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 شركات الصرافةتنظيم تحديث قوانين 

إرسال و تحويل األموال من بلد آلخر و في العادة تبديل و يلجأ الكثير من األشخاص لشركات الصرافة ل

 وأسرعة ربما يلجأ هؤالء األشخاص لشركات الصرافة ، بديال عن البنوك ، بسبب انخفاض التكلفة و 

لتنفيذ في جميع األوقات سهولة اإلجراءات في هذه الشركات مقارنة مع البنوك التي تكتظ بالصفوف 

لوجود عمالء لشركات الصرافة يقومون بتسهيل قد يكون أيضا و  ، ت التي تباشرهاالعديد من الخدما

 . البعيدة التي ال تعرفها البنوكو األصقاع انتقال األموال ألصحابها في القرى 

طرأت الحاجة منذ مدة و لذا من العمال األجانب  ال حيث توجد أعدادا كبيرة بالماليينفي دول الخليج مث

لتنظيم و تقنين أعمال الصرافات ، و لكن من المالحظ أن القوانين التي صدرت في هذه الدول طويلة 

ال تفي بالغرض المنشود خاصة و أن شركات الصرافة اآلن و " قديمة"مضي عليها وقت بحيث أصبحت 

 خدمةانتشرت و توسعت في أعمالها مما يستدعي إعادة النظر في األنظمة و القوانين المنظمة لهذه ال

 .يوميا  المتزايدة

جميع العمليات من بيع  "تقريبا كل القوانين السارية اآلن في المنطقة تنص علي أن أعمال الصرافة هي 

بيع الشيكات السياحية و التعامل ويل النقد إلي الخارج ، و شراء وو شراء  و تبديل العمالت األجنبية و تح

   .  ..".....المصرف المركزي  و أي عمل آخر يتم ترخيصه منبالمعادن الثمينة في الحدود المسموح بها أ

من الواضح أن  فقط ؟" الروتينية التقليدية"في هذه العمليات  لكن هل تنحصر أعمال شركات الصرافة و

من ضمنها مثال جديدة متعددة نشاطات  لتشملعند القائمين بها مفاهيمها تمددت  وكثيرا األعمال توسعت 

لمرتبات لبعض الجهات و سداد الفواتير بالتحويالت الخارجية ، و تماشيا مع الطفرة التقنية القيام بسداد ا

العديد من الخدمات االلكترونية للعمالء بتعليمات عبر التلفون أو اآلن شركات الصرافة تقدم معظم فان 

الفرصة لالستثمار بل إن بعض شركات الصرافة تمنح العمالء ... عبر االنترنت و ماكينات الدفع اآللي 

 . و بفوائد متعددة ذا من االستثمارات المالية ه عبرها في السندات و صناديق التوفير و غير

؟ و هل تم القوانين المنظمة ألعمال شركات الصرافة  وصنص و فهل هذه الممارسات تتماشي مع روح 

اطات متجاوزة للقانون و تقع أم أنها تعتبر نشالترخيص صراحة لهذه الشركات لممارسة هذه األعمال ؟ 

ه الشركات لممارسة أعمالها المعروفة و المتمثلة لهذبموجبه الذي منح الترخيص  "خارج االختصاص"

ال يقف فقط عند يجب أ، في نظرنا ، و األمر ... حصرا في بيع و شراء و تبديل  وتحويل العمالت للخارج 

ها للنظر بعيدا في مدي إمكانية ارتياد هذه يتعدابل ال بد من أن الصالحيات تجاوز االختصاص و 

 . الممارسات الجديدة و اللجوء لها خصيصا لخرق قوانين مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب 

نقول هذا ألن البنوك أصبحت متشددة جدا في مراقبة و مكافحة غسل األموال مما قاد المجرمون للبحث 

شركات الصرافة ، و بالفعل سبق اتهام المحتملة ضمن هذه البدائل عن بدائل أخري يمكن اختراقها و من 

بل قفل بعض الصرافات في احدي دول الخليج بعد اإلشارة لها و اتهامها بالبينة الدامغة في تقارير تحويل 

قوانين مكافحة غسل كذلك  مخالفة للقوانين األمريكية المتعلقة بالمقاطعة وللخارج بطريقة األموال 



بل تم اكتشاف بعض شركات الصرافة المعروفة التي تقوم عبر كبار المدراء  .و تمويل اإلرهاب  األموال

بتحويل أموال بمبالغ كبيرة لجهات غير معروفة و مشبوهة ، أو العكس بتحويل أموال من جهات غير 

 و تجهيز بيانات مزورة و غبر صحيحة لتمرير هذه العمليات في خرق فاضح" افتراضية"معروفة 

 .لقوانين مكافحة غسل األموال و تمويل اإلرهاب 

تفتح الباب ، عيانا بيانا ،ن النشاطات المتعددة التي أصبحت شركات الصرافة تمارسها من دون شك فا

و هذا يطرح عدة تساؤالت منها ، هل . للولوج عبرها لممارسة عمليات غسل األموال و تمويل اإلرهاب 

بتبليغ الجهات اإلشرافية الرقابية و فق المستحدثة س مثل هذه النشاطات تقوم شركات الصرافة التي تمار

المتطلبات القانونية الرقابية و اإلشرافية ؟ و هل قامت الجهات الرقابية اإلشرافية ، بنفسها ، باكتشاف 

أي  م اتخاذتم أو تهذه الممارسات أو غيرها خاصة و أن القوانين السارية ال تتطرق لها صراحة ؟ و هل ت

االختصاصات القانونية المرخصة  تم إصدار أي عقوبات لتجاوزتتم أو توجيهات بوقف هذه الممارسات أو 

 و هل و هل ؟ و هل تم رفع سقف التفتيش و المراقبة لتغطية هذه الممارسات ؟

سباب إن الواقع العملي و الفعلي يبين أن معظم شركات الصرافة قامت بتوسيع نشاطاتها التقليدية لعدة أ

تقاعس الجهات الرقابية عن المراقبة و اإلشراف ، و من هذا تأتي بسبب و ربما أمنها البحث عن األرباح 

نشاطات تقنين نظرة جديدة لمنا و كل هذا يتطلب  .ضرورة وضع نشاطات شركات الصرافة تحت المجهر 

نح المزيد من العناية لمتابعة مع مو بصورة قاطعة ، هذه الشركات وفق قوانين حديثة تحدد المهام بعينها 

بصفة دورية دائمة حتى ة ، علي أن يتم هذا مستحدثشاملة التقليدية أو الكل المهام ، و مراقبة هذه المهام 

دعم  تأسيس و الممارسات السليمة من أجليتم تنظيم إيقاع هذه الممارسات وفق المتطلبات القانونية 

 .المؤسسي قتصاد ة الشريفة و حماية االيتجارممارسات اللا
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