراهـا وما
اعـت ــراه ــا خالل ال ـسـن ــوات الع ـش ــر
احمل ـصـ ــورة بـني  1985-1975حـيـث
كــانـت هنــاك الفــورة امل ــاليــة ،الـتي
فـاضـت فيهـا االمـوال علـى ضفـاف
القــن ـ ــوات ال ـتــي جت ـ ــري خـاللهـ ـ ــا
وبــرزت اثنـاءهـا ممـارسـات سـرعـان
مـا ظهــرت للعيـان اثـارهــا السـلبيـة
واحلـقت بــالعـمل املـصــريف الكـثيــر
م ـ ــن االدران وبـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدا واضـحـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ان
املنافسة غيـر العقالنية كانت سببا
رئـيسـا وعـادال يف ان يـدفـع اجلميع
الثمن.
وبـدأت املعاجلـات وجميعهـا تنصب
يف اط ــار حمــايــة االنــظمــة امل ــاليــة
الـع ـ ـ ــاملــي ـ ـ ــة ح ـيــث ب ـ ـ ــدأت الـق ـ ـ ــوى
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
بـالـرقـابــة املصـرفيـة املـؤثـرة (The

core principles for effecv
tive banking superviv
( )sionعـن جلنـة بــازل لالشـراف
املـ ــصـ ـ ـ ــريف) (The Basil comv
mittee on banking superv
) vision
وك ـمــث ـ ــال اخ ـ ـ ــر علـ ـ ــى ثـقل هـ ـ ــذه
االعبــاء علــى العـمل املـصــريف فــان
تشخيص احلاالت التي جتعل من
املـعامـلة املـصرفـية مـشروع جـرمية
تخـضـع للق ــان ــون هـ ــو ان ال تك ــون
ناجتة او مرتبطة باالفعال االتية:
*املـشاركـة مع عصـابة يف اجلـرمية
املنظمة.
*االره ـ ـ ـ ـ ــاب وب ـ ـ ـض ـ ـم ـ ـنـه مت ـ ـ ـ ـ ــويـل
االرهاب.
*املــت ـ ــاج ـ ــرة ب ـ ــال ـبـ ــش ـ ــر وته ـ ــريــب
املهاجرين.
*االس ـتـغالل اجل ـن ـ ـســي بـ ـض ـم ــنه
استغالل االطفال.
*املتاجرة باخملدرات وادواتها.
*املتاجرة غير املشروعة بالسالح.
*املتاجرة بالبضائع املسروقة.
*الفساد والرشى.
*االحتيال
*تزييف العمالت
*الـ ـتـقـل ــي ـ ـ ــد او ال ـ ـ ـسـ ــط ـ ـ ــو عـل ـ ـ ــى
املنتجات.
*جرائم البيئة
*القتل او االذى البدني
*اخل ـ ـ ـطـف او احلـجـ ـ ـ ـ ـ ــز واخـ ـ ـ ـ ـ ــذ
الرهائن
*السلب والسرقة
*التهريب
*االبتزاز
*التزوير
*القرصنة
*املــن ـ ــاورة يف الـ ــس ـ ــوق وال ــتالعــب
باالسعار
وأمـام هــذه املنـدرجـات رمبـا يـتبـادر
ال ــى ال ــذهـن بـ ــأن العـمل امل ـص ــريف
اصــبح يف مـ ــأزق حـ ــاد ،وقـ ــد يـكـ ــون
ه ـ ـ ـ ــذا ال ـ ـظ ــن يف مــك ـ ـ ـ ــانـه اذا م ـ ـ ـ ــا
اقـتصــرت نظــرتنـا علـى الـصيـرفـة
الع ــراقـي ــة الـتـي م ــا زالـت يف ط ــور
االع ـ ـ ــداد لـاليـف ـ ـ ــاء مب ـت ـ ـطـلــب ـ ـ ــات
القواعد التشـريعية اجلديدة التي
تنـظم اجـراءات ووســائل مكــافحـة
غـسيل االمـوال بعـد كل هـذا الـذي
تنــاولـته وســائل االعـالم والنــدوات
وامل ــؤمتـ ــرات احمللـيـ ــة واالقلـيـمـي ــة
وال ـ ــدولــي ـ ــة مــن اخمل ـ ــاط ـ ــر ال ـتــي
تنطوي عليها املمارسات اخلاطئة،
وصـوال الــى التـشـريعـات اجلـديـدة
ومــا ج ــاءت به مـن احكــام خــاصــة
القـ ــوانـني ذات الـعالقـ ــة املـبـ ــاشـ ــرة
وهـي قانـون املصـارف رقم  94لسـنة
 2004وقـ ــانـ ــون مـك ـ ــافحـ ــة غـ ـســيل
االمــوال رقم  93لـسنـة  2004حـيث
اوج ــب الق ـ ــانـ ـ ــون االول اخ ــضـ ـ ــاع
املع ــامالت املـصــرفـيــة الــى اشــراف
م ــراقـب مـتخ ـصــص م ـسـتـقل عـن
ادارة امل ــص ـ ــرف يـفحـ ــص ويجــيـ ـ ــز
املع ــامالت او ي ــوقفه ــا وفقــا اللـيــة
مع ـيــن ـ ــة وي ـ ــدعــي ه ـ ــذا املـ ـ ــراقــب

مب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــؤول االم ـ ـ ــتـ ـ ـ ــث ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال
( )Compliance officerوان ـ ـ ــا
ادع ــوه مبـ ـس ــؤول (الــتحـقق) الـتـي
هي اكثر وضوحا وقربا من املعنى.
امـا القـانــون الثــاني فقـد عـرف يف
املادة ( )3غسيل االموال على انه:
كل مـن نف ــذ او ح ــاول تـنفـي ــذ اي ــة
معـ ــاملـ ــة مـ ــالـيـ ــة يـنــتج عــنهـ ــا أي
ن ـشــاط غـيــر م ـشــروع بــأي صـيغــة
كـانت ويف الـشطـر الثـاني من املـادة
نفسها تضيف:
كـل م ــن نـقـل او حـ ـ ـ ــول ايـ ـ ـ ــة ادوات
مـاليـة او نقـديـة التي تـنتج عن أي
صـيغــة لنـشــاط غيـر مـشـروع وهـو
يعلم بأنه كذلك.
كذلـك من حاول اخـفاء او التـستر
او الـتـم ــويه يف أي تـص ــرف ي ـشـكل
حمـاية للعمل غـير املشـروع او عدم
االف ــص ـ ــاح ع ــنه ،ف ـ ـ ــأنه ي ــتعـ ـ ــرض
لـعقوبة الغـرامة التي ال تـزيد على
( )40ملـيـ ــون ديـنـ ــار او عـن ضـعف
قيمـة املـمتلكــات التي جـرت عليهـا
املعـ ــاملـ ــة ايهـم ــا اكـثـ ــر او عق ــوب ــة
الـسـجن مــدة ال تــزيــد علــى االربع
سنوات او بكلتا العقوبتني.
وأوكلـت مهمــة التـنفيـذ واالشـراف
عل ــى تنـفيــذ القــانــون ال ــى البـنك
املركزي العراقي.
وقـ ـبـل ان نـ ـتـ ــط ـ ـ ــرق الـ ـ ـ ــى رد فـعـل
القطــاع املصـريف العــراقي علـى مـا
ورد يف قـ ــانـ ــون مـك ـ ــافحـ ــة غـ ـســيل
االم ــوال ،جن ــد ان مـن املـن ــاسـب ان
ن ـتـع ـ ـ ــرف عـل ـ ـ ــى م ـ ـ ــا وصـلــت ال ـيـه
الق ــوانـني والل ــوائح والـت ـش ــريع ــات
العـ ــاملـيـ ــة الـتـي اصـ ــدرتهـ ــا الـ ــدول
املتقـدمة ومؤسـسات االمم املتحدة
حـ ـي ــث تـ ـبـل ـ ـ ــورت االفــكـ ـ ـ ــار حـ ـ ـ ــول
مـك ـ ـ ــافـح ـ ـ ــة غ ـ ـ ـسـ ـيـل االم ـ ـ ــوال يف
مع ــاه ــدة فـيـيـن ــا ع ــام The1988
Vienne
Convention
اضـ ــافـ ــة الـ ــى مـ ــا ورد يف اتفـ ــاقـيـ ــة
ب ــالـي ــرم ــو The Palermo2000
Conventionالـ ـ ـ ــتـ ـ ـ ــي هـ ـ ـ ــي يف
االصل خـاصة مبـكافـحة اجلـرمية
املنظمة.
وق ـ ــد اوجـبــت االتف ـ ــاقـي ـ ــة االول ـ ــى
جـميع االعـضــاء يف االمم املتحـدة
بـالتـوقيع علـيها واالقـرار بااللـتزام
بـ ـب ــن ـ ـ ــوده ـ ـ ــا ع ــن ط ـ ـ ــريـق اتـخـ ـ ـ ــاذ
االج ـ ـ ـ ــراءات الــك ـ ـ ـ ــاف ــي ـ ـ ـ ــة يف مـ ـنـع
وتـعق ـي ــب أي فعـل او محـ ـ ــاولـ ـ ــة او
شروع يف غسيل االموال.
وبعد ذلك فـان قمة الـسبعة الـكبار
يف بـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاريـ ـ ـ ـ ــس عـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام The1989
Group of seven Nations
مب ـش ــارك ــة املف ــوض ــوي ــة االوروبـي ــة
The European Commisv
sionاس ـ ـســت ه ـيــئ ـ ــة ب ـت ـ ـس ـمــي ـ ــة
مـشـابهــة لكتــائب القـوات املـسلحـة
وه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيThe Financial :
Action
Task
Force
)(FATFمهمـة هـذه الـهيئـة هي
التـنسـيق و ان تتقــدم الصفـوف يف
حــملـ ــة عـ ــاملـيـ ــة ملـكـ ــافحـ ــة غـ ـســيل

االم ـ ــوال .ولـك ــن بع ـ ــد اح ـ ــداث 11
ايـل ـ ـ ــول (س ـب ـت ـمــب ـ ـ ــر)  2001مت يف
تـشــريـن االول (أكتــوبــر) مـن العــام
نفـ ــسه اضـ ــاف ـ ــة محـ ــاربـ ــة مت ـ ــويل
االرهـاب الــى مهــام الهـيئــة وتتــابع
انـضمــام حكــومــات كـثيــرة وكــذلك
مجلــس الـتع ــاون اخللـيجـي لهــذه
اله ـيــئ ـ ــة ال ـت ــي اتخ ـ ــذت م ـ ـ ــوقعـ ـ ــا
المــانتهـا العـامـة يف مقــر منـظمـة
الــتعـ ــاون االقـت ـصـ ــادي والـتـنـمـيـ ــة
( )OECDيف باريس.
وعلـ ــى غـ ــرار هـ ــذه املـن ـظـمـ ــة فقـ ــد
تــأسـسـت خمـس هـيئــات اقـليـميــة
مشـابهـة اضافـة الى خـمس عـشرة
منظـمة تتـولى الـتعاون يف املـراقبة
واملتـابعـة للحـد من جـرمية غـسيل
االموال.
ووضـع ــت ه ـ ـ ــذه الـهـ ـي ــئـ ـ ـ ــة اربـع ــني
ت ــوصـي ــة ت ــرك ــزت حـ ــول مك ــافح ــة
متـ ــويل االره ــاب وال يـخفـ ــى عل ــى
مـن يـطـلع عل ــى ه ــذه الـت ــوصـي ــات
انها اعدت من قبل اجهزة الشرطة
واالمـن مب ــا تـضـمـنـته مـن ت ــركـي ــز
علـى اجلــوانب الــسيــاسيـة وجتـاوز
لالمـور املهـنيـة الـتي تهـم املصـارف
وبيوتـات املال املعنـية بشكل مـباشر
يف صـ ـمـ ـي ــم مــك ـ ـ ــافـح ـ ـ ــة غ ـ ـ ـسـ ـيـل
االموال.
يف كـل هذا ال بد من العـودة الى ما
للصـيرفـة العراقـية ومـا عليهـا من
ه ـ ــذا كـله ،ح ـيــث ال يـخفـ ـ ــى عل ـ ــى
ح ـضـ ــراتـكــم أنهـ ــا عـ ــادت ملـ ــزاولـ ــة
التعـامل اخلـارجـي منــذ سمح لهـا
بـ ــذلـك يف شهـ ــر تـ ـشـ ــريـن الـثـ ــانـي
(نـوفمـبر) عـام  2003ويبـدو ان هذا
النـوع من املعـامالت هو مـا انصبت
علــيه تـعلـيـمـ ــات الـبـنـك املـ ــركـ ــزي
الـع ـ ـ ـ ــراقـ ــي ال ـ ــصـ ـ ـ ـ ــادرة يف ضـ ـ ـ ـ ــوء
متـطلبـات تـنفيـذ قـانـون مكـافحـة
غـسيل االمـوال ممـا يلـزم املصـارف
ان ت ــتهــي ـ ــأ ل ـتـ ـط ـب ـيـقهـ ـ ــا وجت ـنــب
اخمل ـ ــالف ـ ــة مــن خالل اســتح ـ ــداث
وظ ـيـف ـ ـ ــة (م ـ ــس ـ ـ ــؤول االم ـتــث ـ ـ ــال)
وتــدريب وتـأهـيل املالكــات العــاملـة
لـالملام بـاملفـاهيـم اجلديـدة التي ال
منلك غير العمل بها شئنا ام ابينا
فحـ ـســب بل لـ ــدفع ال ـضـ ــرر الـ ــذي
يـصل الــى حجــز مبــالغ املعــامالت
آلج ـ ــال غــي ـ ــر مـعل ـ ــوم ـ ــة مــن قــبل
سل ــط ـ ــات غــي ـ ــر م ـ ــرئــي ـ ــة بـحج ـ ــة
الـ ـ ـتـحـ ـ ـ ـ ـ ــري ()Investigations
مم ـ ــا يحـ ــرج م ـ ــوقف املــص ـ ــرف مع
زبائنه.

هلسنكي  -وكاالت

أعـلن املفــوض األوروبي لـشــؤون التجـارة بـيتـر
مـانـدلـسـون يف هلـسنـكي أنه لـن يتـم التـوصل
التفـاق حـول وسـائل التفـاوض داخل منـظمـة
الـتجـ ــارة الع ــاملـي ــة قـبل  30نـيــس ــان كـم ــا ك ــان
متــوقعــا أصال .وألقــى بــاللــوم علــى الــواليــات
املتحـدة يف املأزق الـذي وصلت إليه مفـاوضات
الــتجـ ـ ــارة الع ـ ــاملــي ـ ــة ،ق ـ ــائـال إنه يــتعــني عل ـ ــى
واشنـطن خفض سقف مـطالبهـا لتخفـيضات

الـتقـي ــد الـت ــام بــتعلـيـم ــات الـبــنك
املـركـزي العـراقـي واحكـام القـانـون
عن طريق:
*الـتحـقق مـن ه ــوي ــة املـتعـ ــاملـني
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.
*م ـ ــراقــب ـ ــة الـعالق ـ ــات الق ـ ــائــم ـ ــة
(الـشخـصيـة او املـتصلـة بـاملهمـة او
بحـ ـسـ ــابـ ــات الـ ـشـ ــركـ ــات) خـ ــاصـ ــة
بالنـسبة لـلمعامـالت مببالغ كـبيرة
او غير اعتيادية.
*م ـ ـ ـســك سـجـالت ت ـ ـ ـسـهـل عـلـ ـ ـ ــى
املدققني تتبع املعامالت.
*رفـع تق ـ ــري ـ ــر عــن اي ـ ــة عــملــي ـ ــات
مـ ـشـبـ ــوهـ ــة الـ ــى الـبـنـك املـ ــركـ ــزي
العراقي.
*الــتعـ ــاون الـت ـ ــام مع الـ ــسل ـطـ ــات
املعنية.
وح ــددت سيــاســة املـصــارف ك ــذلك
مهـ ــام وواجـبـ ــات غـ ـســيل االمـ ــوال
بـتفـصـيل اخلـط ــوات الـتـي ي ـسـي ــر
عليهــا املسـؤول الـرئـيس واالخـرون
يف الفروع التابعة.
وتــدخل االقـســام الكـثيـرة االخـرى
يف مـســؤوليــة الـعمـل او متـطـلبــات
الـعمل واعـدادهـا لـتحقـيق الهـدف
وهــي اق ـ ــس ـ ـ ــام االدارة والــت ـ ـ ــدق ـيـق
الــداخلـي والـتــدريـب ممــا يـتـطلـب
اع ــداده ــا وت ــدريـبهـ ــا علـ ــى املهـم ــة
اجلديدة.
وتتبـلور جمـيع االجراءات يف قـاعة
التعـامـل يف كل مصــرف يف مسـألـة
ال ـتـحـقـق مــن الـع ـم ـيـل ب ـ ـ ــال ـ ـ ــذات
(إع ـ ــرف ع ـم ــيلـك) know your
customerعن طريق احلـصول
علـى مــا يثـبت هــويته اوال ،اضـافـة
الــى التـأكــد من ان امـوال املعـاملـة
التي يـطلب مـن املصـرف اجـراءهـا
ال ت ــدخل يف عــداد الــشكــوك الـتـي
حتـيط االفعـال التـي ادرجنـاهـا يف
بدايـة البحث ،انهـا مهمة شـاقة اذا
ما نـظرنا اليها بسطحية ويف اطار
ســي ـ ــاق ـ ـ ــات الع ــمل الـ ــسـ ـ ــائـ ـ ــدة يف
مصارفنا ولكنها اساسية وضرورية

العراق يعتزم توقيع عقود نفطية قبل سن قانون االستثامر

ماندلسون :واشنطن مسؤولة عن مأزق التجارة العاملية
شــاملــة للـتعــريفــات اجلـمــركـيــة علــى الــسلع
الزراعية.
ومع قـ ــرب انــتهـ ــاء املـهلـ ــة احمل ـ ــددة للـت ـ ــوصل
التفـاق حتـت مظلـة منـظمـة التجـارة العـامليـة
مــا زالـت اخلالفــات علــى أشــدهــا بني االحتــاد
األوروبـي وال ــوالي ــات املـتح ــدة وق ــوى جت ــاري ــة
أخـرى حــول سبل خـفض احلـواجــز التجـاريـة
م ــا يع ــزز اخمل ــاوف مـن احـتـم ــال فــشل ج ــول ــة
مفاوضات الدوحة.

اضافة لـذلك فان ظاهـرة التأديات
النقـديـة التـي يصـر املتعـاملـون يف
الـســوق العــراقـي علـيهــا بحجــة ان
املـصارف تتـأخر يف اجنـاز عمليـتها
ومـ ــا يـ ــرافـقهـ ــا مــن مخـ ــاطـ ــر ومـ ــا
تـ ـت ـ ـطـلـ ـبـه م ــن جـهـ ـ ـ ــود يف ضـ ـ ـ ــوء
احلج ــوم الـتــضخـيـمـيـ ــة يجـب ان
تتداركهـا –هذه املصارف -بـطريقة
او ب ـ ــأخ ـ ــرى وان ت ــتع ـ ـ ــامل مـعهـ ـ ــا
بجدية واهتمام.
وال يخفــى ان االم ــر بحــاجــة الــى
تطـور نــوعي يف امنــاط التعـامالت
مع ال ــزب ــائـن مم ــا يـتــطلـب تهـيـئ ــة
مالك ـ ــات الع ـ ــاملــني اي ــضـ ـ ــا عل ـ ــى
االسـتـيعــاب وتـطــويــر ق ــدراتهـم يف
اقنـاع املتعـاملني مع املـصرف يف ان
مـ ــا ي ــضعـ ــونه مـن شـ ــروط وقـيـ ــود
وطلبـات امنـا هي ملـصلحـة الـزبـون
وحمـايـة ملـصـاحلـه وليـس ملـصــالح
املـ ــص ـ ـ ــرف وح ـ ـ ــده ـ ـ ــا .وه ـ ـ ــو ام ـ ـ ــر
سـت ــراتـيجـي وه ــام واس ــاسـي عل ــى
املـص ــارف ان ال ت ـسـتهـني وتـن ـس ــاق
وراء ب ـ ــريق املـنـ ــافـ ـسـ ــات اخل ـطـ ــرة
ولـتجـنـب احلــوادث امل ــؤسفــة الـتـي
تعرضت لها مصارف عدة.
مفهوم غسيل االموال لدى
املصارف العراقية
غـسيل االمـوال هي عـمليـة يحـاول
مــن خـالله ـ ــا اجملـ ـ ــرمـ ـ ــون اخفـ ـ ــاء
املـصــدر االصلـي وامللـكيــة الفعـليــة
لالمـوال الـتي بحـوزتهـم والنـاجتـة
عن انـشطـة اجـراميـة او مـشبـوهـة،
فـإذا ما اديـرت هذه االمـوال بنجاح
ف ـ ـ ــان ذلــك م ــن ش ـ ـ ــأنـه ان يـح ـك ــم
سـل ـ ـطـ ـتـه ــم عـل ـ ـ ــى تـلـك االم ـ ـ ــوال
وبالتالي تأمني التغطية القانونية
ملصادر دخلهم.
واملقـصـود بـالـنجــاح هنـا هـو قـطع
أي ــة عالق ــة لهـم بــاملـص ــدر االصلـي
لـتــظهـ ــر الع ــوائ ــد وكـ ــأنه ــا ج ــاءت
لـطــرق قــانــونـيــة .ويعـتـمــد هــؤالء
لتـحقيق الهدف يف اخفاء االموال
غـيـ ــر املـ ـشـ ــروع ـ ــة ونقـلهـ ــا واعـ ــادة
استـثمـارهــا عن طـريق الـتصـريف
والتمويه والتكامل.
وهــي خـ ــط ـ ـ ــوات ت ـتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم ب ـ ـشـكـل
منفصـل وعلى مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراحل مـستقلة
ع ــن بـع ـ ـضـه ـ ـ ـ ــا او مي ـك ــن ان تـ ـت ــم
م ــتالزم ـ ــة يف آن واح ـ ــد كــمـ ـ ــا هـ ـ ــو
شائع.
وك 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 ــل ذلـك يعـتـم ــد عل ــى
االل ــي ـ ـ ـ ــات امل ــت ـ ـ ـ ــوف ـ ـ ـ ــرة لـغـ ـ ـ ـسـ ـيـل
االم ـ ـ ـ ـ ـ ــوال.

سياسة املصارف العراقية
ملكافحة غسيل االموال

يف امن ـ ــاط ال ــتع ـ ـ ــامل واسـ ـ ــال ـي ــبه
احلديثة.
املعايير االساسية ملعرفة العميل
وتعبئة منوذج اعرف عميلك
أ-لالفراد:
-1علـى مـسـؤول مكـافحـة تـبيـيض
االموال يف الفـرع التثبت من هوية
العـمـيل ،أي عـنــد فـتح أي ح ـســاب
عـل ـ ـ ــى الـع ـم ـيـل اب ـ ـ ــراز الـه ـ ـ ــوي ـ ـ ــات
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 ه ــذه امل ـسـتـن ــدات وخـتـم عل ــى
ص ـ ــورة الهـ ــويـ ــة مت االطـالع علـ ــى
االصل مع التوقيع.
-2نقل جميع املعلومات يف الهوية:
االســم ،اســم االب ،تـ ـ ــاريخ ومـك ـ ــان
الـوالدة ،رقم املـستنـد ،اجلنـسيـة...
جميعها على النموذج.
-3احلـص ــول عل ــى عـن ــوان العـمـيل
بـالكـامل وبـوضـوح مع حتـديـد رقم
الهاتف.
-4ذكــر مهنــة العـميل بــالتفــصيل..
يف حال كان مـوظف ًا يذكر ذلك ،ويف
حـال كـان يتعـاطـى مهنـة حـرة علـى
العـمـيل حتــديــده ــا .عل ــى العـمـيل
اب ــراز م ـسـتـن ــد ق ــان ــونـي يـثـبـت فـيه
مهنته.
-5ذكـر اسـم رب العمـل او الشـركـة او
امل ـ ــؤسـ ــس ـ ــة يف ح ـ ــال ك ـ ــان الع ـمــيل
مــوظفـا لــديهــا مع حتـديــد عنـوان
العـمل بــوضــوح وب ــالكــامل مـع رقم
الهاتف.
-6ذكــر املــراجع املـص ــرفيــة للـعمـيل
(حت ــدي ــد اذا ك ــان لـلعـمـيـل تعـ ــامل
آخر مع مصارف اخرى).
 -7حت ـ ــدي ـ ــد امل ـ ــدخ ـ ــول ال ـ ـســن ـ ــوي
لـلـعـ ـمـ ـيـل يف ح ـ ـ ــال ك ـ ـ ــان الـعـ ـمـ ـيـل
م ـ ـ ــوظـف ـ ـ ــا او ال ـ ـ ــدخـل ال ـ ـس ــن ـ ـ ــوي
التقـريـبي يف حـال تعــاطي العـميل
مهـنـ ــة ح ـ ــرة .عل ـ ــى العـمــيل ابـ ــراز
وثيقة تثبت دخله السنوي.
-8ذك ـ ــر ح ـ ــدود االي ـ ــداع ال ــنقـ ـ ــدي
للعـمـيل ح ـسـب القــوانـني الـنــافــذة
والتي حتدد ذلك.
-9حتـ ــدي ـ ــد االعفـ ــاء لـلعـمــيل مـن
تعـبـئ ــة اسـتـم ــارة االي ــداع الـنق ــدي

يـحددهـا مسـؤول مكـافحـة تبـييض
االم ـ ـ ــوال يف الف ـ ـ ــرع عل ـ ــى اسـ ـ ــاس
املعـرفـة اجلـديـدة لـلعمـيل لنــاحيـة
ادبياته ومالءته املادية وشهرته.
-10عل ــى العـمـيل حت ــدي ــد مـن ه ــو
صـ ــاحــب احلق االقـت ـصـ ــادي عـنـ ــد
فتح احلسـاب .يف حال كـان العميل
هو صـاحب احلق بالقيـم املودعة او
ال ـ ـتـ ــي س ـ ـ ـ ــوف ت ـ ـ ـ ــودع الحـقـ ـ ـ ـ ــا يف
حـ ـسـ ــابـ ــاتـه ،علــيه ان يـ ــذكـ ــر اســمه
بـوضوح ،امـا يف حال كـان غير ذلك،
علـى العميـل ذكر اسـم صاحـب هذا
احلق بــوضــوح وب ــالك ــامل وتــزويــد
املصــرف بصـورة عن هـويـة صـاحب
احلق االقـت ـصـ ــادي للـم ـصـ ــرف مع
حتـديــد عنـوانه بــالكـامل وبـوضـوح
وذكر مهنته بالتفصيل.
-11أخــي ـ ــرا ي ـ ــوقـع الع ـم ـيـل علـ ـ ــى
مـ ـسـتـنـ ــد "أعـ ــرف عـمــيلـك" علـ ــى
صحـة جـميع هـذه املعلـومـات الـذي
زودها الى املصرف.
ب-للشركات
-1عل ــى م ـس ــؤول ال ـش ــرك ــة ت ــزوي ــد
املصـرف بـاصل املـسـتنــدات التــاليـة
عند فتح احلساب:
*النظام االساسي للشركة
*عقد الشراكة
*السجل التجاري
*طلــب الــت ـ ــسج ــيل يف احملـكــمـ ـ ــة
التجارية
*وآخ ـ ـ ــر مـح ـ ـ ــاض ـ ـ ــر اجل ـمـعــي ـ ـ ــات
العمـوميـة للـشـركـة (العـاديـة وغيـر
الـع ـ ـ ــادي ـ ـ ــة) ل ـ ــش ـ ـ ــرك ـ ـ ــات االم ـ ـ ــوال
والشركات املساهمة.
-2يــت ـ ــأك ـ ــد م ـ ــس ـ ـ ــؤول الف ـ ــرع 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 امل ـسـتـنــدات
ويـختـمهــا مــؤيــدا مـطــابقــة االصل
ويوقعها.
-3ذكــر اسم الـشـركـة ،نـوعهــا ،مكـان
وتاريخ تسجيلها.
-4ذكر جنسية الشركة
-5حتديد اقامة الشركة
-6ذكـر املــراجع املصـرفيـة لـلشـركـة-
حتـديد اذا كـان للشـركة تعـامل آخر
مع مصارف اخرى.
-7ذكـر فروع الشـركة جلهـة االعمال
الـتي تـتعـاطـاهـا ونــوعهـا (ذكـر نـوع
التجارة او اخلـدمات او الصناعة)..
عل ــى العـمـيل ان يقــدم م ـسـتـنــدات
موثقة تثبت ذلك.
 -8ذك ــر اسمــاء الـشــركــاء ب ــالكــامل
وبــوض ــوح كمــا هــو مــذكــور يف عقــد
الشراكة.
-9ذك ــر اسمــاء املــديــريـن املف ــوضني
احمل ـ ــددة اســم ـ ــاؤهــم يف مح ـ ــاض ـ ــر
الـ ــش ـ ــرك ـ ــة وامل ــص ـ ــادق علــيه ـ ــا مــن
اجلهات النافذة.
-10علــى الـشــركــة تــزويــد املـصــرف
بـ ــاسـمـ ــاء امل ـصـ ــارف االخـ ــرى الـتـي
تتعامل معها.
-11ذك ـ ــر ح ـ ــدود االي ـ ــداع الــنق ـ ــدي
للـشــركــة حـسـب القــوانـني النــافــذة
التي حتدد ذلك.
-12حتــدي ــد االعف ــاء لل ـشــركــة مـن
تعـبـئ ــة اسـتـم ــارة االي ــداع الـنق ــدي
يـحددهـا مسـؤول مكـافحـة تبـييض
االم ـ ـ ــوال يف الف ـ ـ ــرع عل ـ ــى اسـ ـ ــاس
املع ــرف ــة اجلـي ــدة لل ـش ــرك ــة واملالءة
املادية وشهرة الشركاء.
-13يف حـال الشـركات يعـود صاحب
احلق االقـت ـص ــادي ال ــى ال ـش ــرك ــاء
الفعـليـني للـشــركــة وعلــى مـســؤول
الفرع ذكر اسم الشركاء بالكامل.
-14اخـ ــي ـ ـ ـ ــرا ي ـ ــص ـ ـ ـ ــادق املـفـ ـ ـ ـ ــوض
بـالتـوقـيع عن الـشـركـة علـى منـوذج
"اعـرف عميـلك" على صحـة جميع
هذه املعلومات التي زودها املصرف.

بغداد  -املدى  -وكاالت

أعلـنــت احلك ــوم ــة الع ــراقـي ــة أنه ــا
تـعتــزم اتخــاذ خـطــوات ســريعــة يف
الــتفـ ــاوض علـ ــى عقـ ــود مبلـي ــارات
الـ ـ ــدوالرات حلقـ ـ ــول نفـ ـط ـيـ ـ ــة مع
شــركــات الـنفـط الع ــامليــة ،مــشيــرة
إلى أنه مـن املمكن تـوقيع اتفـاقات

قـبـل أن تقـ ــر احلـكـ ــومـ ــة قـ ــانـ ــونـ ــا
لالستثمار.
وق ـ ــال امل ـ ــديـ ـ ــر العـ ـ ــام لل ـت ـ ـسـ ـ ــويق
واالقـتصاد بـوزارة النفط العـراقية
ش ــامخـي فــرج إن ال ــوزارة ميكـن أن
تــضع يف الـعق ــود املـب ــرم ــة الـبـن ــود
واألمــور القــان ــونيــة الـتي تــطمـئن
املـسـتـثـمــريـن بحـيـث إذا طــرأت أي

قـواعد تنظيـمية جديـدة فلن تؤثر
عليهم.
وأضــاف أن قــانــون االسـتـثـمــار قــد
ي ـسـتغ ــرق وقـت ــا ،وأن ال ــوزارة غـي ــر
مستعدة لالنتظار كل هذا الوقت.
وأوضـح املـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ــؤول الـعـ ـ ـ ـ ــراق ــي أن
املفـاوضـات قـد تتـم بسـرعـة كبيـرة،
مشيرا إلى أنه جرى تطوير منوذج

خاص للتعاقد.
يـ ـش ـ ــار إل ـ ــى أنه رغـم م ـ ــرور أربع ـ ــة
أشـهر عـلى إجـراء االنتـخابـات فإن
احلكــومــة الع ــراقيــة اجلــدي ــدة لم
ت ـت ـ ـشـكـل بع ـ ــد ب ـ ـس ـبــب اخلالف ـ ــات
الـسياسية ،وهو ما يؤجل عددا من
الــقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوان ـ ــني وامل ـ ـ ـ ـ ــش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــروع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات
اإلستراتيجية يف البلد.

