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 لمصرفي... و"االمتثال" خّطها األحمرا

خصص وفد جمعية مصارف لبنان جزءًا كبيرًا من زيارته األخيرة إلى الواليات المتحدة للقاء كبار المسؤولين 
للبنوك اللبنانية، ضمن مساعي الجمعية إلى تأكيد أهمية هذه العالقات وضرورة تطويرها في البنوك المراسلة 

 .أكثر بالنسبة للقطاع المصرفي اللبناني الممتثل لكل التشريعات والقوانين المصرفية والمالية الدولية
 

امل ة االلتزام الكوسمع الوفد المصرفي إشادات بأداء القطاع وخاصة من قبل إدارات المصارف المراسلة لجه
والدقيق بأصول العمل المصرفي السليم وبآليات االمتثال وتطبيق القواعد والعقوبات المتعّلقة بمكافحة تبييض 

 .األموال واإلرهاب والتهّرب الضريبي
 

 دور المصارف المراسلة والتعامل معها

 
ة المصارف المحلّية بالمصارف تقوم العالقة بين المصارف على الثقة، وأكثر تحديدًا، في ما خّص عالق

الدولية المراسلة، حيث تفترض هذه األخيرة قيام "شراكة" امتثال في مكافحة تبييض األموال وتمويل اإلرهاب 
خصوصًا في ميدان التحويالت المجراة في ما بينها بحسب رئيس مؤسسة جوستيسيا الدكتور بول مرقص، 

ف المحلية تشوبها أيضًا هواجس متبادلة راهنًا: فبينما تخشى لكن العالقة بين المصارف المراسلة والمصار 
المصارف الدولية المراسلة قيام عمالء المصارف المحلية بعمليات تبييض األموال، تخشى هذه األخيرة قطع 
المصارف المراسلة عالقتها معها سواٌء ألسباب تتعّلق بمخاطر االمتثال المرتفعة في البالد حيث المصارف 

 .ة، أو بسبب مخاطر التعامل مع المصرف المحلّي بعينهالمحلي
وتتحّسب المصارف المراسلة لألمور، ومنها مخاطر البلد التي تأخذها هذه المصارف في االعتبار التخاذ 

قرار مغادرة السوق المحلي أو البقاء فيه، ومنها المخاطر السيادية للدولة ومخاطر تصنيف العمالء واألسواق 
ي تتعامل معها المصارف المحلية. وأيضًا تعمل المصارف المراسلة، بحسب مرقص، على المصرفية الت



تحديد درجة النظام الرقابي وفاعليته الذي يخضع له المصرف، بما في ذلك االطالع على مضمون التقارير 
لتزام حول مدى ا GAFI -FATFالتي يصدرها البنك الدولي، صندوق النقد الدولي والمنظمات الدولية مثل

الدول وقوانينها بالمعايير الدولية لمكافحة تبييض األموال وتمويل اإلرهاب. كذلك تسعى لمراقبة ما إذا كانت 
مخاطر التجارة الدولية تفوق مخاطر المدفوعات، لذلك تتشّدد المصارف المراسلة في ميدان التحويالت 

؛ فمبّيضو األموال غالبًا ما يتوّخون  entspaymأكثر في ميدان المدفوعات  trade transactionsالتجارية
إمرار عملياتهم في األولى أكثر من الثانية، وذلك عن طريق وثائق شحن بضاعة وهمية وفواتير 

وُمبالغ بها. كذلك تنظر المصارف، وبمعزل عن قيمة المبالغ، التي يمكن       falsifiedinvoices  مزّورة
في مدى "المالءمة"، أي تناسب التحويل المالي إلى بلد معّين مع  ألف دوالر، 01أو  01أن تكون أقل من 

التجارة التي يتقنها أهل البلد. كذلك، تشّدد المصارف المراسلة في عالقتها بالمصارف المحلية، على الوجهة 
 واألخيرة للعملية لمعرفة ما إذا كانت إلى بلد تحت العقوبات، كما تشدد على أن ال يكون مصدر الحوالة أ

غايتها بلدًا تحت العقوبات كالسودان مثاًل. وبحسب مرقص، تعتمد المصارف المراسلة على معرفة المصارف 
المحلية لعمالئها حّق المعرفة استنادًا إلى بطاقة مفّصلة الستمارة "إعرف عميلك"، ومطابقتها مع مقتضيات 

مر وعلى د، وتحديثها دوريًا، أي كلما لزم األالتحويالت المصرفية وبيان العالقة بين اآلمر بالتحويل والمستفي
سنوات للعمالء مخفوضي  3األقل سنويًا للعمالء عالي المخاطر/ سنتان للعمالء متوّسطي المخاطر/ و

المخاطر. وتمنح بعض المصارف عمالءها خدمات مصرفية خاصة تتيح لهم إجراء معامالتهم الخاصة 
رقية، إيداع وسحب الودائع، من خالل حساب المصرف المحلي مباشرة، بما في ذلك إرسال التحويالت الب

لدى المصرف المراسل. وبذلك يصبح لدى عمالء المصرف المحلي القدرة على التحّكم مباشرًة باألموال 
المودعة لدى المصرف المراسل. في هذه الحاالت، قد تمتنع المصارف المراسلة عن القيام بأي تحاويل 

 .تمنح عمالءها هذا النوع من الخدماتمرتبطة بالمصارف التي 
 دول تحت العقوبات

ناء بورما )باستث -بحسب ما تعتمده المصارف المراسلة الدول التي ما زالت تحت العقوبات هي ميانمار 
العمليات المجازة من الحكومة(، كوبا، إيران، كوريا الشمالية، السودان )ال جنوب السودان، كما يلتبس على 

افة إلى سوريا. أما بالد أخرى، مثل الدفيا، فالتحاويل منها وإليها غالبًا ما ترجعها المصارف البعض( باإلض
المراسلة. أما سياسة المصارف المراسلة فال تزال نفسها بالنسبة لكوبا وإيران: وذلك ما لم ترفع العقوبات 

دعم ان )باستثناء ما يّتصل باألساسية وأتت التسوية جزئية. فبعد رفع العقوبات الدولية رسميًا عن إير 



"اإلرهاب" و"انتهاك" حقوق اإلنسان( وبعد أن كان اإليرانيون قد أعربوا عن حاجاتهم إلى الخبرات المحلية، 
أصبح بإمكان المصارف المحلية اليوم االستفادة من األسواق الناشئة والخبرات اإليرانية في مجال الطاقة 

د عانت المصارف اإليرانية الحصار سنين طويلة، وهي تاليًا بحاجة إلى والزراعة واستخدام التكنولوجيا. وق
 خبرات المصارف المحلية. فهل بوسع هذه األخيرة التعاون من منظور االمتثال القانوني؟

ال عوائق قانونية أمام المصارف المحلية وال حاجة لتشريعات جديدة بحسب مرقص، وإنما لدراسة جاّدة 
كانات التمويل والتحويالت المصرفية دون إقالق المصارف األميركية والغربية المراسلة للمصارف المحلية إلم

لهذه المصارف. ذلك أن تعليمات مكتب مراقبة األصول األجنبية في وزارة الخزانة األميركية ال زالت تنّص 
ؤسسات دوالر عبر المعلى استمرار المؤسسات المالية األجنبية في عدم التعامل بعمليات متعّلقة بإيران بال

األميركية، على اعتبار أن األشخاص األميركيين ال يزالون ممنوعين من تصدير السلع والخدمات أو 
التكنولوجيا إلى إيران مباشرًة أو غير مباشرة، بما فيها الخدمات المالية بالدوالر األميركي أو حتى بسواه من 

 .صةالعمالت، باستثناء العمليات المعفاة أو المرخّ 
كذلك تمسك المصارف المراسلة، نتيجة تجميع معلومات من مصادر مختلفة، بلوائح خاصة بعشرات آالف 

 .األسماء من المتعّثرين والمعلن إفالسهم وذوي المخاطر العالية
وتعّزز هذه اللوائح تبادل المعلومات بين المصارف المراسلة، إال أن المصارف المراسلة تمتنع عن توزيع 

الداخلية التي تعتمدها إلى المصارف المحلية، لخشيتها من تسّربها لعمالء هذه المصارف األخيرة  اللوائح
 .الذين يمكن أن يكونوا مدرجين عليها، لتفادي أي مراجعة قانونية بوجهها من قبل العمالء المذكورين

ا شأن ميركية، شأنهال ُتحسد المصارف المراسلة على وضعها. فهي تخشى العقوبات الدولية وخصوصًا األ
المصارف المحلية. ال يعفيها من ذلك قيامها راهنًا بمحاولة توحيد نماذج األسئلة التي تتوّجه بها إلى 

المصارف المحلية بموجب نموذج يصدر عن مجموعة وولسبرغ. حتى إن بعض هذه المصارف الدولية 
أما  كاتبها للتحّقق من حسن أدائها العمل!المراسلة من التي تعّرضت لعقوبات سابقة، يمكث المحّققون في م

في بيروت، التي تعتبرها المصارف المراسلة عالية المخاطر، فالمصارف اللبنانية تمتثل بالكامل ورّبما هي 
األكثر امتثااًل في الشرق األوسط... بشهادة المصارف المراسلة نفسها! لكن المصارف المراسلة تعتبر بيروت 

على ِغرار األسواق البريطانية وسان فرانسيسكو وغيرها... وتاليًا تتطلب إدارة مخاطره أيضًا سوقًا طموحًا 
 .جهدًا خاصاً 


