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بيان موقف

الشفافية من خالل تصاريح ملكية االنتفاع
رض بالتامسك االجتامعي ،واالستقرار السيايس ،وثقة املواطن بالحكم .كام أنّه يخفض من مستوى نوعية
يتسبب الفساد يف إعاقة النمو االقتصادي .فهو ي ّ
حياة البرش األكرث تهميشاً .يق ّدر مكتب األمم املتحدة املعني باملخدرات والجرمية أنّه يف العام  ،2009بلغت عائدات العمليات اإلجرامية  %3.6من الناتج
املحيل اإلجاميل العاملي .ومن بني هذه العائدات ،تم غسل مبلغ هائل بقيمة  1.6ترليون دوالر.
توقفوا للحظة وتصورا مدى التغيري الذي ميكن أن يُحدثه مبلغ  1.6ترليون دوالر عىل األشخاص الذين يعيشون بأقل من دوالر واحد يف اليوم.
اآلن ،تخيلوا إننا منتلك تلك القدرة عىل التغيري.
يقصد غاسلو األموال البلدان التي توجد بها أضعف أنظمة مكافحة عمليات غسل األموال .والشفافية األقوى يف املعامالت املالية هي إحدى مكونات نظام
مكافحة غسل األموال القوي -وميكن تحقيق جزء من هذه الشفافية من خالل تصاريح ملكية االنتفاع.
فمن خالل إلزام املؤسسات املالية بطلب ترصيح قانوين ُملزم مبلكية االنتقاع من املودعني وأطراف املعامالت املالية ،بإمكاننا ضامن منع دخول تدفق األموال
غري املرشوعة إىل النظام املايل ،وخاصة األرباح املتأتية من أنشطة يشوبها الفساد.
تحث املنظمة العاملية للربملانيني ضد الفساد الربملانيني وقادتنا العامليني عىل الزام املؤسسات املالية بطلب ترصيح قانوين ملزم مبلكية االنتفاع يف جميع
املعامالت املالية ،وفقاً ملا قام أعضاؤنا باإلعالن عنه يف مؤمترنا العاملي الخامس ضد الفساد ،الذي عقد يف شباط-فرباير  2013يف مانيال بالفلبني.
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“ترصيح ملكية االنتفاع” -معناه وأهميته
إ ّن ترصيح ملكية االنتفاع هو صك ملزم قانونياً ،يُلزم كل شخص يجري معاملة مع أي مؤسسة مالية ،أن
رصح ويفصح عن املالكني املستفيدين من األصول ،أو األموال أو امللكية املعنية .املالكون املستفيدون
ي ّ
هم األشخاص /املجموعات التي تتمتّع باملنافع االقتصادية املتأتية عن متلك تلك املمتلكات ،أو األموال،
أو األصول ،حتى ولو ظهر شخص آخر بأنه املالك املس ّجل لها.
من خالل االلزام بترصيح ملكية االنتفاع ،تنشئ املؤسسات املالية والدولة آلية إضافية لتعقّب مصادر
األموال غري املرشوعة وحركتها ووجهتها .عىل م ّر السنني ،ط ّور غاسلو األموال خططهم املختلفة لغسل
أموالهم غري املرشوعة – فقد باتت تلك الخطط معقّدة ومبتكرة مع مرور الوقت“ .يستخدم هؤالء
األفراد أشخاص وهميني (محامني ،أفراد عائلة ،أو أصدقاء) إلبعاد أنفسهم عن تلك املعامالت بإخفاء
املصدر الحقيقي لألموال .لهذا ستص ّعب تصاريح ملكية االنتفاع عىل العنارص اإلجرامية إخفاء هوياتهم
وارتباطاتهم باألموال املكتسبة بطرق غري مرشوعة”.
ويجب أن يتضمن متطلب الترصيح امل ُلزم مبلكية االنتفاع عقوبات يتم تطبيقها يف حالة االدالء بترصيحات
زائفة ،ورمبا يشمل أيضا تجميد حسابات ،ويف نهاية املطاف مصادرة أرصدة الحسابات أو األموال ،أو
املمتلكات ،أو األصول .أضف إىل ذلك ،أنّه من خالل الطلب إىل املودعني بصياغة الشهادات الخطية
ومستندات ملكية االنتفاع ،تقوم املؤسسات املالية بتشاطر عبء معرفة عمالئهم بشكل دؤوب ،مع
األطراف التي تجري معها املعامالت .وفيام يثني متطلب ترصيح ملكية االنتفاع عن إخفاء املستفيدين
الحقيقيني لألموال أو املمتلكات ،أو األصول غري املرشوعة ،فهو يش ّجع أيضاً املؤسسات املالية عىل تعزيز
آليات العناية الواجبة ،لضامن عدم استخدام السبل املرشوعة يف غسل أصول غري مرشوعة.

مبدأ اعرف عميلك ومراجعات العناية الواجبة
يتطلب مبدأ اعرف عميلك معرفة هوية العمالء والتحقق من مصدر أموال الحسابات .ويشري ذلك إىل
أنشطة العناية الواجبة ،التي يجب عىل املؤسسات املالية وغريها من الرشكات النظامية أن تؤديها للتأكد
من املعلومات املتعلقة بالعمالء ،بهدف التعامل معهم .ويجب تطبيق هذه السياسات ،حني يسعى عميل
شديد الخطورة ،مثل شخص مهم عىل املستوى السيايس أو شخص يتمتع برثوة كبرية ،إىل أن يصبح عميالً
لدى مؤسسة مالية .وقد بدأ مبدأ “اعرف عميلك” يكتسب أهمية متزايدة عىل املستوى العاملي ،ملنع
غسل األموال ،أو متويل العمليات اإلرهابية ،أو االحتيال املايل.

حقائق وأرقام حول غسل األموال
• تق ّدر املبالغ املالية التي يتم غسلها عىل
املستوى العاملي كل عام بـ  %5 -2من
الناتج املحيل اإلجاميل العاملي ،أو ما بني
 008مليار دوالر إىل تريليوين دوالر
أمرييك جاري.
•نحو ترليون دوالر أمرييك من األموال
التي يتم بصورة غري مرشوعة كسبها ،أو
تحويلها ،أو استخدامها ته ّرب سنوياً من
الدول النامية.
•تع ّد املصارف يف الواليات املتحدة وجزر
الكاريبي وجهتني أساسيتني لألموال
املغسولة.
•بغية كشف املالكني املستفيدين ،أطلق
فريق العمل املايل حملة ُعرفت باسم
“اعرف عميلك” ،لتشجيع املؤسسات
املالية عىل التأكد من صحة هوية
عمالئها.

روابط
http://www.fatf-gafi.org/pages/
faq/moneylaundering
http://www.globalwitness.org/
http://www.fatf-gafi.org/
http://www.unodc.org/unodc/en/
money-laundering/index.html
http://www.worldbank.org/
finance
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ماذا بوسع الربملانيني أن يفعلوا؟
لقد قام املجتمع الدويل بتحسني قدرته ،وتعزيز خربته ،وتدعيم القوانني لتحسني تتبّع املسارات املموهة لألصول التي تم غسلها .وبالرغم من هذه
التحسينات ،فقد كانت البلدان بطيئة يف تطبيق توصيات فريق العمل املايل وانفاذها.
 Iاملناداة بتصاريح امللكيات االنتفاعية
بإمكان أعضاء الربملان أن يخففوا من حدة انتشار غسل األموال ،من خالل تعزيز القوانني ،والسياسات ،واإلجراءات املرتبطة بأنظمتها الخاصة مبكافحة
األموال .ولدى الربملانيون سلطة الضغط عىل حكوماتهم للتيقن من إدراج املعلومات املتعلقة بامللكيات االنتفاعية واملتحكمني يف الرشكات ،واالتحادات
واملؤسسات يف السجالت العامة ،وهذا لتسهيل العناية الواجبة الفعالة؛ وكذلك الزام املؤسسات املالية رصاحة بتعريف املالكني املستفيدين النهائيني يف
الرشكات أو االتحادات أو املؤسسات أو املتحكمني فيهم بأنهم عمالئهم.
تطلب املنظمة العاملية للربملانيني ضد الفساد من الربملانيني أن يخطوا خطوة إضافية ،وأن يحرصوا عىل أن تضع حكوماتهم عبء اإلدالء بتصاريح امللكية
االنتفاعية امل ُلزمة عىل املودعني -مع فرض العقوبات عىل غري املمتثلني .وسيكون من شأن هذا تقليص تكاليف املعامالت عىل املؤسسات املالية ،من خالل
دعوة املودعني إىل صياغة شهادات خطية ومستندات ملكية االنتفاع ،وتحويل العبء إىل املودعني -مفهوم “العميل يدفع” .وسيؤدي كشف التصاريح
الزائفة إىل تجميد ،ورمبا مصادرة األموال .وسيحفّز هذا أيضاً املؤسسات املالية عىل تطبيق تدابري العناية الواجبة بشكل دقيق عىل املودعني الجدد .ويجب
توضيح هذه القواعد للمودعني ،الذين سيفهمون املخاطر املرتبطة بالتصاريح الزائفة يف ما يختص مبلكية االنتفاع .وستكون هذه الخطوة مبثابة رادع
إلخفاء هوية املالكني الحقيقيني -أي اللذين يستحصلون عىل املنافع االقتصادية الحقيقية من هذه األصول .وسيضمن املتطلب هذا منع دخول تدفق األموال
غري املرشوعة إىل النظام املايل ،وخاصة األرباح الناتجة عن أنشطة يشوبها الفساد.
 IIاملناداة باالمتثال الصارم ملبدأ اعرف عميلك
باإلضافة إىل التصاريح الشخصية امللزمة من املودعني ،يجب عىل الربملانيني أن يحرصوا عىل أ ّن قوانني مكافحة غسل األموال وأنظمتها يف بلدانهم تلزم
املؤسسات املالية والوسطاء املاليني بتطبيق مبدأ “اعرف عميلك” بشكل صارم .وعىل الربملانيني أن يُرشعوا مجموعة موحدة من الخطوات الخاصة مببدأ
اعرف عميلك:
1.يجب إجراء عملية تحديد املالك املستفيد باستخدام جميع اآلليات والوسائل املالمئة .ويتضمن هذا جمع أسامء جميع األشخاص /املنظامت املعنية،
وأي معلومات أخرى قد تساعد يف تحديد هويتهم.
2.يجري التحقق من املع ّرفات من خالل إيجاد جميع املستندات الداعمة املطلوبة ،وفقاً ملستوى خطورة املبالغ املالية املعنية .ويجب امتام عمليات
التحقق باستخدام الوثائق والبيانات واملعلومات الرسمية.
3.يجب عىل املؤسسات املالية أن تكون قادرة عىل إثبات إجرائها التحقيق الخاص بالعناية الواجبة .يف حالة طلب إثبات إجراء العناية الواجبة:
•قد يتوجب عىل املؤسسات املالية االستحصال عىل مستندات أخرى لتعريف هوية العميل ،خاصة إذا كان العميل ً
مالك مستفيدا ً يخضع ألحكام
قانون أجنبي.
•يف حال كان لدى املالك املستفيد سوابق بالتورط يف أي نشاط فاسد أو اجرامي ،يجب التمحيص بحساباته بدقة كبرية ،ومتابعتها بشكل فعال.
4.يجب أن تراقب املؤسسات املالية عن كثب األحداث والعمليات التي ميكن أن تؤثر عىل مستوى خطورة العميل ،إذ يف حال عدم قيامها بذلك ،قد يتورط
هذا األخري يف مخطط غسل أموال .غري أنّه ،قد يتطلب األمر إجراء املزيد من التحققات إذا وجدت شكوك ،خاصة عندما تتغري املعامالت التي يجريها
العميل بشكل جوهري ،وبصورة غري متّسقة مع نوع أعامله ،وخاصة يف ما يتعلق باملبالغ املعنية عادة.
5.من بني الحاالت األخرى التي قد يُطلب من العمالء فيها توفري املزيد من املعلومات ملؤسساتهم املالية ،هي حينام يكون هؤالء األشخاص منكشفون
سياسياً ،أو حني يكون لديهم سوابق بالتورط بالفساد ،أو غسل األموال ،أو الجرمية املنظمة.

قام بصياغة ورقة املوقف هذه سعادة روي كالن والسيناتور
تيوفيستو غوينغونا  ،IIIبدعم من بريا سوود ،مستشارة الربنامج
يف فريق العمل العاملي املعني مبكافحة غسل األموال ،وأعضاء
فريق العمل ذاته.
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كيف بإمكان املنظمة العاملية للربملانيني ضد الفساد املساعدة
1.تع ّد الفروع الوطنية التابعة للمنظمة العاملية للربملانيني ضد الفساد األساس واآللية املحلية التي
بإمكانها أن تضمن تحسني جهود مكافحة الفساد إىل الحد األقىص ،ووضعها يف قمة جدول األعامل
رشعني لتطوير
السيايس .كام بإمكان الفرع الوطني أن يع ّزز قواعد ملكية االنتفاع ،من خالل جمع م ّ
مفصلة ،تتض ّمن العمل مع رشكاء محليني لصياغة ترشيع ،والرتويج العتامده وانفاذه.
خطة عمل ّ
2.بإمكان األمانة العاملية للمنظمة العاملية للربملانيني ضد الفساد ،بواسطة فريق العمل العاملي املعني
مبكافحة غسل األموال ،أن توفّر أدوات ،ومعلومات ،وتوجيه لتحسني الجهود املبذولة من أعضاء
الربملان ملكافحة غسل األموال .ويع ّد دليل عمل فريق العمل العاملي املعني مبكافحة غسل األموال
ألعضاء الربملان مثاالً عن هذه األدوات (.)http://gop.ac/XQhgFK
3.بغية ضامن تطبيق قواعد ملكية انتفاع صارمة ،واالمتثال لها ،عىل أعضاء الربملان أن يسرتشدوا
بالقرار الذي اعتمدته املنظمة العاملية للربملانيني ضد الفساد يف مؤمترها العاملي الخامس ضد
الفساد ،يف مانيال ،يف الفلبني ،يف شباط -فرباير .)http//:gop.ac/13QxmRb( 2013
ويدعو هذا القرار أعضاء الربملان إىل:
دعوة جميع املؤسسات املالية والوسطاء املاليني برضورة طلب تصاريح“
مالية ُملزمة مبلكيات االنتفاع لجميع اإليداعات وغريها عن املعامالت
”.املالية ،وانزال عقوبات يف حال عدم االمتثال

إذا أردتم الحصول عىل املزيد من املعلومات حول بيان املوقف ،أو
فريق العمل العاملي املعني مبكافحة غسل األموال ،الرجاء التواصل
مع:
priya.sood@gopacnetwork.org
يف ما ييل الئحة بأعضاء فريق العمل العاملي املعني مبكافحة غسل
األموال:
تيوفيستو جوينجونا الثالث،
رئيس فريق العمل العاملي ملكافحة غسل األموال،
عضو مجلس الشيوخ ،الفلبني
روي كولني،
نائب برملاين سابق ،كندا
ريكاردو غارسيا سريفانتيس،
سيناتور سابق ،املكسيك
ماري كينج،
وزيرة سابقة ،ترينيداد وتوباغو
غيفني لوبيندا،
املجلس الوطني لزامبيا
فرناندو برييز نورييغا،
نائب برملاين سابق ،املكسيك
روبرت ماسيتارا،
نائب برملاين ،بوتسوانا

“يرسنا كثريا ً رؤية املنظمة العاملية للربملانيني ضد الفساد “غوباك” وهي تدعو إىل املزيد من الشفافية فيام يتعلق مباليك الرشكات واملتحكمني فيها .إن الرشكات الوهمية املُغْفلة
هي الوسيلة األساسية التي ت ُستعمل يف غسل األموال عىل نطاق دويل ،ولهذا فإننا نضم صوتنا إىل منظمة “غوباك” يف حثها جميع الربملانيني يف جميع أنحاء العامل عىل التأكد من
معرفة املصارف بفاتحي الحسابات لديها ،وأن ملكية الرشكات والتحكم فيها أمر ينضوي تحت السجالت العامة”.
رميوند بيكر
Name of Organizations
رئيس منظمة السالمة املالية العاملية
“ال ب َد من اإلشادة بالتزام منظمة “غوباك” تأمينها ملزيد من الشفافية من خالل الترصيح عن حقوق االنتفاع .وتعترب األنظمة والقوانني املؤسساتية غري الواضحة الوسيلة
املفضلة للراغبني يف الكسب من الفساد ،إذ تساعدهم تلك األنظمة عىل إخفاء مكاسبهم غري املرشوعة .يف زمن العوملة تظهر الحاجة إىل موقف وقرار موحد لتحقيق املزيد
من الشفافية إىل التدفقات النقدية .ومنظمة “غوباك” يف وضع فريد يؤهلها من حشد الربملانيني يف سبيل تحقيق الزخم املتنامي واإلعداد لذلك القرار املوحد”.
هوغييت البيل
رئيس منظمة الشفافية الدولية
GOPAC, Global Secretariat
904-255 Albert Street
Ottawa, Ontario, Canada K1P 6A9
Tel: +1-613-336-3164
Fax: +1-613-421-7061

gopacnetwork.org

إ ّن املنظمة العاملية للربملانيني ضد الفساد عبارة عن تحالف عاملي من الربملانيني الذين يعملون معاً ملحاربة
الفساد ،وتعزيز الحكم الرشيد ،والحفاظ عىل سيادة القانون .إن املق ّر الرئييس للمنظمة هو أوتاوا ،كندا،
ولدى املنظمة العاملية للربملانيني ضد الفساد  53فرعاً وطنياً يف  6قارات .تقوم املنظمة بدعم جهود أعضائها
من خالل األبحاث األساسية ،وبناء قدراتهم يف مجال مكافحة الفساد عىل املستوى الدويل ،ودعم أقرانهم عىل
املستوى الدويل.

facebook.com/gopacnetwork

twitter.com/GOPAC_Eng

