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مجتمع وإقتصاد
مصارف

مستودع «اعرف عميلك»
بإدارة سويفت

هل «يمتثل» لبنان؟
فــي كــانــون األول ّ ،2014أسـســت شركة
سويفت العالمية قــاعــدة معلومات
مركزية تتضمن المعلومات المستقاة
م ـ ّـن اســتــم ــارات «اع ـ ــرف عـمـيـلــك» الـتــي
تنظمها المصارف والمؤسسات المالية
ع ــن زبــائ ـن ـه ـا .الـ ـي ــوم ،انــض ـ ّـم إل ــى هــذه
ال ـقــاعــدة  3000مــؤسـســة مــالـيــة و30
مصرفًا مركزيًا ،ما يثير مخاوف البعض
في لبنان من أن تمارس المصارف المراسلة
ضغوطًا على المصارف العاملة في لبنان
من أجل االنضمام إلى هذه القاعدة التي
ّ
تمثل خرقًا إضافيًا للسرية المصرفية
محمد وهبة
ل ــم ت ـعــد اس ـت ـم ــارات «اع ـ ــرف عـمـيـلــك»
ّ
م ـجـ ّـرد سـجــل ع ــادي تـمــأه املـصــارف
ل ــزب ــائ ـن ـه ــا ،ب ــل تـ ـح ـ ّـول إل ـ ــى أرش ـي ــف
مـعـلــومــات عــاملــي ب ـ ــإدارة «ســوي ـفــت»،
التي تصفه بأنه «مستودع معلومات
مــركــزي يضم مجموعة معيارية من
املعلومات عن املؤسسات املالية وهي
معلومات مطلوبة لالمتثال ملتطلبات
(اعرف عميلك)» .وبحسب بيان صادر
عن «سويفت» ،فقد انضمت أكثر من
 3000مــؤس ـســة مــال ـيــة م ــن  200بلد
ّ
ومقاطعة إلــى سـ ِـجــل "اع ــرف عميلك"
()Know Your Customer (KYC
 )Registryبــاإلضــافــة إلــى  ّ 30مصرفًا
ً
مركزيًا حول العالم ،وهو يوفر «حال
ّ
آمنًا ومجدي الكلفة ،ويمكن املصارف
ّ
ومـ ــوزعـ ــي وم ــدي ــري ال ـص ـن ــادي ــق مــن
تنمية شبكاتهم مع املصارف املراسلة

والحفاظ على تلك الشبكات».
ف ــي ال ـ ــواق ـ ــع ،إن اسـ ـتـ ـم ــارات «اع ـ ــرف
عـمـيـلــك» هــي أداة قــديـمــة استخدمت
لالطالع على أوضاع زبائن املصارف
املالية وبعض التفاصيل التي كانت
تـتـط ـل ـب ـهــا ال ـص ـن ــاع ــة امل ـص ــرف ـي ــة ،إال
أنــه ط ــرأت ت ـطـ ّـورات سياسية وأمنية
واقـ ـتـ ـص ــادي ــة واج ـت ـم ــاع ـي ــة ،فــرضــت
تـطــويــر اس ـت ـخــدامــات ه ــذه األداة في
أكـ ـث ــر م ــن ات ـ ـجـ ــاه؛ ك ـ ــان أبـ ــرزهـ ــا بـعــد
 11أيـ ـل ــول  .2001هـ ــذا ال ـت ــاري ــخ كــان
مـفـصـلـيــا ،إذ ان ـص ـ ّـب االه ـت ـم ــام على
ّ
تطوير سـجــل «اع ــرف عميلك» كــأداة
م ـع ـن ـيــة ب ـم ـكــاف ـحــة ت ـب ـي ـيــض األم ـ ــوال
وجــرائــم اإلره ــاب (بـصــرف النظر عن
تـعــريـفــات اإلره ـ ــاب املـخـتـلـفــة) بشكل
حـ ـص ــري ،إلـ ــى أن اس ـت ـخــدمــت الحـقــا
كــأداة لتطويع املصارف حول العالم،
انطالقًا من توصيات منظمة التعاون
االقـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـص ـ ـ ــادي  OECDوالـ ـ ـق ـ ــوان ـ ــن
األميركية واألوروبية عن «االمتثال».
هكذا صار على املصارف في الخارج
وف ـ ـ ــي لـ ـبـ ـن ــان أي ـ ـض ـ ــا« ،االن ـ ـص ـ ـيـ ــاع»
إلـ ــى اإلرادة األم ـي ــرك ـي ــة ت ـحــت سقف
«االم ـت ـث ــال» لـقــوانــن مـكــافـحــة جــرائــم
اإلره ــاب ومكافحة تبييض األم ــوال.
لـكــن ه ــذا االن ـص ـيــاع ل ــم يـعــد يقتصر
عـلــى االمـتـثــال بصيغه امل ـتــداولــة ،بل
ّ
يتطور ويجري تحديثه بطريقة
بات
ّ
ت ـخ ــدم أه ــداف ــا م ـ ـحـ ــددة .ف ـفــي لـبـنــان،
أق ـ ـ ّـرت ال ـت ـشــريـعــات ال ــازم ــة لتطبيق
«االم ـ ـت ـ ـثـ ــال» وم ـع ـظ ـم ـهــا ج ـ ــاء تـحــت
وطأة الضغوط التي مارستها اإلدارة
االمـيــركـيــة ومنظمة  ،OECDإذ تــارة
ك ــان ه ـن ــاك ت ـلــويــح ب ـ ــإدراج م ـصــارف
وأسـ ـ ـم ـ ــاء شـ ــركـ ــات وأشـ ـ ـخ ـ ــاص عـلــى
ل ــوائ ــح اإلره ـ ـ ـ ــاب ،وت ـ ـ ــارة ك ـ ــان ه ـنــاك
تنفيذ للتهديدات ،أو إعطاء مهلة قبل
إدراج لبنان على اللوائح ال ـســوداء...

باتت المعلومات عن الزبائن متاحة للجميع (مروان طحطح)

امل ـهــم أن االم ـت ـثــال مـطـ ّـبــق فــي لـبـنــان،
ّ
التطور الــذي طــرأ على
وبالتالي فــإن
سجل «اعرف عميلك» في الخارج ،قد
يصبح أم ـرًا مطلوبًا مــن لبنان خالل
ال ـف ـتــرة امل ـق ـب ـلــة ،وال سـيـمــا ف ــي ضــوء

االنضمام إلى هذا
ّ
السجل يتيح تبادل
البيانات بشكل فوري

مؤشر

ارتفاع مؤشر  PMIإلى أعلى مستوى له في  9أشهر
ارتفع مؤشر  BLOM PMIمن املستوى القياسي
األدنى  43.8نقطة خالل شهر تشرين األول إلى 46.9
نقطة في شهر تشرين الثاني .وكانت هذه أعلى قراءة
منذ شهر شباط ،رغــم أنها ظلت تشير إلــى تدهور
ع ــام فــي ال ـظ ــروف الـتـجــاريــة لـلـقـطــاع ال ـخ ــاص .وقــال
م ــروان مخايل ،رئيس دائ ــرة األبـحــاث فــي بنك بلوم
إنفست ،إنه "على الرغم من استمرار تباطؤ النشاط
التجاري لدى شركات القطاع الخاص اللبناني خالل
شهر تشرين الثاني ،لــم ّ
يمر انتخاب رئيس جديد
للبالد بعد أكـثــر مــن عــامــن مــن الـجـمــود السياسي
م ــرور ال ـك ــرام ،بــل نـجــح فــي تخفيف وت ـيــرة تــدهــور
الظروف التجارية .ومن املتوقع أن تتحسن الصورة
أكثر في األشهر املقبلة إذا ّ
مر تشكيل مجلس الوزراء
بسالسة ،وهو أمر من شأنه أن يزيد من التفاؤل على
الساحة اللبنانية ويساعد بالتالي في جذب تدفقات
رأس املال واالستثمار األجنبي املباشر مرة أخرى".
م ــؤش ــر  PMIه ــو م ــؤش ــر م ــرك ــب ،ي ـح ـت ـســب عـلــى
أساس متوسط خمسة مكونات أساسية في نشاط
الـشــركــات هــي :الطلبيات الـجــديــدة لديها ( 30%من
املـ ــؤشـ ــر) ،وم ـس ـت ــوى اإلنـ ـت ــاج ( ،)25%وم ـس ـتــوى
التوظيف ( ،)%20ومواعيد تسليم املوردين (،)15%

ومخزون املشتريات ( .)10%وتشير القراءة األعلى
م ــن  50.0نـقـطــة لـلـمــؤشــر إل ــى وجـ ــود تـحـســن في
الـنـشــاط االقـتـصــادي للشركات عما كــان عليه في
الشهر الـســابــق ،فــي حــن تشير ال ـقــراءة األدن ــى من
 50.0نقطة إلى وجود تراجع.
وبـحـســب الـنـتــائــج الرئيسية لـلـمــؤشــر ،فـقــد استمر
ت ــراج ــع م ـس ـتــوى ال ـن ـشــاط ال ـت ـج ــاري ف ــي ال ـشــركــات
اللبنانية خالل شهر تشرين الثاني .وكذلك بالنسبة
إلى الطلبيات الجديدة لدى الشركات ،والتي أشارت
األدل ــة املـنـقــولــة إل ــى أنـهــا ال ت ــزال مـتــأثــرة بمشكالت
تدفق السيولة النقدية وعــدم االسـتـقــرار فــي البالد.
كما شهد شهر تشرين الثاني استمرار انخفاض
حجم األعمال الجديدة الــواردة من الخارج ،لتستمر
سـلـسـلــة ال ـتــراجــع الـحــالـيــة إل ــى  16ش ـه ـرًا .وتــراجــع
معدل التوظيف لدى القطاع الخاص في لبنان للشهر
التاسع على التوالي خالل شهر تشرين الثاني .ومع
ذلك ،فقد كان معدل التراجع أبطأ من املعدل القياسي
املسجل في شهر تشرين األول وكان هامشيًا فقط
فــي مجمله .ورغ ــم اسـتـمــرار نـقـصــان أع ــداد الـقــوى
الـعــامـلــة ،فـقــد أشـ ــارت ال ـشــركــات أي ـضــا إل ــى تــراجــع
مستويات األعمال غير املنجزة.

انـ ـضـ ـم ــام أكـ ـث ــر مـ ــن  3000مــؤس ـســة
م ـصــرف ـيــة و 30م ـصــرفــا مــركــزيــا إلــى
ّ
ِسجل "اعرف عميلك".
وبحسب بيان سويفت ،فإن االنضمام
ّ
إلى هذا السجل يتيح «تبادل البيانات
والــوثــائــق بشكل ف ــوري مــع مصارف
ّ
مـ ـخـ ـت ــارة مـ ــن دون أن تـ ـس ــل ــم قـ ــدرة
ّ
الـتـحــكــم بـبـيــانــاتـهــا ألحـ ــد ،كـمــا أنـهــا
ّ
تتحكم بمن يستطيع الحصول على
هذه البيانات .وال يدفع املستخدمون
أي رسوم مقابل إضافة البيانات إلى
ّ
السجل أو مقابل تبادل بياناتهم مع
ِ
م ـص ــارف أخ ـ ــرى .ف ـهــم يــدف ـعــون فقط
مـقــابــل الـبـيــانــات الـتــي يستهلكونها
من مؤسسات أخرى».
حــالـيــا ،إن املـعـلــومــات الـتــي تجمعها
املصارف في لبنان تبقى في أرشيفها

وال تطلع أي مؤسسة أخرى عليها .أي
مؤسسة أو مصرف مــراســل يريد أي
معلومات متصلة بعملية يقوم بها
زبون ماّ ،
تقدم له األجوبة على أسئلته
مـ ــن دون أن يـ ـك ــون لـ ــه حـ ــق ال ــول ــوج
ّ
ً
إل ــى امل ـع ـلــومــات كــل ـهــا ،ف ـضــا ع ــن أن
عملية التحويل ،عادة ،تتضمن إبالغ
الزبون بهذه اإلجــراءات .أما في حالة
االنضمام ،فقد تصبح املعلومات عن
الزبائن متاحة للجميع وفق مصالح
املصارف مع بعضها البعض ال وفق
قانون السرية املصرفية.
ويأتي هذا األمر بعد حديث متزايد
ع ــن إجـ ـ ـ ـ ــراءات ت ــدق ـي ــق م ـك ـل ـفــة عـلــى
م ـ ـصـ ــارف املـ ــراس ـ ـلـ ــة الـ ـت ــي سـتـلـغــي
عـ ـق ــوده ــا مـ ــع امل ـ ـصـ ــارف ال ـص ـغ ـيــرة
ف ـ ــي لـ ـبـ ـن ــان ب ـس ـب ــب ع ـ ـ ــدم جـ ــدواهـ ــا

