
 جمموعة ولفسبريج
 

 بيان ولفسبريج ضد الفساد
 

ــسبريج   ــة ولفـ ــت جمموعـ ــايل   1قامـ ــان التـ ــداد البيـ  بإعـ
ــاون وثيــق مــع الــشفافية الدوليــة ومعهــد بــازل        بتع
حـــول احلوآمـــة لوصـــف دور جمموعـــة ولفـــسبريج واملؤســـسات  
ــة يف    ــود الدوليـ ــًا للجهـ ــر دعمـ ــة أآثـ ــة بعموميـ املاليـ

لـــيت ميكـــن مكافحـــة الفـــساد، وحتديـــد بعـــض التـــدابري ا
ــع      ــل منـ ــن أجـ ــا مـ ــر فيهـ ــة النظـ ــسات املاليـ للمؤسـ
الفـــساد يف عملياهتـــا الذاتيـــة ومحايـــة نفـــسها مـــن أن  

 .تستغل عملياهتا فيما له صلة بالفساد
 

ــان      ــذا البيـ ــدار هـ ــسبريج بإصـ ــة ولفـ ــرار جمموعـ إن قـ
ــاء      ــد جـ ــت قـ ــذا الوقـ ــساد يف هـ ــسألة الفـ ــرس ملـ املكـ

ــدة األ    ــها معاه ــن بين ــورات م ــن التط ــدد م ــبة ع ــم مبناس م
ــذ يف       ــز التنفي ــت حي ــيت دخل ــساد، وال ــد الف ــدة ض  9املتح

ــسمرب  ــة  2005ديـ ــوانني الوطنيـ ــة للقـ ــافة مهمـ ــي إضـ  وهـ
ــدفها     ــيت هـ ــدود الـ ــابرة للحـ ــوانني العـ ــة والقـ احلاليـ

وصـــفت مقدمـــة معاهـــدة األمـــم    . 2مكافحـــة الفـــساد 
املتحــدة حملاربــة الفــساد آثــار الفــساد بأهنــا تنــسف        

يـــة واحلريـــات   حكـــم القـــانون والعمليـــات الدميقراط   
األساســـية لإلنـــسان، وتفقـــر الـــدول، وتـــشوه التجـــارة  
ــستوى       ــاض مـ ــب اخنفـ ــذا إىل جانـ ــسة، هـ ــرة واملنافـ احلـ
ــات     ــاألخص يف اجملتمعـ ــل وبـ ــتثمار والتمويـ ــة االسـ وفعاليـ

 .احملرومة اقتصاديًا
 
 املقدمـة  .1
 

                                                 
: تتــألف جمموعــة ولفـــسبريج مــن املؤســـسات املاليــة الدوليـــة القياديــة التاليـــة      1

 يــو إف جيــه،  - ميتسوبيــشي-انكو ســانتاندر، بنــك طوآيــو  ، بــأمــروايــه بــي إن  
، جولــدمان ســاش، إتــش إس   األملــانيبــارآليز، ســييت جــروب، آريــدت ســويس، البنــك      

أعــد هــذا  . بــي ســي، جيــه بــه مورجــان تــشيس، سوســييت جيــنريال، و يــو بــي إس        
البيــان باالشــرتاك مــع الــشفافية الدوليــة ومــع األســتاذ مــارك بيــث مــن معهــد          

 وآمةبازل حول احل
 the 1997 OECD Convention on Bribery of Foreign Public Officials in International: تشمل األمثلة على ذلك 2

Business Transactions; Criminal Law Convention on Corruption, Strasbourg 27/01/1999 European Treaty Series 173; 
Convention on the Protection of the Financial Interest of the EU EG Nr. C316/48 27 November 1995 and C221/11 19 July 

1997; and the 1996 Inter-American Convention Against Corruption. 
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ــني أنــه لــيس هنالــك تعريــف واحــد للفــساد،        يف ح
ــه       ــشرتك في ــه ي ــام بأن ــشكل ع ــف ب ــه يوص ــوء فإن س

ــة      ــصالحية العامـ ــام أو الـ ــصب العـ ــتغالل املنـ اسـ
ــدمي أي       ــد بتق ــدمي أو الوع ــاص بتق ــسب خ ــق مك لتحقي
ــر، إىل       ــري مباش ــر أو غ ــشكل مباش ــة، ب ــيء ذي قيم ش
ــسؤول       ــزب أو م ــي، أو ح ــح سياس ــام أو مرش ــف ع موظ
حـــزب مـــن أجـــل احلـــصول علـــى عمـــل أو االحتفـــاظ  
ــة     ــة منفعـ ــأمني أيـ ــل أو تـ ــه عمـ ــل أو توجيـ بعمـ

وعلــى  .  فيهــا يف تــسيري العمــل   أخــرى ال حــق لــه   
ــب     ــى طل ــشتمل عل ــساد ي ــإن الف ــك، ف ــن ذل ــيض م النق
ــك      ــب ذلـ ــن جانـ ــة مـ ــيء ذي قيمـ ــول أي شـ أو قبـ
ــشخص آــشرط ملنحــه عمــًال أو منفعــًة أخــرى علــى        ال
ــر    ــري مباش ــر أو غ ــشكل مباش ــواء ب ــليم س ــري س ــو غ . حن

ــة      ــة منظم ــصحوبًا جبرمي ــساد م ــون الف ــا يك ــًا م وغالب
 . بتمويل اإلرهابأو غسيل أموال وأحيانًا حىت

 
تتطلــب احلــرب علــى الفــساد جهــودًا شــاملًة مــن        
أطـــراف متعـــددة بقيـــادة الوآـــاالت احلكوميـــة      
ــذ      ــر تنفيـ ــة ودوائـ ــدود والوطنيـ ــابرة للحـ العـ
ــع       ــدني وجمتم ــع امل ــك اجملتم ــها يف ذل ــانون ويعين الق

ــع  ــال األوسـ ــسبريج   . األعمـ ــة ولفـ ــضاء جمموعـ إن أعـ
بطبيعــة  ملتزمــون باالشــرتاك يف هــذه احلــرب، وهــي      

ــون     ــساد وملتزمـ ــكال الفـ ــل أشـ ــارض آـ ــال تعـ احلـ
ــساد   ــة الفـ ــوعة حملاربـ ــالقوانني املوضـ ــد بـ . بالتقيـ

ــودهم       ــسيق جه ــسبريج بتن ــة ولف ــضاء جمموع ــيقوم أع س
ــة الفــساد مــع تلــك اجلهــود الــيت تبــذهلا        يف حمارب
احلكومـــات ذات الواليـــة القـــضائية علـــى املؤســـسات  
ــاع    ــسات القطـ ــن مؤسـ ــا مـ ــة وغريهـ ــة املعنيـ املاليـ

لعـــام والقطـــاع اخلـــاص، واملنظمـــات واجملتمـــع      ا
ــة     ــسات املاليــ ــربه املؤســ ــسبما تعتــ ــدني حــ املــ

 .مناسبًا
 

ــن أن     ــه ميكـ ــسبريج أنـ ــة ولفـ ــضاء جمموعـ ــدرك أعـ يـ
ــاوى       ــع الرش ــات دف ــساهتم لغاي ــتعمال مؤس ــساء اس ي
أو غـــسل عائـــداهتم، وبالتـــايل فـــإهنم يـــدرآون      
احلاجــة إىل اختــاذ التــدابري العمليــة للعمــل ضــد       
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ــا ــبح إســ ــكوآــ ــتعمال تلــ ــني أن . ءة االســ ويف حــ
ــاإلبالغ     ــًا بـ ــًا قانونيـ ــون التزامـ ــضاء ملتزمـ األعـ
ــارية     ــوانني سـ ــًا للقـ ــشبوه طبقـ ــشاط املـ ــن النـ عـ
ــد      ــساد عن ــلة بالف ــه ص ــون ل ــد يك ــيت ق ــول وال املفع

ــالء   ــة للعمـ ــات املاليـ ــه يف العمليـ ــشف عنـ ويف . الكـ
ــافية  ــات إضـ ــدون معلومـ ــاالت، وبـ ــم احلـ ــد ،معظـ  قـ

ــشف   ــستحيل الكـ ــن املـ ــون مـ ــت  يكـ ــا إذا آانـ  عمـ
ــساد أو    ــا الفــ ــدخل فيهــ ــل يــ ــة العميــ معاملــ

 .مرتبطة بالفساد على حنو آخر
 
 النطـاق  .2
 

ــساد    ــسألة الفـ ــة مـ ــان بدراسـ ــذا البيـ ــرض هـ يتعـ
 :العام من املناظري التالية

 
ــدابري منـــع      • ــذا البيـــان يف تـ ــث هـ أوًال، يبحـ

الفــساد الــيت قــد تعتربهــا املؤســسات املاليــة      
موظفيهــا بــأعلى  ذاهتــا داخليــًة لــضمان متــسك    

 معايري النزاهة؛

 

ثانيــــًا، إهنــــا تنظــــر يف إســــاءة اســــتعمال  •
ــن     ــد مـ ــضها للمزيـ ــة وتعريـ ــسات املاليـ املؤسـ
أعمـــال الفـــساد باإلضـــافة إىل بعـــض التـــدابري  
ــا يف     ــة تطبيقهـ ــسات املاليـ ــن للمؤسـ ــيت ميكـ الـ
حماولــة منــها لتقلــيص النــشاط املنطــوي علــى      

 فساد؛ و

 

ة متعـــددة ثالثـــًا، تـــربز أمهيـــة األخـــذ بوســـيل •
اجلوانــــب حملاربــــة الفــــساد وتــــشمل جهــــود  

ــات األخـــرى     ــن الكيانـ ــا مـ ــات وغريهـ . احلكومـ
ــة    ــالنواحي املاليـ ــة بـ ــاون اخلاصـ ــاالت التعـ جمـ
ــر يف      ــن النظـ ــد مـ ــا للمزيـ ــساد مت بياهنـ للفـ
اجلــزء األخــري مــن هــذا البيــان، واهلــدف مــن       
ــني    ــوار بـ ــن احلـ ــد مـ ــشجيع املزيـ ــو تـ ــك هـ ذلـ

 .األطراف املعنية
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املرفـــق هبـــذا البيـــان إرشـــادًا إىل يـــوفر امللحـــق 
ــدابري    ــساد، والتـ ــة للفـ ــة املالزمـ ــاطر املختلفـ املخـ

ــتعما  ــاءة اســ ــبح إســ ــة لكــ ــسات املمكنــ ل املؤســ
 .املالية لغرض الفساد

 
 التدابري الداخلية للمؤسسات املالية  .3
 

ــة    ــدابري الداخليـ ــث التـ ــزء لبحـ ــذا اجلـ ــرض هـ يتعـ
الــيت ميكــن للمؤســسات املاليــة النظــر يف اختاذهــا       

ــورط يف    مل ــن التــ ــها مــ ــا ومكاتبــ ــع موظفيهــ نــ
 .الفساد

 
منـــذ مـــدة طويلـــة والنـــاس ينظـــرون إىل الفـــساد  

 مبـــا يف ذلـــك 3باعتبـــاره مالزمـــًا للقطـــاع العـــام
األشـــغال العامـــة، األحـــزاب الـــسياسية، الـــشرطة،  
الـــضرائب وســـلطات الرتخـــيص، وآـــذلك مالزمتـــه      
ــدفاع،      ــاملًة الـ ــصناعية شـ ــات الـ ــبعض القطاعـ لـ

ــ ــارات، اإلنـ ــادن  العقـ ــاز واملعـ ــنفط والغـ شاء، الـ
ــدين  ــناعات التع ــاع    . وص ــك القط ــات ذل ــت آيان قام

ــا أن     ــتعني عليهـ ــذ ويـ ــصناعات بتنفيـ ــام والـ العـ
ــبةً   ــم مناسـ ــائل حتكـ ــدابري ووسـ ــات وتـ ــذ سياسـ  تنفـ

ــصممًة ــساد وم ــة الف ــسبريج   4. حملارب ــة ولف ــي جمموع  توص
ــدابري    ــاد تـ ــة يف إجيـ ــسات املاليـ ــر املؤسـ ــأن تنظـ بـ

ــ    ــن املـ ــب مـ ــا يتطلـ ــبة ممـ ــسؤولني مناسـ وظفني واملـ
 .التمسك بأعلى معايري النزاهة

 
يف احلـــد األدىن، ينبغـــي أن ختطـــر املؤســـسات املاليـــة  
ــساد يف     ــا يف الفـ ــسؤولني فيهـ ــا واملـ ــورط موظفيهـ تـ

                                                 
 3 .انظر مقياس الشفافية العاملي الدويل للفساد، الذي ينشر سنويًا

ص الراميـة إىل حماربـة الفـساد مـن خـالل تـبين              من األمثلة احلديثة على مبادرات القطاع اخلا       4
الـيت اسـتمدت مـن      " PACIمبادئ  " للتحزب ضد الفساد     WEFمواثيق سلوك مضادة للفساد مبادرة      

انظــــــــــــر ( ملواجهــــــــــــة الرشــــــــــــوة TI Businessمبــــــــــــادئ 
)pdf.de.principles_business/file/29957/5102/download/content/org.transparency.www .(      لقد مت تبين مبـادئPACI 
 شـرآات يف أحنـاء العـامل وهـي شـرآات مـن       110من قبل أآثر من   ) paci/site/org.weforum.www انظر(

اعات الطاقة، اهلندسة واإلنشاء واملعادن والتعدين، وهنالك أمثلة أخرى من الـشراآات بـني              قط
انظـر  (القطاعني العام واخلاص حملاربة الرشوة مبا يف ذلك املبادرة النشطة لـشفافية الـصناعات               

org.eitransparency.www://http (  نشر ما تدفع  ا"حتالف) "  انظرorg.publishwhatyoupay.www://http (  وخطة عمل
 إن املبادرات   :مالحظة. الدول الثماني الكربى حملاربة الفساد وحتسني الشفافية من بني جهات أخرى          
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ــع معــامالت األعمــال الــيت تنفــذ بــشكل مباشــر        مجي
ــة       ــم أو بالنياب ــون باس ــم يعمل ــر وه ــري مباش أو غ

ــدومهم  ــن خم ــدبري امل  . ع ــشمل الت ــن أن ي ــب أن ميك ناس
ــم       ــال، حجـ ــبيل املثـ ــى سـ ــسبان، علـ ــذ باحلـ يؤخـ
وطبيعـــة وخمـــاطر آـــل عمـــل مـــن أعمـــال املؤســـسة  

 :املالية، وعلى األخص فإن ذلك جيب أن يشمل
 

ــتحكم يف      • ــائل الـ ــدايا ووسـ ــول اهلـ ــرض وقبـ عـ
 املصاريف املرتبطة بالسفر والرتفيه؛

 تقدمي املسامهات السياسية واخلريية؛ •

 ؛ ومعاملة دفعات التسهيالت •

أو الـــوآالء ممـــن يوآـــل / ســـتعمال الوســـطاء وا •
إلــــيهم العمــــل بالنيابــــة عــــن املؤســــسة  

 .املالية
 
 إساءة استعمال النظام املايل من خالل الفساد  .4
 

ــادة       ــة لزي ــسات املالي ــتعمال املؤس ــاءة اس ــن إس ميك
 :أعمال الفساد، فمثًال

 
إيعــــاز عميــــل بتوجيــــه أو حتــــصيل أمــــوال  •

 لغايات دفع رشوة؛

ــشي بو  • ــام مرت ــري    قي ــوة غ ــة رش ــصيلة دفع ــع ح ض
 شرعية يف النظام املايل؛

 إيداع أصول خمتلسة من الدولة؛ أو •

 .مقاصة معامالت يف أي من احلاالت أعاله •
 

يف معظــم احلــاالت، وبــدون املزيــد مــن املعلومــات،       
ــز    ــة التمييـ ــسات املاليـ ــسبة للمؤسـ ــستحيل بالنـ يـ
بـــني احلـــسابات واملعـــامالت املـــصحوبة بالفـــساد      

 واملعــامالت القائمــة علــى أســاس     وتلــك احلــسابات  
ــانوني وجتــاري ســليم    ،هــذا علــى وجــه اخلــصوص   . ق

ــل      ــد التعام ــصرًا عن ــة ح ــي احلال ــذه ه ــست ه ــن لي لك
ــدة      ــة معق ــات جتاري ــربى ذات عملي ــرآات آ ــع ش إن . م

ــصيل      ــدم حت ــن ع ــد م ــن التأآ ــسية ع ــسؤولية الرئي امل
ــا       ــرعية مب ــري ش ــات غ ــتعماهلا يف عملي ــوال أو اس األم
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ــك الرشــوة، جيــ   ب أن تقــع علــى عــاتق عميــل    يف ذل
ــل    ــي العمي ــة أو ممثل ــسة املالي ــحيح  . املؤس ــذا ص وه

ــدى     ــون لـ ــدر أن يكـ ــه ينـ ــث أنـ ــاص حيـ ــشكل خـ بـ
املؤســسة املاليــة رقابــة آاملــة علــى النــشاطات       

 .املالية للعميل
 

إن املعـــامالت الـــيت يـــدخل فيهـــا حـــصيلة الفـــساد  
ــشائع يف       ــسلوك ال ــن ال ــًا م ــع أمناط ــا تتب ــًا م غالب

ــوال ا  ــسيل األمــ ــشاطات   غــ ــبعض النــ ــالزم لــ ملــ
لــــذا، فــــإن التمــــسك بالــــسياسات . اجلنائيــــة

ــسيل      ــة يف غـ ــتحكم احلاليـ ــائل الـ ــدابري ووسـ والتـ
ــساد   ــد الفـ ــرب ضـ ــم يف احلـ ــوال مهـ ــسبب . األمـ وللـ

ــا       ــصوص عليه ــادات املن ــايري واإلرش ــإن املع ــه، ف ذات
يف األوراق احلاليـــة مـــشاهبة مـــن حيـــث العالقـــة      

ــ    ــوال املـ ــسيل األمـ ــاطر غـ ــر وإدارة خمـ رتبط لتقريـ
 5.بالفساد

 
 املقاربة القائمة على اخلطر  .5
 

قبــــل تطبيــــق الــــسياسات والتــــدابري ووســــائل  
ــن     ــوال، ميكــ ــسيل األمــ ــة غــ ــتحكم يف مكافحــ الــ
ــم    ــن املهــ ــار أن مــ ــة اعتبــ ــسات املاليــ للمؤســ
التعـــرف علـــى معـــايري لتقيـــيم املخـــاطر احملتملـــة  
ــا ذات     ــوط أعماهلـ ــالل خطـ ــن خـ ــوال مـ ــسيل األمـ لغـ

ــشغ  ــاالت التـ ــصلة وجمـ ــة  . يلالـ ــذلت جمموعـ ــد بـ لقـ
ــول      ــًة ح ــر عمومي ــشكل أآث ــد وب ــة اجله ــسبريج غاي ولف
ــادات    ــر يف إرشــ ــتغريات اخلطــ ــر ومــ ــايري اخلطــ معــ
ولفـــسبريج حـــول املقاربـــة القائمـــة علـــى اخلطـــر،  
ــا      ــد مـ ــص إىل حـ ــادي خيـ ــدليل اإلرشـ ــذا الـ وإن هـ
ــلة     ــا صـ ــيت هلـ ــوال الـ ــسيل األمـ ــاطر غـ ــيم خمـ تقيـ

يقـــة إن الكيفيـــة الـــيت ميكـــن هبـــا لطر. بالفـــساد
ــر      ــام للخطـ ــيم العـ ــة يف التقيـ ــسات املاليـ املؤسـ
وتــدابريها اخلاصــة بغــسيل األمــوال وتطبيــق ذلــك       
علـــى مكافحـــة غـــسيل األمـــوال املـــرتبط بالفـــساد  
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متـــت دراســـتها يف امللحـــق وهـــي مبينـــة علـــى  قـــد
 :املعايري التالية

 
 خطر اخلدمات •

 خطر الدولة •

 خطر العميل •

 خطر الصناعة •

 ")الم احلمراءاألع("مؤشرات خطر املعاملة  •

 
حيثمــــا يــــتم التعــــرف علــــى عوامــــل اخلطــــر  
ــا إذا      ــول م ــيم ح ــراء تقي ــب إج ــه جي ــدها، فإن وحتدي
ــز     ــه الرتآي ــصب علي ــب أن ين ــن جي ــو م ــل ه ــان العمي آ

آمــا أن االجتــهاد الــالزم املعــزز     . بــصورة خاصــة  
ومراقبــــة املعــــامالت وموافقــــة اإلدارة العليــــا  
ــك    ــى أولئـ ــق علـ ــب أن تطبـ ــة جيـ ــة الرقابـ ومراجعـ

مـــالء وعلـــى عمليـــاهتم املاليـــة حـــسبما يكـــون  الع
 .مناسبًا

 
 اإلبالغ عن النشاط املشبوه  .6
 

ــا      ــة م ــسة مالي ــل مؤس ــروف إىل جع ــود الظ ــا تق حيثم
ــا     ــتعني عليهـ ــه يـ ــساد، فإنـ ــود الفـ ــشتبه بوجـ تـ
ــايف،      ــالزم اإلضـ ــد الـ ــذل اجلهـ ــام ببـ ــد القيـ تعهـ
ــا،       ــا فيه ــوات مب ــن اخلط ــد م ــاذ املزي ــة اخت وإمكاني

ــر م   ــون األم ــا يك ــن   حيثم ــر ع ــداع تقري ــبًا، إي ناس
 .وجود نشاط مشبوه

 
 طريقة مشارآة العديد من املعنيني  .7
 

ــة       ــساد حباج ــد الف ــدة ض ــم املتح ــدة األم ــرتف معاه تع
ــع       ــل من ــن أج ــها م ــا بين ــاون فيم ــدول إىل التع ال
ــد      ــا أري ــه إذا م ــرتف بأن ــا تع ــه، آم ــساد وآبح الف
ــم    ــرتاك ودعـ ــإن اشـ ــًة، فـ ــون فعالـ ــود أن تكـ للجهـ

ــ ــراد واجملموعـ ــام  األفـ ــاع العـ ــارج القطـ ــن خـ ات مـ
مطلوبـــة، مبـــا يف ذلـــك اجملتمـــع املـــدني واملنظمـــات  
ــى      ــة علــ ــات القائمــ ــة واملنظمــ ــري احلكوميــ غــ
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آمــــا أن لــــشرآات القطــــاع اخلــــاص . األقليــــات
واملنظمــــات الــــصناعية املرتبطــــة هبــــا، وغــــرف  
التجـــارة واملنظمـــات الـــصناعية األخـــرى دور مهـــم  

ــه يف هــذا اخلــصوص مــن حيــث إبــالغ امل      ؤســسات تلعب
ــن    ــساد مـ ــع الفـ ــة مبنـ ــالتطورات اخلاصـ ــة بـ املاليـ
ــسات    ــصناعية أو املؤســـ ــات الـــ ــل القطاعـــ قبـــ

 .الفردية
 

ــن    ــة مـ ــة املوجهـ ــسبريج الدعايـ ــة ولفـ ــدعم جمموعـ تـ
ــصدي    ــوهتم إىل التــ ــيني ودعــ ــن املعنــ ــد مــ العديــ
للمجـــاالت املهمـــة التاليـــة، حيـــث أن تعميـــق      
احلــوار والتعــاون قــد يــؤدي إىل إحــداث حتــسينات       

اقـــة الرشـــوة وأنـــشطة الفـــساد األخـــرى ملنـــع وإع
 :حسبما تؤثر يف القطاع املايل، وعلى األخص

 
ــا  • ــات ووآاالهتــ ــصادر،  : احلكومــ ــان الــ ائتمــ

ــراض     ــر اإلقـــ ــوير، دوائـــ ــة التطـــ معونـــ
ــهاد      ــام باالجتـ ــن القيـ ــىت ميكـ ــارة، حـ والتجـ
ــك     ــل تلـ ــن قبـ ــة مـ ــسق واملراقبـ ــالزم املنـ الـ
احلكومـــات ووآاالهتـــا، إىل جانـــب وســـيلة فعالـــة 

ــب ــوال  ومناســ ــل األمــ ــة حتويــ ــع حرآــ ة تتبــ
واالقــــرتاض والنظــــر يف تأســــيس مثــــل هــــذه  

 .الوسيلة من احلكومات والدوائر املذآورة
 

حــــىت ميكــــن : احلكومــــات واهليئــــات الدوليــــة •
تطــوير طريقــة أآثــر تنــسيقًا وانــسجامًا بــني      
ــيت     ــول الـ ــتعادة األصـ ــرتجاع واسـ ــات السـ احلكومـ
لـــدى املؤســـسات املاليـــة والـــيت يعـــرف بأهنـــا  

 .طة بالفسادمرتب
 

ــابرات   • ــانون واملخـــ ــذ القـــ ــدات تنفيـــ وحـــ
يـــتعني علـــى هـــذه الوحـــدات حتديـــد  : املاليـــة

والتعــــرف علــــى التقنيــــات اجلديــــدة الــــيت 
ــس   ــون بغ ــن يقوم ــستعملها م ــا  يي ــوال فيم ل األم

لــه صــلة بالرشــوة ونــشاط آخــر مــن أنــشطة       
الفــــساد، وتعريــــف اجملتمــــع املــــايل بتلــــك  
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فيمــــا خيــــص : دوائــــر التنظــــيم واملراقبــــة •
تطــوير سياســات وتــدابري تتماشــى مــع تعريــف      
ــذلك     ــيًا وآـ ــشوفني سياسـ ــخاص املكـ ــد األشـ وحتديـ
ــع   ــات مــ ــستمرة للعالقــ ــة واملــ اإلدارة األوليــ

 . يقعون ضمن هذه الفئةنالعمالء الذي
 

ــري احلكوميـــة     • ــات غـ ــدني واملنظمـ  :اجملتمـــع املـ
يــــتعني عليهــــا حتديــــد االجتاهــــات واألمنــــاط  
ــون    ــستعملها الراشـــ ــيت يـــ ــات الـــ واآلليـــ
واملرتـــشون، وبـــذلك يـــتم احلـــصول علـــى فهـــم  
ــشاط     ــوة وأي نـ ــائج الرشـ ــباب ونتـ ــضل ألسـ أفـ
ــتعمال     ــوء اسـ ــة دون سـ ــر للحيلولـ ــساد آخـ فـ
ــرائم    ــك اجلـ ــاب تلـ ــة يف ارتكـ ــسات املاليـ املؤسـ
ودعــــم تطــــوير املعــــايري ووســــائل الــــتحكم 

 .املناسبة
 

ــاء يف     ــوار البّنـ ــسبريج أن احلـ ــة ولفـ ــد جمموعـ تعتقـ
ــة      ــوعي واملعرفـ ــساعد يف الـ ــوف يـ ــال سـ ــذا اجملـ هـ
ــد    ــى حتديـ ــسات علـ ــاالت واملؤسـ ــك الوآـ ــدرة تلـ ومقـ
ــة      ــائل اخلاصـ ــاط والوسـ ــات واألمنـ ــة االجتاهـ ومعرفـ
ــق     ــستخدمة يف تعميـ ــات املـ ــوال واآلليـ ــسيل األمـ بغـ
أعمــال الرشــوة والفــساد، ومبــساعدة فعالــة مــن       

ــشارآة ا ــ  م ــاص ست ــاع اخل ــة  لقط ــسات املالي صبح املؤس
أو / يف وضـــع أفـــضل ملـــساعدهتا يف احلـــرب ملنـــع و     

 .الكشف عن واإلفصاح عن حوادث الفساد
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 جمموعة ولفسبريج
 
 

  اإلرشـاد-امللحق
 

يـــوفر هـــذا امللحـــق اإلرشـــاد فقـــط وهـــو مـــبين علـــى   
وبـــاألخص،  . األوراق احلاليـــة لـــدى جمموعـــة ولفـــسبريج    

ــادئ   ــى مبـ ــبين علـ ــه مـ ــسيل  فإنـ ــة غـ ــسبريج ملكافحـ ولفـ
ــادئ      ــة، ومبــ ــوك اخلاصــ ــامالت البنــ ــوال يف معــ األمــ
ــوك    ــسبة للبنـ ــوال بالنـ ــسيل األمـ ــة غـ ــسبريج ملكافحـ ولفـ

) FAQs(املراســلة ونـــشرة األســئلة الـــيت يتكــرر طرحهـــا    
ــسبريج     ــل ولفـ ــلة، ودليـ ــوك املراسـ ــامالت البنـ ــول معـ حـ
ــب أن    ــيت جيـ ــر والـ ــى اخلطـ ــة علـ ــة القائمـ ــول املقاربـ حـ

 .اء املناسبة من هذا امللحقتقرأ مع األجز
 

ه إليـــه أعـــاله، فقـــد مت منـــذ مـــدة طويلـــة آمـــا نـــّو
ــا      ــام واعتبارهـ ــاع العـ ــوة والقطـ ــني الرشـ ــربط بـ الـ

ــصناعية  ــات الـ ــض القطاعـ ــذا يف بعـ ــنوان وآـ ــني . صـ ويف حـ
ــرًة     ــرتبط مباشـ ــدر أن يـ ــه ينـ ــايل ذاتـ ــاع املـ أن القطـ
بارتكــاب الرشــوة، إال أنــه مــع ذلــك ميكــن أن يــساء        

ــتعماله مــن   قبــل أولئــك الراشــني واملرتــشني، مبــا يف     اس
يقـــوم اإلرشـــاد . ذلـــك غـــسيل العائـــدات مـــن الرشـــوة

ــدليل( ــد    ) الـ ــدعم البنـ ــق بـ ــذا امللحـ ــاله 4يف هـ  أعـ
بـــإبراز بعـــض املخـــاطر الـــيت تواجههـــا املؤســـسات       
ــة بالنــسبة للنــشاط املــايل للعميــل الــذي يــتم        املالي
ــ      ــة ملواجه ــدابري احملتمل ــة والت ــسة املالي ــالل املؤس ــن خ ة م

 .تلك املخاطر معروضة أدناه
 
 خطر اخلدمـات  .1
 

ــالل       ــن خ ــتالمها م ــاوى واس ــع الرش ــتم دف ــن أن ي ميك
تــشكيلة مــن اخلــدمات الــيت تقــوم هبــا املؤســسات        

ــة ــالنظر إىل  . املاليـ ــر، فبـ ــن أمـ ــن مـ ــا يكـ ومهمـ
ــذا اخلطــر وتقيــيم التعــرض لــه، يوجــد هنالــك        ه
ــر       ــًة أآث ــا قابل ــن اعتباره ــيت ميك ــدمات ال ــض اخل بع

ــن غري ــذا  مـ ــتعمال يف هـ ــاءة االسـ ــرتاق وإسـ ــا لالخـ هـ
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مت أدنـــاه إبـــراز املخـــاطر والتـــدابري     . اجملـــال 
ــا  ــب عليهـ ــة للتغلـ ــة  ،احملتملـ ــب أيـ ــذا إىل جانـ  هـ

ــراء" ــالم محـ ــة  ذ6"أعـ ــلة خاصـ ــان (ات صـ ــا آـ حيثمـ
 ):مناسبًا

 
 معامالت البنوك اخلاصة  1.1
 

 وخباصــــة ؛ معــــامالت البنــــوك اخلاصــــة-املخــــاطر
لدوليــــة، قابلــــة معــــامالت البنــــوك اخلاصــــة ا

ــة  ــباب خمتلفـ ــرتاق ألسـ ــباب  . لالخـ ــذه األسـ ــشمل هـ وتـ
مزايـــا القيمـــة العاليـــة الـــصافية لقاعـــدة      
ــل    ــاة تعمـ ــسات معفـ ــا مؤسـ ــة آوهنـ ــالء، طبيعـ العمـ
ــوع    ــدمها ونـ ــيت تقـ ــسهيالت الـ ــدود والتـ ــارج احلـ خـ

مثــل محايــة   (املنتجــات واخلــدمات املتــوفرة فيهــا     
 األصـــول ووســـائل االســـتثمار آـــصناديق االســـتئمان، 

ــواالت    ــة، واحلـ ــتثمار اخلاصـ ــرآات االسـ ــسات، شـ املؤسـ
ــدود   ــابرة للحـ ــسلكية العـ ــة ) إخل... الـ أن ووخباصـ

ــدمات      ــن خـ ــث عـ ــأون إىل البحـ ــد يلجـ ــشني قـ املرتـ
 .مصرفية دولية خاصة

 
ــة  ــدابري املخفِّف ــي    -الت ــة ه ــة املهم ــدابري املخفِّف  الت

/ تلــك اخلاصــة بتــدابري وإجــراءات قبــول العميــل      
ــك احلقيقــي بنــاًء    علــى التحقــق مــن اهلويــة    املال

ــصدر      ــات مـ ــك إثبـ ــا يف ذلـ ــالزم مبـ ــهاد الـ واالجتـ
ــداعها   ــتم إيـ ــيت يـ ــوال الـ ــصدر األمـ ــروة ومـ . الثـ

هـــذه التـــدابري جيـــب أن تأخـــذ باحلـــسبان مؤشـــرات  
اخلطــر مثــل الــدول املعــروف بأهنــا متثــل خطــورًة        
عاليـــًة يف الفـــساد، ســـواء مت تـــصنيف العميـــل      

ن آــــشخص مكــــشوف سياســــيًا أم ال، وســــواء أآــــا 
                                                 

ــساد         6 ــضرورة أن الف ــة بال ــى دراي ــة عل ــسات املالي ــون املؤس ــن تك ــاالت ل ــم احل يف معظ
ـــ     ــا ب ــز إليه ــة، يرم ــات معين ــل يف عملي ــال"داخ ــراءأع ــا يف  " م مح ــرف عليه ــن التع ميك

ويتوجــب علــى املؤســسات املاليــة اختــاذ     . مراقبــة عمليــات مكافحــة غــسيل األمــوال    
ال ينبغـــي اعتبـــار أي نـــوع أو . تلـــك" األعـــالم احلمـــراء"تـــدابري للتـــصدي ملعـــامالت 

بـــشكل تلقـــائي آمعـــامالت " أعـــالم محـــراء"منـــط مـــن املعـــامالت املـــذآورة آمعـــامالت 
فــاألعالم احلمــراء املــذآورة   . اء املزيــد مــن االستقــصاء والتحــري   مــشبوهة دون إجــر 

ــل     ــن قبـ ــستعمل مـ ــا أن تـ ــصد هبـ ــاملًة، وال يقـ ــًة شـ ــشكل قائمـ ــق ال تـ ــذا امللحـ يف هـ
ــا      ــب تطبيقه ــة جي ــد إلزامي ــة قواع ــة آمجموع ــسات املالي ــة   . املؤس ــسة مالي ــل مؤس فلك

ــاءً       ــها بن ــشكيل مراقبت ــرق لت ــضل الط ــول أف ــة ح ــا اخلاص ــة نظره ــذ وجه ــى أن تأخ  عل
 .ظروفها هي
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مثــل  (العميــل يــشتغل يف صــناعة عاليــة اخلطــورة      
ــار    ــيط لتجــ ــل آوســ ــلحة أو العمــ ــفقات األســ صــ

ــرى    ــناعية أخـ ــات صـ ــلحة أو قطاعـ إن ). إخل... األسـ
االلتــــزام والتمــــسك مببــــادئ ولفــــسبريج بــــشأن  
مكافحــــة غــــسيل األمــــوال يف معــــامالت البنــــوك  
ــر يف      ــًة للخطـ ــشكل إدارًة فعالـ ــب أن يـ ــة جيـ اخلاصـ

 .هذا اجملال
 

 احلـــواالت الـــسلكية أو النقديـــة -م احلمـــراءاألعـــال
ــاص      ــك خ ــل بن ــسابات عمي ــد ح ــن أح ــبرية إىل أو م الك
ــشاط       ــع الن ــساب م ــة يف احل ــك احلرآ ــق تل ــث ال تتف حي
الـــشرعي أو املتوقـــع، وبـــاألخص احلرآـــة الكـــبرية يف  

أو اســـتعمال غـــري / فـــرتة زمنيـــة قـــصرية نـــسبيًا و
ــى      ــوض علـ ــفاء الغمـ ــرآة إلضـ ــائل شـ ــب لوسـ مناسـ

ــة  ــناعات و / وامللكيـ ــراك صـ ــل أو/ أو إشـ  دول متثـ
ا يــثري االشــتباه   ممــ هــي  زيــادًة يف خطــر الفــساد    

 .أيضًا
 

 اعتماد للتصدير/ متويل مشروع  2.1
 

 تــوفري التمويــل لعمــالء مؤســسة ماليــة      -املخــاطر 
ــشاطات   / و ــة بنــ ــامالت مرتبطــ ــرتاك يف معــ أو االشــ

متويـــل مـــشروع آـــبري، مثـــل تلـــك املوجهـــة لـــدعم  
املـــشاريع اإلنـــشائية / حتيـــةمـــشاريع البنيـــة الت

للقطــاع العــام أو اســتغالل مــوارد طبيعيــة هــي       
ــن بــني تلــك املعــامالت القابلــة لالخــرتاق ودفــع        م
ــسب       ــه ب ــيس أقل ــك ل ــاص، وذل ــو خ ــى حن ــاوى عل الرش
حجـــم وتعقيـــد املـــشاريع مـــن هـــذه الطبيعـــة، إىل  
جانـــب آـــرب عـــدد املـــشرتآني املـــشتغلني فيهـــا مثـــل  

ــان ا  ــة الئتمـ ــاالت احلكوميـ ــشرآات الوآـ ــصادر، الـ لـ
ــة  ــوك اخلاصـ ــسات   . والبنـ ــسؤوليات املؤسـ ــون مـ تكـ

ــر يف       ــرتاآها املباش ــاه اش ــًا جت ــدودًة عموم ــة حم املالي
ــل      ــة التمويـ ــب عمليـ ــة، ترتيـ ــشارة املاليـ االستـ

 الراعـــي وحينـــها فقـــط أومثـــل املقـــرتض، املـــصدر 
ــم      ــوال إىل أو باســ ــع األمــ ــص توزيــ ــا خيــ فيمــ

 .وبالنيابة عن العميل املباشر

T057-5 



 
ــدابري  ــةالتـ ــات أو   -املخفِّفـ ــشرتك احلكومـ ــا تـ حيثمـ

املنظمـــات الدوليـــة أو منظمـــات اإلقـــراض متعـــددة  
ــا    ــات أو غريهـ ــروض أو التربعـ ــنح القـ ــراف يف مـ األطـ
مـــن الرتتيبـــات أو يف تـــسهيل التجـــارة مـــن خـــالل  
ــسات    ــن للمؤســ ــه ميكــ ــصدير، فإنــ ــادات تــ اعتمــ

ــات    ــذه الرتتيب ــدخول يف ه ــة ال ــذه  . املالي ــل ه ويف ظ
ــن للم  ــروف، ميكـ ــع   الظـ ــة أن تتوقـ ــسات املاليـ ؤسـ

ــات أو    ــك احلكومــ ــون تلــ ــول أن تكــ ــشكل معقــ بــ
ــبة       ــيم املناس ــات التقي ــت بعملي ــد قام ــات ق املنظم

ــهاد( ــذل االجتـ ــا  ) بـ ــشرتآة فيهـ ــراف املـ ــاه األطـ جتـ
واختـــاذ التـــدابري األخـــرى املناســـبة للتأآـــد مـــن  

ــدم شــفط األمــوال لــدفع الرشــاوى     وعلــى أيــة  . ع
ــسات املا    ــى املؤسـ ــي علـ ــه ينبغـ ــال، فإنـ ــة حـ ليـ

ــا      ــاص هب ــالزم اخل ــهاد ال ــذل االجت ــام بب ــال القي إآم
 .وفق ما يكون مناسبًا لعمالئها

 
إن العوامـــل الـــيت ميكـــن أن تنظـــر فيهـــا مؤســـسة  
ــل     ــر يف متويـ ــشكل مباشـ ــا بـ ــشرتك عمالؤهـ ــة يـ ماليـ
ــر    ــشمل خطـ ــد تـ ــلة، قـ ــشاطات ذات صـ ــشروع أو نـ مـ

ــسياسي      ــر ال ــصناعة واخلط ــر ال ــة وخط ــر (الدول انظ
وآــــذلك بــــذل ) دنــــاه أ3، والبنــــد 2البنــــد 

ــزز      ــالزم املعـ ــهاد الـ ــالزم أو االجتـ ــهاد الـ االجتـ
ــثًال    ــب مـ ــن املناسـ ــون مـ ــد يكـ ــل، فقـ ــاه العميـ جتـ
النظـــر يف ســـجل العميـــل فيمـــا خيـــص اإلدانـــات أو  
ــان    ــساد، إن آــ ــى الفــ ــرى علــ ــات األخــ العقوبــ

ولــن يكــون مــن املعقــول مــد االجتــهاد      . معروفــًة
ــال      ــر ليطـ ــل املباشـ ــا وراء العميـ ــالزم إىل مـ الـ

عمــــالء الفــــرعيني، أو املــــوردين، أو الــــوآالء  ال
ــطاء   ــن الوسـ ــم مـ ــشاريني أو غريهـ ــى . أو االستـ وعلـ

آـــل حـــال، إذا مـــا رأت املؤســـسة املاليـــة شـــيئًا  
مـــا غـــري مـــألوف بـــشأن املعاملـــة، فـــإن عليهـــا  
ــسألة       ــول املـ ــضاح حـ ــى إيـ ــصول علـ ــسعي للحـ الـ
ــصوص       ــساورها خبـ ــد يـ ــذي قـ ــق الـ ــد القلـ لتبديـ

 .املعاملة
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 لبنكية بالتجزئةاملعامالت ا  3.1
 

إن تنـــوع املنتجـــات واخلـــدمات الـــيت      -املخـــاطر 
ــة    ــصرفية بالتجزئـ ــامالت املـ ــالل املعـ ــن خـ ــدم مـ تقـ

إن . تــؤدي إىل وجــود تــشكيلة ضــخمة مــن العمــالء      
ــدار      ــة ومق ــن طبيع ــع م ــا اجتم ــىت م ــل م ــذا العام ه

ــامالت  ــصرفية    املع ــامالت امل ــالل املع ــن خ ــذ م ــيت تنف ال
 متامـــًا أن لتجـــارة التجزئـــة تعـــين أنـــه يـــستحيل

ــن      ــيت ميك ــامالت ال ــى املع ــرف عل ــد التع ــتم بالتحدي ي
أن تكـــون مرتبطـــًة بنـــشاطات فـــساد، وبـــاألخص      

ــضئيل ــساد الـ ــامالت  . الفـ ــك املعـ ــت تلـ إال إذا آانـ
ــري مألوفــة بــشكل آــاف ومت التعــرف عليهــا مــن        غ
خـــالل املراقبـــة املـــصممة للكـــشف عـــن غـــسيل       

 .األموال
 

ني تطبيــق  علــى العمــوم، يــتع    -التــدابري املخفِّفــة  
ــوك      ــدى بنـ ــوال لـ ــسيل األمـ ــة غـ ــات مكافحـ سياسـ
ــبين     ــذلك بتــ ــة بــ ــدابري اخلاصــ ــة والتــ التجزئــ

 .الطريقة القائمة على اخلطر
 
 خطر الدولة  .2
 

ــة       ــصادر موثوق ــل م ــن قب ــدها م ــيت مت حتدي ــدول ال ال
علــى أهنــا ذات مــستويات مهمــة يف جمــال الفــساد،       
للمزيـــد مـــن املعلومـــات، انظـــر دليـــل ولفـــسبريج  

 .ربة القائمة على اخلطرعن املقا
 
 خطر العميل  .3
 

ــذل     ــالل ب ــن خ ــيهم م ــرف عل ــن مت التع ــالء مم ــض العم بع
ــزز      ــالزم املعـ ــهاد الـ ــالزم أو االجتـ ــهاد الـ االجتـ

حيتمـــل أن يـــشكلوا   ) مبـــدئيًا وعلـــى الـــدوام   (
ميكـــن أن يـــشمل ذلـــك . درجـــًة أآـــرب مـــن اخلطـــورة

ــزز      ــالزم املعـ ــهاد الـ ــالزم أو االجتـ ــهاد الـ االجتـ
ــات  ــى معلوم ــصادر    عل ــن م ــًا م ــة عموم ــلبية متاح  س

ــل     ــشاطات العميـ ــول نـ ــشبهة حـ ــثري الـ ــة تـ موثوقـ
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ــود    ــل إىل وجــ ــشري بالفعــ ــساد أو تــ ــصوص الفــ خبــ
حماآمـــات أو دعـــاوى ســـبق رفعهـــا مـــن قبـــل       

أو ســـــلطات تنفيـــــذ / الـــــسلطات احلكوميـــــة و
ــانون ــاطر  . القــ ــراز املخــ ــاه إبــ ــد مت أدنــ وقــ

ــب      ــها إىل جانـ ــف منـ ــة للتخفيـ ــدابري احملتملـ والتـ
ــا ــة مع ــاألعالم   أي ــه ب ــشار إلي ــو م ــا ه ــة مم مالت معين

 :ومن األمثلة على ذلك. احلمراء
 

مـــن احملتمـــل  -األشـــخاص املكـــشوفون سياســـيًا 1.3
أن يـــشكل األشـــخاص املكـــشوفون سياســـيًا خطـــورًة 
ــة     ــن ممارس ــهم م ــب متكن ــا يف مناص ــوهنم إم ــرب لك أآ
ــري     ــول س ــرارات ح ــذون ق ــويل أو يتخ ــري أص ــوذ غ نف

 القطـــاع اخلـــاص، األعمـــال مـــن قبـــل أطـــراف يف
ــدخول إىل     ــة الــ ــديهم إمكانيــ ــون لــ أو يكــ

 7.حسابات الدولة وأمواهلا
 

ــراء ــالم احلمــ ــة أو -األعــ ــويالت النقديــ  التحــ
ــل     ــساب عميـ ــن حـ ــبرية إىل أو مـ ــسلكية الكـ الـ
ــا    ــيًا حيثمـ ــشوف سياسـ ــخص مكـ ــه شـ ــرف بأنـ يعـ
تكـــون تلـــك احلرآـــة يف احلـــساب غـــري متفقـــة وال 
ــع      ــشرعي أو املتوقـ ــشاط الـ ــع النـ ــسقة مـ متـ

وخباصــة حرآــة احلــساب الكــبرية    . لــذلك احلــساب 
أو االســتعمال / علــى مــدى قــصري مــن الــزمن و    

غـــري املناســـب لوســـائل الـــشرآة أو غريهـــا مـــن 
الوســائل إلضــفاء الغمــوض علــى امللكيــة ميكــن      

 .أن يثري الشكوك والشبهة أيضًا
 

ــطاء" 2.3 ــصناعات  /الوسـ ــض الـ ــوآالء يف بعـ  -الـ
ــادًة ــدمات   ع ــستعمل خ ــا ت ــطاء م ــوآالء  /الوس ال

ــ  ــن قبـ ــأمني أو  لمـ ــساعدة يف تـ ــشرآات للمـ  الـ
ــصول ــارج  احل ــال يف اخل ــى أعم ــتعملت  .  عل ــد اس وق

ــان      ــض األحي ــوآالء يف بع ــدفع لل ــيت ت ــوالت ال العم
ــوميني     ــسؤولني احلكـــ ــوة املـــ ــات رشـــ لغايـــ

                                                 
ــة 7 ــدابري املخفِّفـ ــوك   : التـ ــالء لبنـ ــيًا عمـ ــشوفون سياسـ ــخاص املكـ ــون األشـ ــدما يكـ عنـ

ــم     ــد وأعظ ــدقيق أش ــيص وت ــضاعهم إىل متح ــب إخ ــه جي ــة، فإن ــسبريج  . خاص ــادئ ولف ــر مب انظ
 حــول FAQsحــول مكافحــة غــسيل األمــوال يف معــامالت البنــوك اخلاصــة وآــذلك نــشرة        

 .com.principles-wolfsberg.www://http/: املوقعاألشخاص املكشوفني سياسيًا يف 

T057-5 

http://www.wolfsberg-principles.com/


وإن مـــن الـــصعوبة مبكـــان التعـــرف ، بالنيابـــة
 .لو الوآي أ/ وعلى الوسيط

 
ة ماليـــة  إذا متكنـــت مؤســـس-التـــدابري املخفِّفـــة

مـــن حتديـــد أن مرشـــحًا أو عمـــيًال لبنـــك خـــاص  
ــيط و ــناعات و  / آوسـ ــاألخص يف صـ ــل وبـ / أو وآيـ

أو قطاعـــات يعـــرف بأهنـــا تـــشكل خطـــر فـــساد  
متزايــــد، فإنــــه ميكنــــها أن تقــــرر بــــأن  
القيــــام ببــــذل االجتــــهاد الــــالزم ســــيكون 

ــدمات  ــبًا، ألن اخلــ ــة(مناســ ــوك اخلاصــ ، )البنــ
ــة و ــصناعة، الدولــ ــ/ الــ ــرات اخلطــ ر أو مؤشــ

ــد اخلطـــر      ــن أن تزيـ ــودة وميكـ ــايل موجـ االنتقـ
ــع      ــها م ــة يف تعامل ــسة املالي ــى املؤس ــل عل املاث

ــل ــسة  . العميـ ــن للمؤسـ ــروف، ميكـ ــذه الظـ ويف هـ
ــا      ــر مم ــد أو أآث ــة واح ــر يف ممارس ــة النظ املالي
ــزز     ــالزم املعـ ــهاد الـ ــن االجتـ ــزء مـ ــي آجـ يلـ

 :للتأآد مما إذا آان العميل
 

ــصب   • ــرته يف منـ ــراد أسـ ــن أفـ ــد مـ ــه أحـ لديـ
ــو ــرة    حكـ ــرد األسـ ــان فـ ــة إذا آـ مي، وخباصـ

يعمـــل يف منـــصب مـــشرتيات أو مـــن صـــناع     
ــستوى يف    ــع املــ ــسؤول رفيــ ــرار أو مــ القــ
ــل   ــيط يتعامـ ــوم أن الوسـ ــن املعلـ ــرة مـ دائـ
معهـــا وأن ذلـــك التعامـــل هـــو مـــا يرمـــي 

 إليه الوسيط؛

ــب   • ــد الطل ــصر عن ــد ق ــى  (ق ــرتددًا عل ــان م أو آ
ــشبهة   ــثري ال ــو ي ــالكني،   ) حن ــن امل ــشف ع يف الك

 ؛)األصالء( أو املوآلني الشرآاء
ــضًة   • ــرآات قابـ ــًة أو شـ ــرآات مموهـ ــستعمل شـ يـ

أو تــــشكيالت مــــساوية هلــــا تتــــسرت علــــى 
 امللكية دومنا تفسري معقول؛

لــيس لديــه ســوى القليــل أو ال شــيء علــى       •
اإلطـــالق مـــن اخلـــربة يف الـــصناعة أو الدولـــة 
ــسعى    ــيت ي ــيط وال ــا آوس ــلة هب ــى ص ــو عل ــيت ه ال

 إىل متثيل الشرآة فيها؛
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ع دفعــات عمولــة آــبرية آوســيط إمــا     يتوقــ •
ــغ     ــن مبل ــة م ــسبة مئوي ــة أو آن ــشروط هنائي ب
ــان     ــيس باإلمكـ ــذي لـ ــسي الـ ــد الرئيـ العقـ

 التحقق منه ومن الدور الذي يتعهده؛

ــا    • ــها فيم ــرآة مسعت ــل ش ــن قب ــل م ــف بالعم مكل
خيـــص دفعـــات تلـــك العمولـــة موضـــع تـــساؤل 
بـــالرجوع إىل إدانـــات ســـابقة أو دعـــاوى    

ــروف   ــابقة أو معـ ــة سـ ــا  حكوميـ ــها أهنـ  عنـ
ــبة     ــري مناسـ ــات غـ ــورط يف دفعـ ــشتغل وتتـ تـ

 .ملنظمات حكومية
 

ــراء  ــالم احلمــ ــة أو   -األعــ ــواالت النقديــ احلــ
ــل     ــساب عميـ ــن حـ ــبرية إىل أو مـ ــسلكية الكـ الـ
ــك     ــون تل ــث تك ــيط حي ــل أو وس ــه وآي ــروف بأن مع
احلرآــــة يف احلــــساب ال تتفــــق مــــع النــــشاط  
الـــشرعي أو املتوقـــع، وخباصـــة احلرآـــة الكـــبرية 

ــرتة ز ــصرية ويف فـ ــة قـ ــري / منيـ ــتعمال غـ أو االسـ
املناســب لوســائل شــرآة إلضــفاء الغمــوض علــى      

ــة و ــناعات و / امللكيــ ــراك صــ أو دول / أو إشــ
ــثري    ــد يـ ــساد إىل حـ ــر الفـ ــادًة يف خطـ ــل زيـ متثـ

 .الشبهة أيضًا
 

 عــــادًة مــــا ميثــــل عمــــالء  - املراســــلون3.3
املراســـلون خمـــاطر أعلـــى ألن البنـــك ال يـــرتبط  

.  البنـــك املراســـلبعالقـــة مباشـــرة مـــع عمـــالء
ــال     ــة احل ــك بطبيع ــع البن ــيس بوس ــه ل ــذا، فإن ل
التحقــق مــن هويــة أولئــك العمــالء املــسترتين      
وفهــم طبيعــة األعمــال واملعــامالت الــيت تقــوم      

ــهم   ــة عنـ ــها بالنيابـ ــواالت  (مبعاجلتـ ــل احلـ مثـ
 8).السلكية ومقاصة الشيكات

 
 بعــــض قطاعــــات األعمــــال -خطــــر الــــصناعة

ــًا ب   ــروف تارخييــ ــصناعات معــ ــا ذات والــ أهنــ
                                                 

انظـــر مبـــادئ ولفـــسبريج حـــول مكافحـــة غـــسيل األمـــوال بـــشأن معـــامالت البنـــوك   8
ــسبريج     ــشرة ولفـ ــذلك نـ ــلة، وآـ ــلة   ) FAQs(املراسـ ــوك املراسـ ــامالت البنـ ــن معـ : عـ

/com.principles-wofsberg.www://http. 
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ــذا      ــساد، ول ــن الف ــة م ــة ملحوظ ــستويات عالي م
فـــإن املؤســـسات املاليـــة حتتـــاج إىل أن تقـــوم،  
بنـــاًء علـــى معايريهـــا اخلاصـــة، بتقيـــيم مـــا  
ــن       ــًة م ــورًة عالي ــل خط ــا ميث ــل م ــان عمي إذا آ

 .الفساد


