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 بيان حول معايري تعليمات الدفع

 
إننــــا نــــصادق علــــى األعمــــال التاليــــة لتعزيــــز  
ــدفع الدوليــة      ــامالت ال ــصوص األطــراف يف مع ــشفافية خب . ال

ــربامج      ــة الـ ــرويج فعاليـ ــال تـ ــذه األعمـ ــأن هـ ــن شـ مـ
ــيص   ــر لتقل ــى اخلط ــة عل ــرتاق  القائم ــرض لالخ ــة التع  قابلي

 ومتكـــني البنـــوك مـــن جتنـــب ،املالزمـــة للوســـاطة املاليـــة
ــات ال     ــراد أو منظمـ ــل أفـ ــن قبـ ــسهيالهتا مـ ــتعمال تـ اسـ
توافــق البنــوك علــى آــوهنم عمــالء هلــا، مبــا يف ذلــك، علــى   
ــسيل      ــشتغلني بغ ــك امل ــدود، أولئ ــد احل ــصوص إىل أبع ــه اخل وج

ــامالت امل    ــل اإلرهــاب أو باملع ــوال ومتوي ــة لــبعض  األم خالف
 .العقوبات

 
إجيـــاد منـــوذج لرســـالة دفـــع ) 1: (وتلـــك األعمـــال هـــي

جديـــدة أو معـــززة لطـــرف ثالـــث تغطـــي ) SWIFT(فت يســـو
الـــدفعات متكـــن مـــن إدخـــال املعلومـــات اخلاصـــة مبنـــشئ  

تـــبين معـــايري رســـالة ) 2(احلوالـــة واملـــستفيد منـــها؛ و 
 .القطاع املصريفدفع أساسية معينة ضمن 

 
ــن اجملتمـــع   ــدعم مـ ــي، وبـــافرتاض   بـ  العـــاملي التنظيمـ

، يتوقــــع أن يــــتم )SWIFT(موافقــــة عــــضوية ســــويفت 
ــول      ــالة حبلـ ــوذج الرسـ ــب لنمـ ــيري املناسـ ــق التغـ تطبيـ

 .2008أوائل نوفمرب 
 

ــا      ــب مراعاهت ــيت جي ــدفع ال ــالة ال ــة لرس ــايري األربع إن املع
 :من قبل املؤسسات املالية هي

 
ــد    - ــة ع ــسات املالي ــى املؤس ــتعني عل ــذف  ي ــال أو ح م إغف

ــدفع    ــر الـ ــائل أو أوامـ ــات يف رسـ ــيري املعلومـ أو تغـ
ــل      ــن قب ــات م ــك املعلوم ــن تل ــشف ع ــب الك ــات جتن لغاي
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ــة      - ــتعمال أي ــدم اس ــة ع ــسات املالي ــى املؤس ــب عل يتوج
ــن      ــشف عـ ــب الكـ ــرض جتنـ ــة بغـ ــع معينـ ــالة دفـ رسـ

ــة      ــسة مالي ــة مؤس ــل أي ــن قب ــات م ــشرتآة يف املعلوم م
 .عملية الدفع

 

ــى      - ــب عل ــة، يتوج ــوانني املرعي ــة الق ــاة آاف ــع مراع م
املؤســـسات املاليـــة التعـــاون إىل أقـــصى حـــد عملـــي  
ــىت      ــدفع م ــة ال ــرى يف عملي ــة األخ ــسات املالي ــع املؤس م
ــراف     ــن األطـ ــات عـ ــوفري معلومـ ــها تـ ــب منـ ــا طلـ مـ

 .املشرتآة يف العملية
 

ــوة    - ــشجع بقـ ــة أن تـ ــسات املاليـ ــى املؤسـ ــي علـ ينبغـ
 .بنوك املراسلة هلا على مراعاة هذه املبادئال

 
ــذه       ــورت ه ــيت ط ــسية ال ــة الرئي ــسات املالي ــا أن املؤس آم
ــشجيع      ــضًا بتـ ــتقوم أيـ ــا سـ ــتقوم مبراعاهتـ ــايري وسـ املعـ

. البنـــوك املراســـلة هلـــا علـــى مراعـــاة هـــذه املعـــايري 
ولــضمان النجــاح هلــذه املبــادرة، فإهنــا جيــب أن تــشرك       

تتطلـــب فعاليـــة . صبالـــضرورة القطـــاعني العـــام واخلـــا
ــيت     ــة ال ــسات املالي ــب املؤس ــن جان ــسك م ــايري التم ــذه املع ه
ــات      ــا باجلهـ ــشجيع التزامهـ ــدفع وتـ ــائل الـ ــشئ رسـ تنـ

 .املنظمة هلا


