
جمموعة  ولفسبريج
 

حول إجناز ) FAQs( اليت يتكرر توجيهها ولفسبريجأسئلة 
 املعامالت املصرفية من خالل البنوك املراسلة

 
 دـالتمهي

 
ــة   ــشرت جمموع ــسبريجن ــة مبكافحــة   1ولف ــا اخلاص  مبادئه

يف نطـــــاق املعـــــامالت ") AML("غـــــسيل األمـــــوال 
ــلة يف      ــوك املراس ــالل البن ــن خ ــتم م ــيت ت ــصرفية ال امل

تــــشكل املبــــادئ  ). 2"املبــــادئ ("2002 العــــام
ــع     ــات م ــاظ بعالق ــيس واالحتف ــول تأس ــًا ح ــدًا عاملي مرش
البنـــوك املراســـلة الـــيت إذا مل حتكـــم الـــسيطرة     
ــيت   ــة الـ ــسات املاليـ ــيح للمؤسـ ــن أن تتـ ــا ميكـ عليهـ
تكـــون الـــنظم والـــتحكم لـــديها يف مكافحـــة غـــسيل 
ــر يف    ــشكل مباشـ ــدخل بـ ــة أن تـ ــري مالئمـ ــوال غـ األمـ

ــصرفية ــنظم املــ ــةالــ ــة .  العامليــ ــد جمموعــ تعتقــ
 أن التقيـــد هبـــذه املبـــادئ يـــشجع اإلدارة ولفـــسبريج

ــ  ــر وميّكـ ــة للخطـ ــن  الفعالـ ــة مـ ــسات املاليـ ن املؤسـ
ــسبة     ــا بالنـ ــسليمة يف أعماهلـ ــام الـ ــة األحكـ ممارسـ

ــلة    ــوك املراس ــن البن ــا م ــا يف   (3لعمالئه ــشار إليه ي
ـــ   ــشرة ب ــذه الن ــل"ه ــضاء  ")املراس ــدف أع ــزز ه ، وتع

ــة  ــسبريججمموعـــ ــة دون  باولفـــ ــسعي للحيلولـــ لـــ
 .استعمال املؤسسات ألغراض جنائية

 

                                                 
:  مــن املؤســـسات املاليــة الدوليـــة القياديــة التاليـــة   ولفـــسبريجتتــألف جمموعــة    1

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

 .بي سي، جيه به مورجان تشيس، سوسييت جينريال، و يو بي إس
 ملكافحة غسيل األموال يف سياق معامالت البنوك املراسلة ولفسبريجانظر مبادئ  2

standards/com.principles.www. 
ــسابات           3 ــستعمل ح ــة ت ــدمات مالي ــسة خ ــالء مؤس ــد عم ــو أح ــل ه ــك املراس ــل البن عمي

ويــشمل . خــدمات البنــك املراســل للمؤســسة إلجنــاز معــامالت قاعــدة عمالئهــا اخلاصــة       
ــصطلح   ــذا املـ ــصر  (هـ ــري حـ ــن غـ ــن مـ ــصناديق   ) ولكـ ــاطة، الـ ــار الوسـ ــوك، جتـ البنـ

تبادلـــة، أمانـــات الوحـــدات، مؤســـسات خـــدمات االســـتثمار، الـــصناديق الواقيـــة  امل
ــزودي         ــد، م ــناديق التقاع ــد، ص ــة النق ــال خدم ــف، أعم ــطاء التعري ــسارة، وس ــن اخل م
بطاقـــات االئتمـــان، شـــرآات االئتمـــان التجـــاري، شـــرآات التمويـــل األســـري، بنـــوك 

 .الرهن، مجعيات البناء وشرآات التأجري
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 تطـــوير ولفـــسبريجيف هـــذه املبـــادئ، شـــجعت جمموعـــة 
ــوم    ــث تقــ ــة، حبيــ ــسات املاليــ ــجل دويل للمؤســ ســ
ــات      ــدمي معلوم ــسجيل بتق ــد الت ــة عن ــسات املالي املؤس
ــو    ــسبما هـ ــالزم حـ ــهاد الـ ــام باالجتـ ــدة للقيـ مفيـ
موضــــح يف املبــــادئ، وميكــــن للمؤســــسات املاليــــة 

ــ ــب    اس ــا مبوج ــم إجراءاهت ــات يف دع ــك املعلوم تعمال تل
ــادئ ــل   . املب ــن قب ــسجل م ــك ال ــل ذل ــوير مث ــد مت تط وق

ــاك " ــانكرز املنـ ــة  " بـ ــه جمموعـ ــسبريجواعتمدتـ . ولفـ
علــى معلومــات عــن   ) FAQs(وتــشتمل هــذه النــشرة   

 .السجل الدويل
 

ــسيل   ــتحكم يف غـ ــول الـ ــستمر حـ ــاد املـ ــوفري اإلرشـ لتـ
ــيت     ــامالت ال ــسبة للمع ــوال بالن ــالل   األم ــن خ ــتم م ت

ــة   ــت جمموعــ ــلة، قامــ ــوك املراســ ــسبريجالبنــ  ولفــ
املبنيــــة علــــى ) FAQs(بإعــــداد هــــذه النــــشرة 

 حــــول أفــــضل ولفــــسبريجوجهــــات نظــــر جمموعــــة 
املمارســــات احلاليــــة، ويف بعــــض اجلوانــــب، حــــول 

 .آيفية تطوير هذه املمارسات مع مرور الزمن
 
مـــا هـــي طبيعـــة وهـــدف إجنـــاز املعـــامالت        -1

  البنوك املراسلة؟املصرفية من خالل
 

ــوم     ــلة، يقـ ــوك املراسـ ــع البنـ ــل مـ يف التعامـ
يـــشار إليـــه يف هـــذه النـــشرة (أحـــد البنـــوك 

بالعمـــل بفعاليـــة آوآيـــل أو ") املؤســـسة"بــــ 
ــذ و   ــه يف تنفيـ ــل لـ ــك املراسـ ــاة للبنـ أو / قنـ

ــصرفية    ــامالت املــ ــدفعات أو املعــ ــة الــ معاجلــ
األخـــرى لعمـــالء البنـــك املراســـل، وقـــد يكـــون 

فـــرادًا أو آيانـــات قانونيـــًة هـــؤالء العمـــالء أ
ــرى    ــًة أخـ ــسات ماليـ ــىت مؤسـ ــن أن . أو حـ وميكـ

يكــــون املــــستفيدون مــــن املعــــامالت عمــــالء  
للمؤســـسة املاليـــة أو عمـــالء ملؤســـسات ماليـــة  

ــرى ــرة    . أخ ــة مباش ــسة عالق ــون للمؤس ــد ال يك وق
مـــع األطـــراف املـــسترتين يف أيـــة معاملـــة يـــتم 
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ــك    ــون، يف تلـ ــد ال تكـ ــا وقـ ــن خالهلـ ــا مـ متريرهـ
الت، يف وضـــع تـــتمكن معـــه يف التحقـــق مـــن احلـــا

شخـــصية أو الفهـــم الكامـــل لطبيعـــة معاملـــة  
معينــــة، وخباصــــة عنــــد  معاجلــــة الــــدفعات 

ــة  ــسلكية (االلكرتونيـ ــواالت الـ ــة ) احلـ أو مقاصـ
 .الشيكات

 
 املتــشابكة الــيت بنيــت علــى مــر     اتإن العالقــ

العقـــود بـــني املؤســـسات ضـــمن شـــبكات البنـــوك 
عالـــًة للغايـــة املراســـلة قـــد أنتجـــت آليـــًة ف

وهـــذه . ذات أمهيـــة أساســـية لالقتـــصاد العـــاملي
ــخص أو    ــن شـ ــوال مـ ــة األمـ ــسهل حرآـ ــة تـ اآلليـ
آيــان إىل آخــر، ومــن دولــة إىل أخــرى وآــذلك      

ومـــن أجـــل اســـتمرار . عمليـــة حتويـــل العمـــالت
ــدفع يف    ــة للـ ــة الدوليـ ــة التحتيـ ــذه البنيـ هـ
القيـــام بـــدورها بفعاليـــة، يف الوقـــت الـــذي  

ــضًا مبكاف  ــه أيـ ــوم فيـ ــوال  تقـ ــسيل األمـ ــة غـ حـ
بفعاليـــة، فإنـــه يـــتعني علـــى آـــل مراســـل أن 
ــالزم     ــهاد الـ ــذل االجتـ ــن بـ ــسؤوًال عـ ــون مـ يكـ
بالنـــسبة لعمالئـــه اخلاصـــني ومراقبـــة معـــامالهتم 
ــة   ــوائح الواجبـــ ــانون واللـــ ــًا للقـــ طبقـــ
التطبيـــق، وأن تأخـــذ باحلـــسبان، آلمـــا آـــان  
ــة ذات     ــايري الدوليـ ــة املعـ ــًا، آافـ ــك ممكنـ ذلـ

ــصلة ــى  . ال ــب عل ــا يتوج ــهج  آم ــسات أن تن  املؤس
هنجـــًا مبنيـــًا علـــى اخلطـــر يف بـــذهلا لالجتـــهاد  
ــالزم     ــهاد الـ ــذل االجتـ ــام ببـ ــالزم، والقيـ الـ
ــشكلون    ــذي يـ ــلني الـ ــسبة للمراسـ ــزز بالنـ املعـ

لتفاصــــيل االجتــــهاد الــــالزم (خطــــرًا أآــــرب 
 6املعــزز، انظــر اإلجابــة علــى الــسؤال رقــم      

 ).أدناه
 

 إن عمـــالء املراســـل ال يـــصبحون عمـــالء للمؤســـسة
 ،ببــساطة بفــضل العالقــة مــع البنــك املراســل     

وإمنــا علــى املراســلني ممــن لــديهم عالقــة مــع       
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ــث     ــالزم حي ــهاد ال ــك االجت ــذل ذل ــالء ب ــض العم بع
ــضل      ــع األفـ ــديهم الوضـ ــذين لـ ــم الـ ــم هـ أهنـ
ــشغيل      ــيهم تـ ــتعني علـ ــم، ويـ ــة عمالئهـ املعرفـ
بيئــة حتكــم داخلــي مناســبة مــصممة للتخفيــف      

 .لمن املخاطر احملتملة لغسيل األموا
 

ــبيل     ــى سـ ــها علـ ــن بينـ ــاالت، ومـ ــض احلـ يف بعـ
ــات    ــا يف اإلجابـ ــشار إليهـ ــاالت املـ ــال، احلـ املثـ

ــسؤالني   ــى الـ ــدم   10و 6علـ ــع عـ ــاه، ومـ  أدنـ
ــل،      ــع عمي ــرة م ــة مباش ــة عالق ــود أي ــرتاض وج اف
ــن    ــون مـ ــك أن يكـ ــع ذلـ ــزم مـ ــد يلـ ــه قـ فإنـ
الـــضروري للمؤســـسة طلـــب أو تلقـــي معلومـــات  
ــالء      ــن عم ــر م ــد أو أآث ــول واح ــلها ح ــن مراس م
املراســــل، مبــــا يف ذلــــك املؤســــسات املاليــــة 

ــا   ــالء هل ــم عم ــن ه ــرى مم ــن أن (األخ ــرغم م ــى ال عل
ــوائح      ــوانني أو ل ــضع لق ــد خي ــات ق ــل املعلوم حتوي
ممـــا ميكـــن أن متنـــع املراســـل مـــن الكـــشف عـــن 

 ).املعلومات إىل املؤسسة
 
ــامالت     -2 ــوال يف املعـ ــسيل األمـ ــاطر غـ ــي خمـ ــا هـ مـ

املـــصرفية الـــيت تـــتم مـــن خـــالل البنـــوك      
 ملراسلة؟ا

 
إن املعـــامالت املـــصرفية الـــيت تـــتم مـــن خـــالل  

ــم    ــبرية احلج ــات آ ــلة عملي ــوك املراس ــي ،البن  وه
ــا      ــدخل فيه ــت وي ــث الوق ــن حي ــساسة م ــال ح أعم
تـــدفقات ضـــخمة لألمـــوال مـــن خـــالل عـــدد مـــن 
ــط      ــها راب ــربط بين ــيت ال ي ــة ال ــسات املالي املؤس

ــك  ــوال ذل ــضائية   (ل ــات ق ــون يف والي ــا تك ــادًة م ع
ــة ــ). خمتلفـ ــون ألي  ويف آـ ــاالت، ال يكـ ــن احلـ ثري مـ

طـــرف مبفـــرده مـــن الـــداخلني يف هـــذه املعـــامالت 
نظــــرة رقابيــــة آاملــــة علــــى جممــــل ســــري 

ــة ــة  ؛املعاملـ ــوم مبعاجلـ ــة تقـ ــسة املاليـ  فاملؤسـ
ــراف ال    ــلها ألطـ ــشأها مراسـ ــيت أنـ ــامالت الـ املعـ
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يكـــون للمؤســـسة، يف آـــثري مـــن احلـــاالت، عالقـــة 
ــ    ــذا فإهن ــا ول ــالء هل ــسوا عم ــا ولي ــرة هب ا ال مباش

وهــــذه . تقــــوم جتــــاههم باالجتــــهاد الــــالزم
ــًة      ــل عرض ــسابات املراس ــل ح ــن أن جتع ــصفات ميك ال
ــون     ــد يك ــوال وق ــلي األم ــن غاس ــة م ــاءة حمتمل إلس
ــدوث      ــة دون ح ــسة احليلول ــى املؤس ــصعب عل ــن ال م

 .النشاط املخالف للقانون أو الكشف عنه
 
ــا       -3 ــر، م ــى اخلط ــائم عل ــهج الق ــهاج الن ــع انت م

ــ   ــذي جي ــار ال ــو املعي ــد   ه ــه لتحدي ــر في ب النظ
 املراسلني الذي هم أآثر خطرًا؟

 
ــن       ــتم م ــصرفية ت ــة م ــل معامل ــر يف آ ــب النظ جي
خــالل البنــوك املراســلة علــى أســاس وقائعهــا      
ــسات أن     ــى املؤسـ ــتعني علـ ــه يـ ــة، وإنـ الذاتيـ
ــق     ــع تطبيـ ــى توقـ ــًا علـ ــادرًة عمومـ ــون قـ تكـ
ــسيل      ــة غـ ــة ملكافحـ ــوانني الالزمـ ــدول للقـ الـ

 منظمـــون بـــشكل األمـــوال، وعلـــى أن املراســـلني
عــــدم وجــــود (مناســــب وخاضــــعون للرقابــــة 
 4).معلومات بعكس ذلك من مصادر موثوقة

 
ــصرفية    ــامالت املــ ــة باملعــ ــة العالقــ يف مراجعــ
للبنــــوك املراســــلة، جيــــب أن تؤخــــذ بعــــني  
االعتبــــار العوامــــل الــــيت ميكــــن أن تــــشكل 
أخطـــارًا أآـــرب يف جمـــال غـــسيل األمـــوال، ســـواء 

ــ   ــرتاك مـ ــرادي أو باالشـ ــشكل إفـ ــري أو بـ ع الغـ
وقــد مت . عنــدما تؤخــذ عــادًة معــًا يف العــادة    

حتديـــد هـــذه العوامـــل يف املبـــادئ، حيـــث جـــرى 
ــى   ــًا علـ ــز أساسـ ــةالرتآيـ ــر الدولـ ــر  وخطـ خطـ

                                                 
تـــشري إىل املعلومـــات الـــيت تنتجهـــا هيئـــات معروفـــة جيـــدًا  " املـــصادر املوثوقـــة" 4

ــور         ــًة للجمه ــات متاح ــك املعلوم ــل تل ــًا وجتع ــشهورة عموم ــا م ــى أهن ــا عل ــر إليه وينظ
ــع  ــاق واس ــى نط ــاوز     . عل ــيت تتج ــات ال ــصر، اهليئ ــري ح ــن غ ــصادر، م ــك امل ــشمل تل ــد ت وق

ــ   ــال املاليـ ــدخل يف األعمـ ــوة التـ ــل قـ ــة مثـ ــات الدوليـ ــة، واهليئـ ــدود الوطنيـ ة، احلـ
البنـــك الـــدويل، صـــندوق النقـــد الـــدويل، منظمـــة التعـــاون والتنميـــة االقتـــصادية 

")OECD ("  وجمموعـــة إمجونـــت لوحـــدات املخـــابرات املاليـــة وآـــذلك اهليئـــات احلكوميـــة
 .الوطنية ذات الصلة واملنظمات غري احلكومية مثل الشفافية الدولية
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 هـــذان املعيـــاران مهـــا احملـــرآني يظـــل. العميـــل
ذين حيفـــزان املؤســـسات للكـــشف عـــن خمـــاطر اللـــ

 .غسيل األموال
 

 :خطر الدولة
 

بة إىل جيــــب تقيــــيم خطــــر الدولــــة بالنــــس 
املراســــل لتقريــــر مــــا إذا آــــان هنالــــك  
ــل      ــسبب العوامـ ــوال بـ ــسيل األمـ ــال لغـ احتمـ

ــة  ــة معينـ ــة بدولـ ــيت  . اخلاصـ ــل الـ إن العوامـ
ــرًا       ــشكل خط ــا ت ــًة م ــر أن دول ــن تقري ــنجم ع ت
أآـــرب لغـــسيل األمـــوال تـــشمل مـــا إذا آانـــت  

 :الدولة
 

ختـــضع إىل عقوبـــات، أوامـــر مقاطعـــة أو     •
تـــدابري مماثلـــة صـــادرة، علـــى ســـبيل     

ــث   امل ــا حي ــدة أو غريه ــم املتح ــن األم ــال، م ث
 تطبق القوانني الوطنية؛

 

هبـــا مـــستويات مهمـــة مـــن الفـــساد غـــري   •
النــــشاط اجلنــــائي أو عــــدم االســــتقرار 
الــسياسي حــسب تعريــف املــصادر املوثوقــة     

 له؛

 

ــسيل     • ــة غ ــوائح ملكافح ــوانني ول ــر إىل ق تفتق
ــوائح ال   ــوانني واللــ ــوال أو أن القــ األمــ

سبما هـــي تطبـــق فيهـــا بـــشكل ســـليم حـــ 
 .معرفة من املصادر املوثوقة

 
ــار    ــذ باالعتبـ ــسات أن تأخـ ــى املؤسـ ــب علـ يتوجـ
مــــوطن املراســــل ومكــــان إقامتــــه، وآــــذلك 
الدولـــة الـــيت يوجـــد هبـــا مقـــر الـــشرآة األم  

). 9للتفاصـــيل انظـــر املبـــدأ رقـــم (للمراســـل 
ــبة   ــروف املناسـ ــع  (ويف الظـ ــل مـ ــل التعامـ مثـ

T057-2 



ــبري   ــر آ ــلني ذوي خط ــر  ،)مراس ــشمل خط ــوز أن ي   جي
ــة     ــواق اجلغرافيـ ــيم األسـ ــضًا تقيـ ــة أيـ الدولـ

 .يغطيها املراسلالرئيسية اليت 
 

 :خطر العميل
 

عوامــل خطــورة العميــل تتعلــق إمــا بتنظــيم      
ــاق   ــة ونطــ ــشكيله، أو بطبيعــ ــل أو تــ املراســ

ــه  ــشاطات أعمالـ ــب   . نـ ــيت جيـ ــل الـ إن العوامـ
أخــــذها باالعتبــــار والــــيت ميكــــن أن تــــشكل 

ال خطـــورًة أآـــرب مـــن حيـــث خطـــر غـــسيل األمـــو
 :تشمل ما إذا آان املراسل

 
 5مراسًال يف املناطق احلرة؛ •

ــخاص      • ــوهري أش ــشكل ج ــه ب ــشرتك في ــًال ي مراس
 6مكشوفون سياسيًا؛

املراســـل الـــذي ال يكـــون مملوآـــًا للدولـــة  •
أو جـــزءًا مـــن (أو مملوآـــًا ملكيـــًة عامـــًة 

ــة     ــة أو مملوآ ــة للدول ــرآات مملوآ ــة ش جمموع
علــى الــرغم مــن طبيعــة    ) ملكيــًة عامــةً 

 ملكيــة الدولــة، أو الــشروط الــيت    ومــدى
ــداول   ــل وتـــ ــها مت إدراج املراســـ مبوجبـــ
ــرب ذا   ــد يعتـ ــة قـ ــوق البورصـ ــهمه يف سـ أسـ

 صلة أيضًا؛

                                                 
ــرة  " 5 ــة ح ــل مبنطق ــ    " مراس ــا طبق ــر عليه ــة حيظ ــسة مالي ــو مؤس ــام  ه ــصتها القي ًا لرخ

ــصة        ــصدرة للرخ ــة امل ــة للدول ــة احمللي ــن أو بالعمل ــواطنني م ــع م ــة م ــشاطات مالي . بن
ــرة        ــة ح ــًة يف منطق ــسًة مالي ــون مؤس ــيت تك ــة ال ــسة املالي ــظ أن املؤس ــصوص، الح ــذا اخل وهب

ــة   ــة فرعيـ ــرآة منظمـ ــه شـ ــت ذاتـ ــها يف الوقـ ــم (ولكنـ ــد رقـ ــة يف البنـ ــن 5معرفـ  مـ
ــادئ ــى أ  ) املب ــل عل ــب أن ال تعام ــب     جي ــا مل يتطل ــة م ــبريًا ألول وهل ــرًا آ ــشكل خط ــا ت هن

 أن ولفـــسبريجويف تلـــك احلـــاالت، تعتقـــد جمموعـــة . القـــانون الواجـــب التطبيـــق ذلـــك
علـــى املؤســـسة النظـــر يف اخلطـــر اخلـــاص بالـــشرآة األم النهائيـــة للمراســـل مبنطقـــة  

 .حرة بنفس الطريقة املوصوفة أعاله بالنسبة خلطورة الدولة
قـــد حيـــدث يف أحـــد املراســـلني أن " ري لألشـــخاص املكـــشوفني سياســـيًااالشـــرتاك اجلـــوه" 6

ــوذ       ــة نف ــى ممارس ــادر عل ــم أو ق ــتحكم مه ــع ب ــيًا ويتمت ــشوف سياس ــخص مك ــه ش ــشرتك في ي
ــريه       ــصب أو غ ــة، املن ــسبب امللكي ــواء ب ــل س ــشاطات املراس ــى ن ــوات عل ــري م ــو غ ــى حن . عل

.  ملكيــًة عامــةً ومثــل هــذا املوقــف، مــن غــري احملتمــل أن حيــدث يف املراســل اململــوك       
 حـــول مكافحـــة غـــسيل ولفـــسبريجلتعريـــف الـــشخص املكـــشوف سياســـيًا انظـــر مبـــادئ  

 .standards/com.principles-wolfsberg.wwwاألموال أو البنوك اخلاصة 
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ــني    • ــه اخلاصـ ــدم لعمالئـ ــذي يقـ ــل الـ املراسـ
 7خدمات مراسل عالية اخلطورة؛

البنـــك املرآـــزي واملنظمـــات املتجـــاوزة     •
للحــدود الوطنيــة الــيت تتعــاطى مبنتجــات     

ــك املت ــري تلــ ــدمات غــ ــع وخــ ــية مــ ماشــ
 8النشاطات الرئيسية للكيان؛

املؤســسة املاليــة املرخــصة واملنظمــة وغــري      •
ــل     ــل أو حمـ ــل التحويـ ــل حمـ ــصرفية مثـ املـ
الـــصرافة وبيوتـــات خـــصم الكمبيـــاالت،    

 ومكاتب الصرافة ووآالء حتويل األموال؛

ــة    • ــامالت عاليـ ــوم مبعـ ــذي يقـ ــل الـ املراسـ
9  من خالل املؤسسة؛اخلطورة

ــا  • ــوم مبع ــذي يق ــل ال ــشار املراس ــة م مالت مهم
ـــ   ــا بـ ــر "إليهـ ــم أمحـ ــالل  10"علـ ــن خـ  مـ

 .املؤسسة
 

 املخاطر اإلضافية
 

جيـــوز ملؤســـسة مـــا أن تأخـــذ باحلـــسبان خـــدمات 
ــا      ــيت توفره ــك ال ــن تل ــورة م ــة اخلط ــرى عالي أخ
للمراســــل والــــيت ميكــــن أن تــــؤثر أيــــضًا يف 

ومـــن . الـــشكل اإلمجـــايل للخطـــر لـــدى املراســـل
يـــة األمثلـــة علـــى ذلـــك التعـــاطي خبـــدمات عال

 11.اخلطورة
 

                                                 
ــل      7 ــة املراس ــورة مقاص ــايل اخلط ــل ع ــدمات املراس ــشمل خ ــي ت ــصل  (الفرع ــرف يف الف  6مع

ــادئ  ــن املب ــا     ) م ــيت، إذا م ــرى وال ــة أخ ــسات مالي ــر ملؤس ــل آخ ــة مراس ــدمات مقاص أو خ
ــم          ــار أهن ــول اعتب ــشكل معق ــل ب ــن احملتم ــيكون م ــسة، س ــرين للمؤس ــالء مباش ــت عم آان

ــورة   ــايل اخلط ــالء ع ــن     (عم ــة م ــسة مالي ــر مؤس ــن أو ألم ــًال م ــصادرة أص ــامالت ال وإن املع
ــال    ــن خ ــتم م ــل ت ــذا القبي ــسة  ه ــدى املؤس ــلني ل ــساب املراس ــذي  / و) ل ح ــلني ال أو املراس

 .يوفرون حسابات يتم الدفع من خالهلا
ــبض          8 ــزي أو يق ــك املرآ ــه البن ــسدد في ــد ي ــذي ق ــع ال ــك الوض ــى ذل ــة عل ــن األمثل م

 .دفعات باسم أو بالنيابة عن أطراف ثالثة غري حكومية
 النـــشاط اجلـــوهري ميكـــن أن يكـــون مـــن األمثلـــة علـــى املعـــامالت عاليـــة اخلطـــورة 9

 .حملفظة أو حوالة مصرفية
 .1مبينة يف امللحق " العلم األمحر"معامالت  10
ــاطر غــسيل          11 ــى اخلطــر إلدارة خم ــة عل ــول الطريقــة القائم ــل ولفــسبريج ح ــر دلي انظ

 .األموال
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ــاله     ــايري أع ــتعمال املع ــسة اس ــن للمؤس ــيت (ميك ال
). ال يقــــصد هبــــا أن تكــــون جامعــــًة مانعــــًة

ــد     ــار لتحديـ ــاص باألخطـ ــا اخلـ ــوير منوذجهـ لتطـ
ــذا     ــها هـ ــورة، وبفعلـ ــايل اخلطـ ــلني عـ  ،املراسـ

فإهنــــا تطبــــق االجتــــهاد الــــالزم املناســــب  
ــتعني   ــيص، ويــ ــة والتمحــ ــة واملراقبــ واملوافقــ

 مناذجهــــا اخلاصــــة علــــى املؤســــسات توثيــــق
 .ووسائل الرقابة لديها

 
ــويفت     -4 ــاح سـ ــادل مفتـ ــستدعي تبـ ــل يـ  SWIFTهـ

 بذل االجتهاد الالزم؟
 

حيثمــــا يــــتم تبــــادل أو اعتــــزام تبــــادل 
املعلومـــات املتعلقـــة بالـــدفع، فـــإن املؤســـسات 
حباجــة للقيــام ببــذل املــستوى ذي الــصلة مــن      

ــالزم  ــهاد الـ ــادل  . االجتـ ــزم تبـ ــا يعتـ وحيثمـ
ــات ال ت ــذل  معلومـ ــون بـ ــدفع، ال يكـ ــق بالـ تعلـ

ــل    ــشأن العميـ ــاص بـ ــهاد خـ ــة . اجتـ ويف احلالـ
ــسة     ــن للمؤسـ ــال، ميكـ ــة حـ ــى أيـ ــرية، علـ األخـ
ــات     ــات املعلومـ ــص لغايـ ــاح الفحـ ــادل مفتـ تبـ
فقـــط بـــنفس الطريقـــة آمـــا لـــو أن املراســـل  

حاليـــًا مـــن غـــري . لديـــه حـــساب مـــع املؤســـسة
املمكــن متييــز طلبــات مفتــاح الفحــص لتبــادل      

رتبطـــة بالـــدفع مـــن تلـــك املعلومـــات غـــري امل
الــــيت يــــتم تبادهلــــا للــــسماح بتعليمــــات  
ــام      ــضل قيـ ــن املفـ ــه مـ ــذا فإنـ ــدفع، ولـ الـ
املؤســــسات ببــــذل االجتــــهاد الــــالزم بــــشأن 
ــسات      ــا املؤس ــوم فيه ــيت تق ــاالت ال ــل يف احل العمي
بالـــدفع إىل املراســـل وإال وجـــب القيـــام بـــذلك 

 .فورًا فيما بعد
 
 عايل اخلطورة جتنبًا هل يلزم جتنب العالقات مع املراسلني  -5

 تامًا؟
 

T057-2 



 ال تـــدعو إىل سياســـة ولفـــسبريجآـــال، إن جمموعـــة 
التجنــــب العــــام بالنــــسبة للعالقــــات مــــع 
املراســلني عــايل اخلطــورة، علــى الــرغم مــن أن      
ــشمل       ــذه ت ــوح، وه ــها بوض ــب جتنب ــات جي ــة عالق مث

 :العالقات
 

ــوك املموهـــة   • ــع البنـ ــي علـــى  . 12مـ ينبغـ
دم املؤســسات بــذل احلــرص أيــضًا لــضمان عــ     

ــن    ــة م ــسات مالي ــع مؤس ــم م ــن عل ــاطي ع التع
 تلك اليت تتعاطى مع بنوك مموهة؛

 

ــصة و   • ــري مرخـ ــة غـ ــسات ماليـ ــع مؤسـ أو / مـ
ــصرفية      ــري م ــة وغ ــري منظم ــة غ ــسات مالي مؤس
ــصرافة،     ــات ال ــل أو بيوت ــالت التحوي ــل حم مث
بيوتــــات خــــصم الكمبيــــاالت، مكاتــــب    
الـــــصرافة والـــــوآالء أو الكيانـــــات أو 

مـــوال ويعملـــون األشـــخاص الـــذي حيولـــون األ
 بفاعلية على هذا النحو؛

 

مــــع أي مراســــل ممــــن تكــــون النتــــائج  •
املـــستمدة مـــن القيـــام باالجتـــهاد الـــالزم 
ــيس     ــًة لـ ــكوآًا هامـ ــت شـ ــد أعطـ ــه قـ جتاهـ

 باإلمكان التغلب عليها؛ أو

 

ــل    • ــدى املراس ــتحكم ل ــائل ال ــون وس ــا تك حيثم
/ يف مكافحـــة غـــسيل األمـــوال غـــري مالئمـــة و

 يقنــــع اســــل ال وأن املر،أو غــــري آافيــــة
املؤســـسة بأنـــه ســـيتم اختـــاذ اإلجـــراء     

 .التصحيحي الالزم
 

إن سياســـة التجنـــب العـــام للمراســـلني الـــذين 
يظهـــرون عوامـــل تفـــرض خمـــاطر عاليـــًة لغـــسيل 

                                                 
" 12 . من املبادئ5معرفة يف الفصل " البنوك املموهة
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ــة      ــري املرغوب ــة غ ــؤدي إىل النتيج ــد ت ــوال ق األم
ــام    ــة لنظـــ ــة التامـــ ــيص الفاعليـــ بتقلـــ
ــمحالل     ــايل اضــ ــة وبالتــ ــدفوعات الدوليــ املــ

. ة دون حتقيـــق أيـــة منفعـــةالتجـــارة الدوليـــ
ــصف    ــري من ــو غ ــى حن ــل عل ــسياسة خت ــذه ال ــا أن ه آم
ــلني    ــشروعة للمراســ ــة املــ ــصاحل التجاريــ باملــ
ــون      ــم ميثلـ ــوحظ أهنـ ــدهم أو لـ ــذين مت حتديـ الـ

ــب   ــؤدون إىل عواقـ ــد يـ ــًة وقـ ــاطر عاليـ ــري خمـ غـ
ــصودة و ــمق ــايل   ريغ ــشاط االنتق ــدفع الن ــة ب  مالئم

ــه   ــث ال يطالـــ ــت األرض حبيـــ ــي حتـــ إىل التخفـــ
 ولفـــسبريجتعتقـــد جمموعـــة . ص الفعـــالالتمحـــي

ــزم أن    ــها يلـ ــي جتنبـ ــيت ينبغـ ــات الـ أن العالقـ
ــراقيب     ــنظمني ومـ ــل املـ ــن قبـ ــدها مـ ــتم حتديـ يـ
ــات    ــون بعمليـ ــذين يقومـ ــة الـ ــسة املاليـ املؤسـ
ــع      ــضل املواقـ ــشغلون أفـ ــة ويـ ــيش منتظمـ تفتـ
لتحديـــد تلـــك املخـــاطر والتأآـــد مـــن اإلصـــالح 

 .املناسب
 
يل اخلطـــورة، عنـــدما يـــتم حتديـــد املراســـلني عـــا  -6

ــا    ــسة م ــى مؤس ــتعني عل ــيت ي ــدابري ال ــي الت ــا ه فم
 النظر يف اختاذها؟

 
 يف املبـــادئ إىل إخـــضاع ولفـــسبريجتـــدعو جمموعـــة 

 ميثلــــون خطــــرًا أآــــرب إىل ناملراســــلني الــــذي
ــالزم  ــهاد الـ ــن االجتـ ــى مـ ــستوى أعلـ ــد . مـ لقـ

ــى     ــيت عل ــر ال ــرات اخلط ــوع مؤش ــادئ ن ــرزت املب أب
ــروعها   ــد شـ ــا عنـ ــر فيهـ ــا النظـ ــسة مـ  يف مؤسـ

ــق     ــا التحقـ ــا أن عليهـ ــة، آمـ ــشاء العالقـ إنـ
علـــى أســـاس ثابـــت ومـــستمر مـــن ماهيـــة      
ــهاد     ــول أو االجتــ ــالزم املعقــ ــهاد الــ االجتــ
ــزز    ــستمر واملعـ ــيص املـ ــزز والتمحـ ــالزم املعـ الـ

آمــــا أن جمموعــــة . الــــذي عليهــــا تعهــــده
ــسبريج ــدابري    ولف ــة الت ــدرك قيم ــضًا وت ــرتف أي  تع

ــدخل يف      ــوة التـ ــل قـ ــن قبـ ــنها مـ ــيت مت سـ الـ
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ــ ــة األعمــــ ــياهتا " FATF"ال املاليــــ يف توصــــ
واملــــسامهات ) 7التوصــــية (األربعــــني املعدلــــة 

املقدمــــة مــــن هيئــــات متجــــاوزة للحــــدود  
ــة ــات    الوطني ــة العملي ــازل لرقاب ــة ب ــل جلن  مث

 املــــصرفية والــــسلطات التنظيميــــة الوطنيــــة
 تعتقـــد جمموعـــة  13.وهيئـــات اخلـــربة األخـــرى  

ــسبريج ــة ولفــ ــة يف غايــ ــدابري التاليــ  أن التــ
ــة ــلني    األمهي ــع املراس ــى مجي ــا عل ــي تطبيقه  وينبغ

الــــذين يــــشكلون أعلــــى املخــــاطر يف غــــسيل 
 :األموال على مؤسسة ما

 
ــالزم   • ــهاد الـ ــذل االجتـ ــات  .بـ ــع معلومـ  مجـ

ــا لف  ــل مـ ــن مراسـ ــة عـ ــآافيـ ــة هـ م طبيعـ
أعمالـــه والتقريـــر مـــن واقـــع املعلومـــات 
ــهرة   ــة وشــ ــات املتاحــ ــة واملعلومــ العامــ

ويلــــزم أن . املراســــل وجــــودة الرقابــــة
ــشمل ــن     ي ــوفر م ــو مت ــا ه ــدود م ــك، يف ح  ذل

ــل   ــان املراسـ ــا إذا آـ ــات، مـ ــك املعلومـ تلـ
ــول     ــات ح ــوال أو التحقيق ــسيل األم ــًة لغ عرض

ميكـــن . متويـــل اإلرهـــاب أو إجـــراء تنظيمـــي
ــن     ــسة م ــن املؤس ــة أن متّك ــات املتجمع للمعلوم

ــحاب املراســل     ــة دوريــة ألص ــام بغربل  14القي
واإلدارة العليـــا لـــه وتعريـــضهم للتغطيـــة 

ــة ــات ذات   اإلعالميـ ــول املعلومـ ــسلبية حـ  الـ
ــا    ــل، مب ــها املراس ــيت ميثل ــاطر ال ــصلة باملخ ال
ــري     ــابقة غ ــدة أو س ــط جدي ــة رواب ــك أي يف ذل
ــيًا،    ــشوفني سياســ ــخاص مكــ ــة بأشــ معروفــ
ــات   ــورين أو الكيانــــ ــخاص احملظــــ األشــــ

/ إخل باســـتعمال اإلنرتنـــت و ... القانونيـــة
ــة     ــصًا واملتاح ــر ختص ــرى األآث ــوارد األخ أو امل

 .ناسبًاآان ذلك م مىت
                                                 

ــضا      13 ــرض األع ــذا الغ ــشمل هل ــربة ت ــن ذوي اخل ــخاص م ــورك   األش ــة يف نيوي ــت املقاص ء يف بي
واجملموعـــة املـــشرتآة لتوجيـــه غـــسيل األمـــوال يف اململكـــة املتحـــدة حـــول منـــع غـــسيل 

 .األموال
 .على األقل% 10مع مسامهني ميلكون  14
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طلـــب ومراجعـــة قاعـــدة اعـــرف عميلـــك      •
ــوال    ــسيل األم ــة غ ــل ملكافح ــات املراس  .وممارس

ــامج     ــن برن ــة ع ــات آافي ــى معلوم ــصول عل احل
ــوال    ــسيل األمـ ــة غـ ــاص مبكافحـ ــل اخلـ املراسـ
لتقيـــيم مـــا إذا آانـــت ممارســـات املراســـل 
ــًة     ــوال آافي ــسيل األم ــة غ ــصلة مبكافح ذات ال

ــبًة ــدة يف  . ومناسـ ــن األدوات املفيـ ــل مـ  ولعـ
ــسيل     ــة غـ ــتبيان مكافحـ ــشأن اسـ ــذا الـ هـ
ــى    ــات عل ــه يف اإلجاب ــري إلي ــذي أش ــوال ال األم

 أدنـــــاه، واملـــــبني 11الـــــسؤال رقـــــم 
ميكــــن . 3بالتفــــصيل الكامــــل يف امللحــــق 

ــان      ــا إذا آ ــر فيم ــضًا النظ ــا أي ــسة م ملؤس
ــام    ــا وق ــشاط عمالئه ــن ن ــق م ــد حتق ــل ق املراس
ببــذل االجتــهاد الــالزم املــستمر واملناســب     

ــشاطهم  ــصوص ن ــساب  خب ــالل ح ــن خ ــل م ــع املراس م
ــان إىل أن   ــسة واالطمئنـ ــدى املؤسـ ــل لـ املراسـ
ــة     ــات اخلاص ــوفري املعلوم ــه ت ــل بإمكان املراس
ــول   ــات حــ ــل ومعلومــ ــالتعريف بالعميــ بــ
االجتــهاد الــالزم عنــد طلــب املؤســسة هلــا      

ــوانني    ( ــات إىل الق ــذه املعلوم ــضاع ه ــوز إخ جي
ــا،    ــعًا هل ــل خاض ــون املراس ــيت يك ــوائح ال والل

ظــورًا علــى املراســل الكــشف عــن  وقــد يكــون حم
وقـــد توجـــد ). املعلومـــات اخلاصـــة بعمالئـــه

هنالــك حــاالت، مــن ضــمنها مــىت مــا آــان ذلــك 
مطلوبــًا حبكــم القــانون، أو حيثمــا تعتــرب     
ــن   ــات عـ ــب املعلومـ ــسات أن طلـ ــدى املؤسـ إحـ
ــسه      ــل نف ــا املراس ــدم هل ــة يق ــسات مالي مؤس

ــصرفيًة و ــدمات م ــم  / خ ــن هل ــالء مم ــن العم أو ع
ــد ــة الــ ــساب إمكانيــ ــر إىل حــ خول املباشــ

ــل ــاس   . املراس ــى أس ــا عل ــذا إم ــون ه ــد يك وق
ــام     ــسة بالقي ــسماح للمؤس ــصص لل ــم أو خم معم
بتقيـــيم آخـــر معقـــول ملراســـلهم ولألعمـــال 

ــضًا  . الــيت يتعهــدها آمــا جيــوز ملؤســسة مــا أي
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ــات    • ــد اجتماع ــل أو عق ــحاب املراس ــارة أص  زي
 .أو مع اإلدارة العليا/ معهم و

 

االشـــرتاك القـــائم علـــى اخلطـــر مـــن جانـــب  •
 ووحــــــدة الــــــتحكم 15اإلدارة العليــــــا

دة ، ورمبــــا التقيــــد أو الوحــــاملــــستقلة
ــسيل األ ــصة بغ ــت املتخص ــوال تثب ــهما م ــل من آ

مراســلني جــدد ومراجعــة العالقــات احلاليــة     
 .بشكل دوري

 

تطبيـــق درجـــة عليـــا مـــن التمحـــيص علـــى  •
انظــر (املعــامالت الــيت تــتم مــع املراســل     
ــام   ــئلة أرقـ ــى األسـ ــات علـ  9 و 8، 7اإلجابـ

 ).أدناه للتفاصيل

 
 علــــى درايــــة ولفــــسبريجيف حــــني أن جمموعــــة 

ــة   ــية اخلاصــ ــسؤو "بالتوصــ ــق املــ ليات بتوثيــ
ــسة  ــل مؤس ــة بك ــشري  (، "16اخلاص ــا ت ــى أهن ــم عل تفه

ــبعض    ــضها الـ ــاه بعـ ــة جتـ ــسؤوليات اخلاصـ إىل املـ
، فــإن ذلــك  )فيمــا خيــص منــع غــسيل األمــوال    

العمــــل ال ميكــــن وصــــفه حاليــــًا باعتبــــاره 
 ، ويف أيـــة حالـــة مـــن احلـــاالت.ممارســـًة شـــائعًة

ــدًا       ــادر ج ــن الن ــيكون م ــصرف س ــك الت ــإن ذل ف
قـــدة مـــع اآلخـــذ الكـــشف عنـــه لألطـــراف املتعا

ــة    ــة التنظيميـــ ــار البيئـــ ــني االعتبـــ بعـــ
ــا    ــضع هلــ ــيت ختــ ــعة الــ ــة الواســ والقانونيــ

                                                 
" 15 . من املبادئ5موصوفة يف الفصل " اإلدارة العليا
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 ولفـــسبريجتعتقـــد جمموعـــة . املؤســـسات املاليـــة
ــشرة     ــذه الن ــادئ وه ــن املب ــل م ــعها لك ــا بوض أهن
ــإن    ــرارًا فـ ــرح مـ ــيت تطـ ــئلة الـ ــة باألسـ اخلاصـ
أدوار ومــــسؤوليات املؤســــسات املاليــــة الــــيت 

ــد ف  ــل ق ــشاط املرس ــشتغل يف ن ــشكل  ت ــًا ب ــت متام هم
 .سعأوأآثر وأصبحت مقبولًة على نطاق 

 
ــامالت يف       -7 ــة املع ــه مراقب ــذي تلعب ــدور ال ــا ال م

ــامالت    ــوال يف املعــ ــسيل األمــ ــاطر غــ إدارة خمــ
 املصرفية للمراسلني؟

 
ــد   ــنص البن ــتعني   12ي ــه ي ــى أن ــادئ عل ــن املب  م

علــــى املؤســــسات املاليــــة تطبيــــق سياســــات 
ى وتــــدابري معنيــــة لتــــسهيل التعــــرف علــــ 

ــالغ     ــشبوه واإلبـ ــادي أو املـ ــري العـ ــشاط غـ النـ
عنــــه حــــسبما يتطلــــب القــــانون الواجــــب  

ــق ــة . التطبيـــ ــب أن جمموعـــ ــذا إىل جانـــ هـــ
 تــــدعو يف بياهنــــا عــــن املراقبــــة ولفــــسبريج

ــث  ــة والبحــ ــدى  17والغربلــ ــون لــ  إىل أن يكــ
ــسمح     ــبة تـ ــات مناسـ ــة عمليـ ــسات املاليـ املؤسـ
بــالتعرف علــى النــشاط غــري املــألوف واألمنــاط      

ــري العا ــامالت   غـ ــشاط أو املعـ ــن النـ ــة مـ  .ديـ
وحيـــث أن املعـــامالت غـــري العاديـــة أو األمنـــاط  
غــري املألوفــة مــن النــشاط ال تــثري الــشبهة يف      
ــدى      ــون لـ ــب أن يكـ ــه جيـ ــاالت، فإنـ ــع احلـ مجيـ

 القــــدرة علــــى حتليــــل  املاليــــةاملؤســــسات
ــاط    ــشاط، أو األمنـ ــان النـ ــا إذا آـ ــر مـ وتقريـ
ــن    ــها مـ ــشبهة بطبيعتـ ــثريًة للـ ــة مـ أو املعاملـ

ــ ــسيل    حي ــود غ ــال وج ــرى، احتم ــور أخ ــني أم ث، ب
يتوجــب اإلبــالغ عــن النــشاط واألمنــاط     . أمــوال

ــسبما    ــة حــ ــسلطات املعنيــ ــامالت إىل الــ واملعــ
تقـــضي بـــه القـــوانني احملليـــة أو اللـــوائح أو  
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ــد ــساب . القواعـــ ــة احلـــ ــة حرآـــ إن مراقبـــ
ــسة     ــالل مؤسـ ــن خـ ــدفق مـ ــيت تتـ ــامالت الـ واملعـ
ماليـــة مـــا هـــي إحـــدى وســـائل التأآـــد مـــن 

 .م هبذا الدورالقيا
 

وعلـــى آـــل، ففـــي األعمـــال املـــصرفية للبنـــك  
ــامالت    ــرعة املعــ ــم وســ ــإن حجــ ــل، فــ املراســ
ــات     ــدام املعلومــ ــب انعــ ــيوعها إىل جانــ وشــ
احملـــددة والكاملـــة عـــن عميـــل املراســـل وعـــن  
ــة    ــن مراقبـ ــل مـ ــة جيعـ ــن املعاملـ ــستفيد مـ املـ
املؤســـسة للعمليـــات أمـــرًا أآثـــر صـــعوبًة مـــن 

هــا التعــامالت  األعمــال األخــرى الــيت يــدخل في   
ــالء  ــع العمـ ــرة مـ ــإن  . املباشـ ــك، فـ ــع ذلـ ومـ

ــائع      ــشكل شـ ــوم بـ ــزال تقـ ــا تـ ــسات مـ املؤسـ
ــتخدام     ــليها باســ ــامالت مراســ ــة معــ مبراقبــ

ــد أو  ــدخل"قواعـ ــثريات التـ ــزوم " مـ ــد اللـ عنـ
ــري    ــامالت غــ ــى املعــ ــرف علــ ــصممة للتعــ واملــ
ــشكوك أو    ــثري الـ ــل أن تـ ــيت حيتمـ ــة والـ العاديـ

. ةالـــشبهات اعتمـــادًا علـــى الرمـــوز املنـــشور 
" املــــثريات للتــــدخل"حينــــها تقــــوم تلــــك 

بتحديــــد املعــــامالت الــــيت ميكــــن إخــــضاعها  
ــق     ــو أوث ــى حن ــص عل ــن الفح ــد م ــد مت . للمزي وق

ــى     ــة عل ــم املراقب ــن نظ ــد م ــصميم املزي ــؤخرًا ت م
ــالل     ــن خـ ــل مـ ــادي للمراسـ ــري العـ ــشاط غـ النـ
النـــشاط الـــسابق للمراســـل علـــى مـــدى فـــرتة  
زمنيـــة معينـــة، آمـــا أن هنـــاك نظـــم مـــصممة 

يم نـــشاط مراســـل واحـــد يف مواجهـــة مـــا لتقيـــ
أي مجهـــرة " (األنـــداد"أو " النـــد"يعـــرف بــــ 

مــــن البنــــوك املراســــلة بأوصــــاف وأمنــــاط  
وعلـــى أيـــة حـــال، ورمبـــا ). معـــامالت متـــشاهبة

بـــسبب حمدوديـــة أعـــداد العالقـــات املعنيـــة، مل  
ــوفري      ــة لت ــات آافي ــىت اآلن معلوم ــك ح ــن هنال يك
عينـــات إحـــصائية لكفـــاءة هـــذا النـــوع مـــن  

 .ملراقبةا

T057-2 



 
آيـــف يـــتعني علـــى مؤســـسة مـــا تـــصميم وحفـــظ   -8

 نظام فعال وآفء ملراقبة املعامالت؟
 

ــة   ــرى جمموعـ ــسبريجتـ ــة  ولفـ ــشاط مراقبـ  أن نـ
ــدًا    ــون مفي ــن أن يك ــسات ميك ــان  (املؤس ــا آ ولرمب

ــستفيد يف      ــان املـ ــدًة إذا آـ ــر فائـ ــك أآثـ ذلـ
ــون      ــالء، وتكـ ــد العمـ ــو أحـ ــا هـ ــة مـ معاملـ

ــدة ــ الفائـ ــل يف حالـ ــساعدة أقـ ــدم  أو املـ ة عـ
ــرة  ــة مباشـ ــود عالقـ ــال،  ). وجـ ــة حـ ــى أيـ وعلـ

ــسة    ــة املؤسـ ــار مراقبـ ــدم اعتبـ ــب عـ ــه جيـ فإنـ
بـــديًال عـــن مراقبـــة املراســـل ملعـــامالت عمالئـــه 
والتحقيـــق يف النـــشاط غـــري املعتـــاد أو املـــثري  

 .للشبهة مىت ما تعرفت عليه
 

ــة  ــد جمموعـ ــسبريجتعتقـ ــسات ولفـ ــى املؤسـ  أن علـ
ــا يف  ــد إمكانياهتــ ــشكل متزايــ ــستعمل بــ  أن تــ
ــامالت      ــل يف املعـ ــشاط املراسـ ــى نـ ــرف علـ التعـ
ــادة      ــشبهة وزيـ ــثريًة للـ ــون مـ ــل أن تكـ احملتمـ
ــك    ــن تلـ ــق مـ ــشأن القلـ ــا ينـ ــق حيثمـ التحقيـ

 إىل ولفـــــسبريجتـــــدعو جمموعـــــة . املعـــــامالت
ــع    ــر، مـ ــى اخلطـ ــائم علـ ــهج القـ ــهاج النـ انتـ
ــدى      ــر املـ ــا بتقريـ ــسات ذاهتـ ــسماح للمؤسـ الـ
ــف    ــه يف توظيــ ــذهب إليــ ــن أن تــ ــذي ميكــ الــ

ــي  ــصادرها هـ ــار  مـ ــذ باالعتبـ ــاألخص باألخـ ، وبـ
 .طبيعة ومدى عالقاهتا وعملها مع املراسلني

 
 بأنـــه حـــىت يف احلـــاالت ولفـــسبريجحتـــذر جمموعـــة 

الـــيت يـــتم التعـــرف فيهـــا علـــى أنـــواع مـــن 
ــثريًة      ــون م ــل أن تك ــيت حيتم ــاط ال ــامالت واألمن املع

ــ   ــب ب ــه جي ــشبهة، فإن ــرص،   ذلل ــن احل ــد م ل املزي
ــذه    ــاط ه ــواع أو أمن ــن أن ــيء م ــال ش ــامالت ف  املع

ــوك     ( ــا بن ــدخل فيه ــيت ي ــامالت ال ــتثناء املع باس
جيــب اعتبارهــا تلقائيــًا بأهنــا مــثرية     ) مموهــة
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. للـــشبهة بـــدون إجـــراء املزيـــد مـــن التقـــصي
ــواع    ــك األنـ ــى تلـ ــرف علـ ــتم التعـ ــا يـ وحيثمـ
ــون     ــد يك ــا ق ــًا م ــامالت، فغالب ــن املع ــاط م واألمن

 .هنالك تفسريات مقبولة ملثل ذلك النشاط
 

ــث ــتخدام مـ ــسيطة  إن اسـ ــثريات بـ ــد أو مـ ري واحـ
للتــدخل وللتعــرف علــى معــامالت ضــخمة مــثًال،      
أو معـــامالت نابعـــة مـــن دول معينـــة، وخباصـــة  
ــون       ــا يك ــًا م ــل، غالب ــستقر املراس ــث ي ــن حي م

ــل    ــدالت التحوي ــون مع ــال وتك ــري فع ــًة 18غ  متدني
ــة ــًة    . للغايـ ــر فاعليـ ــة األآثـ ــل الطريقـ لعـ

ــسات      ــز املؤس ــي ترآي ــل ه ــدالت التحوي ــسني مع لتح
ــى  ــألوف   علـ ــري املـ ــشاط غـ ــى النـ ــرف علـ التعـ

ــامالت      ــاط مع ــواع وأمن ــى أن ــرف عل ــم والتع وامله
ــا      ــامالت إمـ ــك املعـ ــون تلـ ــث تكـ ــددة، حيـ حمـ
معزولــــًة أو مرتابطــــًة حــــسبما هــــو مــــبني يف 

ــق  ــسني   . 1امللحـ ــى حتـ ــز علـ ــالل الرتآيـ ــن خـ ومـ
معـــدالت التحويـــل، ســـوف حتـــسن املؤســـسات مـــن  
ــديها،    ــة لـ ــرامج املراقبـ ــاءة بـ ــة وآفـ فعاليـ

 عليهـــا يف الوقـــت ذاتـــه حتـــسني جـــودة ويـــتعني
 .التبليغ إىل السلطات احلكومية

 
مـــن أجـــل هـــذه الغايـــة، قامـــت جمموعـــة      

 بتلخــــيص بعــــض أنــــواع وأمنــــاط ولفــــسبريج
املعـــامالت املؤشـــر عليهـــا بـــالعلم ("املعـــامالت 

 علــى حــسابات  يالــيت جتــر ) 1يف امللحــق " األمحــر
ــيت   ــل الـ ــشر  املراسـ ــصادر النـ ــدها يف مـ مت حتديـ

ــحًة   املتا ــربًة وموضـــ ــا معـــ ــة باعتبارهـــ حـــ
ــشبوهةً    ــون مـ ــل أن تكـ ــيت حيتمـ ــشاطات الـ . للنـ

وفيمـــا خيـــص هـــذه النـــشاطات، اقرتحـــت جمموعـــة 
                                                 

ــام       18 ــاءة نظـ ــة وآفـ ــيم فعاليـ ــًا لتقيـ ــل عمومـ ــدالت التحويـ ــتعمال معـ ــن اسـ ميكـ
ســـخة، مراقبـــة املعـــامالت بتقـــسيم عـــدد التنبيهـــات املتولـــدة علـــى القواعـــد الرا

إخل علــى عــدد التقــارير عــن النــشاط     ... مــثًال تقــسيم حــاالت التنبيــه واملــثريات    
ــات   ــت بامللف ــيت أودع ــشبوه وال ــل     . امل ــعر التحوي ــان س ــرب، آ ــسبة أآ ــت الن ــا آان وآلم

 .أآرب وفعالية وآفاءة النظام حيتمل أن تكون أآرب
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 االســـتجابات احملتملـــة علـــى املراقبـــة ولفـــسبريج
والـــيت ميكـــن إخـــضاعها للمزيـــد مـــن التمحـــيص 
مبـــساعدة وآـــاالت تنفيـــذ القـــانون والوآـــاالت  
احلكوميـــــة يف جهودهـــــا يف مكافحـــــة غـــــسيل 

ــادة     ا ــرى، زي ــياء أخ ــني أش ــالل، ب ــن خ ــوال م ألم
تطـــوير الـــربامج الفعالـــة والكفـــؤة ملراقبـــة  

 .املعامالت
 
مـــا هـــي الرقابـــة اإلضـــافية للمعـــامالت الـــيت   -9

يــــتعني إجراؤهــــا علــــى املراســــلني األآثــــر  
 خطورًة؟

 
ــثري    ــا يـ ــه ملمـ ــاله، إنـ ــوفة أعـ ــباب املوصـ لألسـ
االنتقـــاد قيـــام املراســـل باملراقبـــة الفعالـــة 

مالت ومـــن املعقـــول بالنـــسبة للمؤســـسة للمعـــا
ــه   ــيتم عملـ ــك سـ ــأن ذلـ ــرتاض بـ ــد . االفـ تعتقـ

 أن علــــى املؤســــسة وضــــع ولفــــسبريججمموعــــة 
نظامهـــا اخلـــاص هبـــا ملراقبـــة املعـــامالت لكـــي  
تكـــون العالقـــات مـــع املراســـلني عـــايل اخلطـــورة 

 :خاضعًة للرقابة حيثما
 

ــة   • ــومًة بدقـ ــدود مرسـ ــد واحلـ ــون القواعـ تكـ
 ص األوثق؛ وأآرب لتسهيل التمحي

 

 بــــه املــــسموحيكــــون مــــستوى االحنــــراف  •
ــد    ــل تولي ــألوف قب ــري امل ــشاط غ ــسبة للن بالن

ــات  ــك األدوات  (التنبيهـــ ــت تلـــ إن آانـــ
قـــد اخنفـــض مقارنـــًة بتلـــك    ) مـــستعملًة

ــم      ــن ه ــلني مم ــسبة للمراس ــا بالن ــسموح هب امل
 .ليسوا عايل اخلطورة

 
ــهاد     ــن االجتــ ــسية عــ ــسؤولية الرئيــ إن املــ

ــ ــة العميـــ ــالزم، موافقـــ ــة الـــ ل واملراقبـــ
ــامالت   ــال املعـــ ــات يف جمـــ ــستمرة للعالقـــ املـــ
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ــ   ــب أن تلق ــلني جي ــصرفية للمراس ــاتق  ىامل ــى ع  عل
مـــدير عالقـــات فـــرد وحمـــدد بوضـــوح، أو علـــى  

ــدوائر    ــن ال ــرة م ــال أو دائ ــدة أعم ــدعو . وح ت
 إىل إشــــراك هيئــــة ضــــمن ولفــــسبريججمموعــــة 

ــن     ــسؤولة ع ــك امل ــن تل ــستقلًة ع ــون م ــسة تك املؤس
ــد     ــل يف حتديـ ــع املراسـ ــة مـ ــصليح(العالقـ ) وتـ

 .املعايري وملراجعة فعالية تلك املراقبة
 

قـــد تكـــون املراجعـــة املنتظمـــة جملمـــل نـــشاطات 
التعامــل مــع املراســلني األعلــى خطــورًة أمــرًا      

 .مناسبًا
 

ــدود   ــع ح ــا وض ــسة م ــر مؤس ــوز أن تق ــود جي  أو قي
ــواع و  ــى أنـ ــامالت و / علـ ــادير املعـ أو / أو مقـ

ــم و ــع دول / حجــ ــامالت مــ ــرتاك يف املعــ أو االشــ
ــون      ــا يك ــددة ورمب ــري حم ــددة أو غ ــدة حم ــة مل معين

 .ذلك للتطابق مع أي نشاط متوقع
 
ــه إذا     -10 ــسة فعلـ ــى املؤسـ ــتعني علـ ــذي يـ ــا الـ مـ

ــع      ــل م ــساب املراس ــة يف ح ــري عادي ــة غ ــت حبرآ علم
 ح لتلك احلرآة؟عدم وجود تفسري واض

 
إن مــدى جــودة املعلومــات الــيت لــدى املؤســسة      
ــون     ــد تك ــل ق ــشؤها املراس ــيت ين ــة ال ــن املعامل ع
ــة      ــرة للعالق ــري املباش ــة غ ــسبب الطبيع ــدودًة ب حم

ــشئ و   ــسة ومنـ ــني املؤسـ ــن  / بـ ــستفيد مـ أو املـ
ــة ــب    . املعامل ــه جي ــك، فإن ــن ذل ــرغم م ــى ال وعل

إخــــضاع حرآــــة احلــــساب املــــثرية للتــــساؤل  
لوقـــت املناســـب، طبقـــًا للـــسياسات لتقـــصي يف ال

ــتنتاج    ــسة، واســ ــة باملؤســ ــدابري اخلاصــ والتــ
يف . اخلالصـــات علـــى أســـاس املعلومـــات املتـــوفرة 

ــروف  ــض الظ ــن   ،بع ــا ميك ــسات أهن ــشعر املؤس ــد ت  ق
ــات      ــب معلومـ ــا يف طلـ ــساعدًة إمـ ــون مـ أن تكـ
ــل     ــة املراسـ ــل أو مطالبـ ــن املراسـ ــافية مـ إضـ
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ــة     ــول املعاملـ ــة حـ ــه اخلاصـ ــام بتحرياتـ القيـ
املعنيــة، ممــا قــد يــشمل طلــب أو     ) عــامالتامل(

وعلـــى . تلقـــي معلومـــات عـــن عميـــل املراســـل
ــًة     ــون واعي ــب أن تك ــسة جي ــإن املؤس ــال، ف ــة ح أي
ــل،     ــا املراسـ ــع هلـ ــوائح اخلاضـ ــوانني واللـ للقـ
ــن       ــشف ع ــن الك ــًا م ــل ممنوع ــون املراس ــا يك ورمب

ــه ــة بعمالئـــ ــات اخلاصـــ ــذه . املعلومـــ ويف هـــ
ــا إذ   ــر فيمـ ــسة النظـ ــن للمؤسـ ــروف، ميكـ ا الظـ

آـــان بإمكاهنـــا آـــسب االطمئنـــان مـــن إعـــادة  
التأآيــد مــن جانــب املراســل علــى أنــه قــد       
ــرية      ــًا إىل س ــل طبق ــة العمي ــة معامل ــام مبراجع ق

 .األخري وأن تلك املعاملة متفقة مع سريته
 
 الـــدويل؟ ومـــا هـــي ولفـــسبريجمـــا هـــو ســـجل   -11

املعلومــــات الــــيت ميكــــن أن توجــــد يف ســــجل  
ــسبريج ــتب  ولف ــو اس ــا ه ــدويل؟ وم ــة  ال يان مكافح

 غسيل األموال؟
 

، يف املبـــادئ، بتـــشجيع ولفـــسبريجقامـــت جمموعـــة 
ــة  ــسات املاليـ ــجل دويل للمؤسـ ــوير سـ ــث . تطـ حبيـ

تقــــوم املؤســــسات املاليــــة عنــــد التــــسجيل 
ــام    ــدة للقيـــ ــات املفيـــ ــدمي املعلومـــ بتقـــ
ــبني يف    ــو مــ ــسبما هــ ــالزم حــ ــهاد الــ باالجتــ

ــادئ ــة  . املبـــ ــسات املاليـــ ــوم املؤســـ وتقـــ
 بـــذهلا لالجتـــهاد مـــات يفباســـتعمال تلـــك املعلو

ــالزم ــشأت . الـ ــاك"أنـ ــانكرز املنـ  Banker's" (بـ
Almanac (   ــارة ــو عبـ ــدًا هـ ــًا جديـ ــؤخرًا منتجـ مـ
ــن  ــالزم "ع ــهاد ال ــاس االجت ــدة قي ـــ " وح ــة ب خاص

ــاك" ــانكرز املنـ ــن  "بـ ــزء مـ ــورت آجـ ــد طـ ، وقـ
BANKERSalmanac.com . إن هــــــــذه الوحــــــــدة

الـــيت " موديـــول االجتـــهاد الـــالزم) "املوديـــول(
ــت ع ــة  وافقـ ــدهتا جمموعـ ــا واعتمـ ــسبريجليهـ  ولفـ

ــات       ــزين املعلوم ــع وخت ــزن جلم ــن خم ــارة ع ــو عب ه
ــالزم   ــهاد الــ ــة باالجتــ ــائق املتعلقــ . والوثــ
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ــة  ــد جمموعــ ــسبريجتعتقــ ــدمي ولفــ ــه بتقــ  أنــ
ــالزم إىل    ــهاد الــ ــة باالجتــ ــات اخلاصــ املعلومــ

ــالزم " ــهاد الـ ــول االجتـ ــدى " موديـ ــانكرز "لـ بـ
ــاك ــتخلص    "املن ــوف ت ــة س ــسات املالي ــإن املؤس ، ف

 وحتـــذف بعـــض إن مل يكـــن معظـــم احلاجـــة إىل مـــن
إعـــادة اإلنتـــاج والتقـــدمي املتكـــرر ملعلومـــات  

ــالزم  ــهاد الـ ــن   . االجتـ ــك، ميكـ ــن ذلـ ــدًال مـ وبـ
ــسارات إىل     ــه االستفـ ــة توجيـ ــسات املاليـ للمؤسـ

حيـــث خيـــزن فيـــه " موديـــول االجتـــهاد الـــالزم"
وقـــد شـــجعت . علـــى الـــدوام أحـــدث املعلومـــات

ــة  ــسبريججمموعـ ــسات ولفـ ــة املؤسـ ــة  آافـ  املاليـ
ــى    ــالع عل ــى االط ــالزم  "عل ــهاد ال ــول االجت " مودي

ـــ   ــصال ب ــاك "واالت ــانكرز املن ــها  " ب ــصل من لتح
بـــدون مقابـــل علـــى املعلومـــات عـــن االجتـــهاد 

 .الالزم خبصوص مؤسساهتم
 

، قامــــت ولفــــسبريجباالشــــرتاك مــــع جمموعــــة 
بتطـــوير قائمـــة بالوثـــائق " بـــانكرز املنـــاك"

ــات    ــضل املمارس ــس أف ــيت تعك ــة ال ــرتف املطلوب  املع
ــضرورية      ــات الـ ــق باملعلومـ ــا يتعلـ ــا فيمـ هبـ
ــن    ــب عــ ــالزم املناســ ــهاد الــ ــال االجتــ إلآمــ

ــة ــسات املاليـ ــامللحق . املؤسـ ــد بـ ــسخة 2يوجـ  نـ
ميكــن االطــالع  . مــن قائمــة الوثــائق املطلوبــة   

: يف املوقـــع" موديـــول االجتـــهاد الـــالزم"علـــى 
htm.duedm/home/addcon/com.bankersalmanac.www. 

 
ــصة      ــن رخ ــات ع ــى معلوم ــسجل عل ــشتمل ال ــوف ي س

ــة    ــسة مالي ــل مؤس ــة   (آ ــشرآات التابع ــص ال ورخ
ونـــسخ مـــن الوثـــائق اخلاصـــة بـــاإلدارة ) هلـــا

ــشرآة،     ــام الـ ــل نظـ ــسة مثـ ــة يف املؤسـ املتحكمـ
عقــــد تأســــيس الــــشرآة ونظامهــــا األساســــي 

ــ ــسها أو عقـــ ــهادة تأسيـــ ــيس وشـــ د التأســـ
ــيس  ــهادة التأسـ ــي وشـ ــام األساسـ ــذا . والنظـ هـ

باإلضــــافة إىل أنــــه ســــيكون هنالــــك الــــسري 
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الذاتيـــة ألعـــضاء جملـــس اإلدارة وآبـــار مـــدراء 
مبـــا (املؤســـسة املاليـــة، التقـــارير الـــسنوية 

ــة     ــشرآات التابعـ ــة بالـ ــك اخلاصـ ــا تلـ ) فيهـ
ــسيل      ــة غ ــتبيان مكافح ــأ الس ــي معب ــوذج قياس ومن

 .األموال
 

ت ووثــــائق عــــن االجتــــهاد لتقــــدمي معلومــــا
الـــالزم أو للحـــصول علـــى معلومـــات إضـــافية،  

ـــ   ــصال بـ ــن االتـ ــاك"ميكـ ــانكرز املنـ ــى " بـ علـ
بـــانكرز املنـــاك، ويندســـور : العنـــوان التـــايل

، اململكـــة RH19 1XAآـــورت، إيـــست جرينـــستيد، 
) 0 (1342 335940: املتحـــــــدة، فاآـــــــسيميلي

: ، أو بالربيــــــــــــد االلكرتونــــــــــــي+44
com.bankersalmanac@duediligence. 

 
ــوال    ــسيل األمـ ــة غـ ــتبيان مكافحـ ــصميم اسـ مت تـ
لتـــوفري نظـــرة شـــاملة للـــسياسات واملمارســـات  
ــال     ــا يف جمـ ــة مـ ــسة ماليـ ــا مؤسـ ــيت تتبعهـ الـ

ــوال  ــسيل األمــ ــة غــ ــك . مكافحــ ــيس هنالــ لــ
ــحيحة،     ــري صـــ ــحيحة أو غـــ ــتجابات صـــ اســـ

ــب  ــتبيان يتطلـ ــار  فاالسـ ــد اختيـ ــيحًا عنـ  توضـ
وهـــذا ال يعـــين أن اإلجابـــة ) (ال(اإلجابـــة بــــ 

، ويتـــيح تقـــدمي توضـــيح )غـــري صـــحيحة) ال(بــــ 
ـــ    ــة ب ــد اإلجاب ــم(عن ــن   ). نع ــسخة م ــك ن هنال

 .3االستبيان يف امللحق 
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" علم أمحر"ار إليها بـ ـ املعامالت املش-1امللحق 
 واالستجابات املمكنة للمراقبة

 
ــم األ  -1 ــامالت العلـ ــرمعـ ــة -محـ ــامالت املعروفـ  املعـ

 عامًة باحتماالت أن تكون مشبوهًة
 

أو التعامـــل / قـــد تكـــون مراقبـــة املعـــامالت و
ــصعوبة     ــن ال ــة م ــك املراقب ــائج تل ــة نت ــع خالص م
ــة     ــة يف حالـ ــسة وخباصـ ــسبة للمؤسـ ــان بالنـ مبكـ
. اشــــرتاك آيانــــات مثــــل البنــــوك املموهــــة

واألمثلـــة التاليـــة معـــربة بوضـــوح عـــن نـــشاط 
ــل يف ا ــون   املراسـ ــل أن تكـ ــيت حيتمـ ــامالت الـ ملعـ

مــشبوهًة، وهــذه األمثلــة مــستمدة مــن مــصادر      
ــة ــة متاح ــواالت  19عام ــن احل ــوح ع ــشف بوض ــي تك  وه

ــص و    ــى األخـ ــبرية علـ ــالغ آـ ــسلكية مببـ أو / الـ
تكـــرار آـــبري بنحـــو خـــاص / ذات أحجـــام آـــبرية

حتــدث ضــمن  " مفاجئــة"أو علــى شــكل حرآــة   / و
ــزمن   ــن الـ ــصرية مـ ــرتة قـ ــم ("فـ ــامالت العلـ معـ

 "):راألمح
 

ــة   • ــا دول عاليـ ــشرتك فيهـ ــيت يـ ــامالت الـ املعـ
إذا وإىل (اخلطـــورة وعرضـــة لغـــسيل األمـــوال 

 ؛)املدى الذي ميكن حتديده
 

ــد      • ــبق حتدي ــلني س ــات مراس ــع عالق ــامالت م املع
  خطورة عالية؛وأهنم مراسلون ذو

 

                                                 
ــة األ     19 ــدخل يف حرآ ــوة الت ــر ق ــى تقري ــرى عل ــات أخ ــني جه ــصادر ب ــذه امل ــشمل ه ــوال ت م
)FATF (   ــوال ــسيل األمـ ــواع غـ ــن أنـ ــلني؛  -2002-2001عـ ــصرفية للمراسـ ــامالت املـ  املعـ

أغـــسطس  (FINCEN SARمراجعـــة النـــشاط واالجتاهـــات واللمحـــات واملـــسائل لـــدى      
ــة؛    -)2004 ــوك املموهـ ــة والبنـ ــشرآات املموهـ ــن للـ ــتعمال املمكـ ــوء االسـ ــرات سـ  مؤشـ

ــ   ــضادة لغـ ــدابري املـ ــسياسات والتـ ــة بالـ ــادات اخلاصـ ــامالت اإلرشـ ــوال يف املعـ سيل األمـ
 1-4الفــــصل . م. م. املــــصرفية للمراســــلني؛ احتــــاد بيــــت نيويــــورك للمقاصــــة ذ

ــوال          ــسيل األم ــوم غ ــل؛ مرس ــدى املراس ــشبهة ل ــثرية لل ــساب امل ــة احل ــى حرآ ــة عل أمثل
مؤشـــرات :  امللحـــق- لـــدى املفوضـــية السويـــسرية االحتاديـــة للتعـــامالت املـــصرفية2002

ملراقبـــة البنـــوك، االجتـــهاد الـــالزم حـــول العميـــل  غـــسيل األمـــوال؛ جلنـــة بـــازل 
 .2001 أآتوبر -للبنوك
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) القيمــة أو احلجــم (حرآــة معاملــة آــبرية    •
ــة    ــى أدوات نقدي ــشتمل عل ــشيكات  (ت ــل ال مث

ــسياحية، ــواالت   الــ ــة، حــ ــر نقديــ  أوامــ
وخباصـــة إذا اشـــتملت علـــى أدوات ) مـــصرفية

 مرقمة بأرقام متسلسلة؛

 

ــياق     • ــة يف س ــري مألوف ــدو غ ــة تب ــة معامل حرآ
 العالقة مع املراسل؛

 

 املعامالت اليت تشرتك فيها بنوك مموهة؛ •

 

ــشرية     • ــرآات ق ــا ش ــشرتك فيه ــيت ت ــامالت ال املع
 مموهة؛

 

حرآــة معاملــة يتكــرر فيهــا ورود مبــالغ      •
ــًا      ــوب حملي ــد املطل ــن احل ــط ع ــيًال فق ــل قل تق
اإلبـــــــالغ عنـــــــه، أو املعـــــــامالت أو 
ــي إىل   ــا ترمـ ــدو أهنـ ــيت يبـ ــسارات الـ االستفـ
اختبــار أو التعــرف علــى حــدود املراقبــة     
الداخليــــة الذاتيــــة لــــدى املؤســــسة أو 

 .أجهزة التحكم فيها
 
ــى     -2 ــسات علــ ــن املؤســ ــة مــ ــات احملتملــ اإلجابــ

 املراقبة
 

ملتزمـــة بالتعـــاون مـــع إن جمموعـــة ولفـــسبريج 
وآـــاالت تنفيـــذ القـــانون والوآـــاالت احلكوميـــة 
ــة     ــة إىل مكافحـ ــا الراميـ ــساعدهتا يف جهودهـ ومـ
غــسيل األمــوال، وذلــك مــن خــالل، بــني أمــور       
ــؤة      ــة وآف ــرامج فعال ــشغيل ب ــوير وت ــرى، تط أخ

وقــــد حــــددت جمموعــــة . ملراقبــــة املعــــامالت
ــة    ــة التاليــ ــتجابات املمكنــ ــسبريج االســ ولفــ

ــيت ــة وال ــل   للمراقب ــن قب ــر م ــصيها أآث ــن تق  ميك
ــامالت    ــصدي للمعــ ــعيها للتــ ــسات، يف ســ املؤســ
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العلـــم "املـــربزة أعـــاله واملـــشار إليهـــا بــــ 
 ":األمحر

 
ــساباهتم   • ــل حـ ــذين تعمـ ــلني الـ ــد املراسـ حتديـ

بــشكل ملحــوظ خــارج نطــاق املعــايري الــيت      
ــك      ــاوز، وذل ــك التج ــوال ذل ــا ل ــن توقعه ميك
بنـــاًء علـــى املعلومـــات املـــستمدة مـــن     

 الــالزم أو مــن ســلوآيات ســابقة    االجتــهاد
ــة و   ــة املتوقعـ ــشأن احلرآـ ــة / بـ أو املراقبـ

ــذه   ــن هـ ــة عـ ــات املهمـ ــة إىل االحنرافـ املوجهـ
ــواء    ــع، ســ ــشاط املتوقــ ــة أو النــ احلرآــ

ــيم و  ــام، قـ ــسبة إىل أحجـ ــرار / بالنـ أو تكـ
ــة  ــامالت املعنيـ ــلني  . املعـ ــسبة للمراسـ بالنـ

ذوي املخـــاطر العاليـــة، انظـــر يف ختفـــيض    
ــراف امل  ــستوى االحن ــد   م ــدوث حتدي ــل ح ــول قب قب

 العالقة؛

 

ــدة    • ــرب ع ــرت ع ــيت م ــل ال ــامالت املراس ــد مع حتدي
ــة     ــسات مالي ــة أو مؤس ــضائية خمتلف ــات ق والي
متعـــددة قبـــل أو بعـــد اشـــرتاك املؤســـسة يف 
املعاملـــة بـــدون أي غـــرض واضـــح ســـوى     
االســــتخفاء ومتويــــه طبيعــــة األمــــوال    
ــا   ــتحكم فيهـ ــها أو الـ ــصدرها وملكيتـ . ومـ

ــق خ  ــشاعر قل ــشأ م ــد تن ــشرتك  ق ــدما ي ــة عن اص
ــة دول   ــسابقة أو الالحقــ ــات الــ يف العمليــ

ــورة   ــة اخلطـ ــاألخص (عاليـ ــيت )NCCTوبـ ، الـ
هـــي عرضـــة لغـــسيل األمـــوال، ولـــذا فـــإن 

ت املرتبطـــة هبـــذه الـــدول جيـــب    المااملعـــ
 إخضاعها للمراقبة؛

 

ــصفات    • ــسلكية بالــ ــامالت الــ ــد املعــ حتديــ
ــة   ــدة التاليـ ــصفات املوحـ ــة أو بالـ التاليـ

ــن    ــخمة مـ ــالغ ضـ ــل مبـ ــة ومثـ أو / العملـ
ــني إىل      ــشأ مع ــن من ــررة م ــلكية مك ــواالت س ح
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ــسحب أو   • ــداع أو الـــ ــد أدوات اإليـــ حتديـــ
ــة أو   ــاف التاليــ ــة باألوصــ األدوات املاليــ
ــى      ــة عل ــن األمثل ــة، وم ــرى مرآب ــاف أخ أوص
ــًا     ــل رقم ــا حتم ــبني أهن ــيت يت ــك، األوراق ال ذل

أو آانـــت مببـــالغ  / متسلـــسًال متتابعـــًا و 
آـــبرية أو أقـــل قلـــيًال مـــن املبـــالغ الـــيت 

ــًا، و   ــها حملي ــغ عن ــب التبلي ــتم / يتوج أو ت
آــأن يكــون ذلــك يف (يف وقــت قــصري مــن الــزمن 

 ؛)نفس اليوم
 

بــدو فيهــا حرآــة   حتديــد املعــامالت الــيت ت   •
ــم     ــب نظ ــواء لتجن ــب س ــدة الرتآي ــساب معق احل

أو لتكــــون / املراقبــــة لــــدى املؤســــسة و
ــائل       ــه وس ــشف عن ــد تك ــا ق ــل مم ــستوى أق مب

 الرقابة احمللية وتبلغ عنه؛

 

ــا    • ــشتبه فيهـ ــة املـ ــوك املموهـ ــد البنـ حتديـ
ــا   ــيت توفرهـ ــوائم الـ ــى القـ ــاد علـ باالعتمـ

 20مصادر يعول عليها ومعتمدة؛

 

ــشرآات امل • ــد الـ ــا  حتديـ ــشتبه فيهـ ــة املـ موهـ
ــبة     ــات املناس ــوفري املعلوم ــوم بت ــيت ال تق وال
حــــول امللكيــــة وذلــــك اعتمــــادًا علــــى 

                                                 
ــة        20 ــوك املموه ــد البن ــوفرة لتحدي ــة مت ــوائم عام ــك ق ــيس هنال ــا ل ــد علمن ــى ح . عل

ــة       ــوائم العام ــل الق ــة جلع ــسلطات العام ــن ال ــة م ــة حماول ــسبريج بأي ــة ولف ــرتحب جمموع س
إن جمموعــة ولفــسبريج  . حــول البنــوك املموهــة واملــستمرة يف التــشغيل متاحــًة لالطــالع     

ــوك       ــد البن ــة وحتدي ــق معرف ــذا الطري ــري ه ــن غ ــن ع ــن املمك ــه م ــة بأن ــى قناع ــست عل لي
ــا      ــسات، وم ــدى املؤس ــطة أح ــا بواس ــوم هب ــيت تق ــشاطات ال ــالل الن ــن خ ــساطة م ــة بب املموه
ــسة        ــى املؤس ــتعني عل ــه ي ــة فإن ــك احلال ــسة، ويف تل ــيًال للمؤس ــوه عم ــك املم ــن البن مل يك

 .ظةقطع العالقة يف أية حل
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ــول     ــصادر يعـ ــا مـ ــيت توفرهـ ــوائم الـ القـ
21 ..عليها ومعتمدة

 

                                                 
ــة،       21 ــوائم العام ــك الق ــل تل ــك مث ــست هنال ــه لي ــا فإن ــد علمن ــى ح ــرى، وعل ــرًة أخ م

ــديها        ــوفر ل ــد تت ــة ق ــسلطات احلكومي ــن ال ــثري م ــدو أن الك ــه يب ــن أن ــرغم م ــى ال عل
ــات ــشرآات  / معلوم ــوائم بال ــستعمل   ق ــد ت ــيت ق ــة"ال ــراد" آواجه ــثري   /ألف ــات ت تنظيم

ــق ــب   . القل ــن جان ــة م ــة حماول ــسبريج بأي ــة ولف ــرتحب جمموع ــوفري  وس ــة لت ــسلطات العام  ال
إن جمموعــة ولفــسبريج ليــست علــى قناعــة     . قــوائم عامــة وعلنيــة بتلــك الــشرآات    

ــشبوهة       ــة امل ــشرآات املموه ــد ال ــة وحتدي ــق معرف ــذا الطري ــري ه ــن غ ــن ع ــن املمك ــه م بأن
ــشرآة        ــت ال ــا إال إذا آان ــسة م ــطة مؤس ــتم بواس ــيت ت ــا ال ــشاط معامالهت ــن ن ــساطة م بب

 .سسةاملموهة هي إحدى عمالء املؤ
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 موديول بانكرز املناك اخلاص باالجتهاد الالزم -2امللحق 
 

الوثـــائق واملعلومـــات املطلوبـــة مـــن املؤســـسات     
 :املالية

 
ــتجابة  -1 ــسيل   االســ ــة غــ ــتبيان مكافحــ  إىل اســ

 .األموال
أو تدابري الشرآة ملكافحة / نسخة مؤرخة من سياسات و  -2

 .غسيل األموال
شـــهادة قـــانون بـــاتريوت األمريكـــي، بالنـــسبة   -3

 .للشرآات اليت يطلب منها تقدمي شهادات
الـــسري الذاتيـــة ألعـــضاء جملـــس اإلدارة وأعـــضاء   -4

 .اإلدارة العليا
ــ   -5 ــاء املـ ــة بأمسـ ــات (الكني قائمـ ــذلك البيانـ وآـ

ممـــن ) إخل... الشخـــصية األخـــرى مثـــل العنـــوان
ميلكــــون بــــشكل مباشــــر أو غــــري مباشــــر أو 
ــوات      ــوة أصـ ــم قـ ــشرآة أو هلـ ــون يف الـ يتحكمـ

ــسبة  ــن    10بن ــة م ــة فئ ــر يف أي ــة أو أآث  باملائ
ــة      ــري مطروحـ ــرآة غـ ــة شـ ــة أليـ األوراق املاليـ

ــام ــداول العـ ــشرآات  .للتـ ــسبة للـ ــا بالنـ  أمـ
ــدا  ــة للتـ ــاماملطروحـ ــد  ،ول العـ ــزم حتديـ  فيلـ

البورصـــة الـــيت يـــتم تـــداول أســـهم الـــشرآات 
 .هبا

أحدث تقرير سنوي، مبا يف ذلك التقارير السنوية   -6
 .للشرآات التابعة

ــشرآات     -7 ــراخيص الــ ــرخيص وتــ ــن تــ ــسخة مــ نــ
مــع ترمجــة هلــا باللغــة االجنليزيــة     (التابعــة 

إذا آـــان الرتخـــيص األصـــلي بلغـــة أخـــرى غـــري  
 ).اللغة االجنليزية

 :نسخ من الوثائق القانونية للشرآة مثل  -8
 .قانون الشرآة •
ــي أو    • ــام األساسـ ــيس أو النظـ ــد التأسـ عقـ

 .شهادة التأسيس
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ــد  • ــي  العقــ ــام األساســ ــيس أو النظــ تأســ
 .للكيان

 .مقتطف من السجل التجاري  -9
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 استبيان بانكرز املناك عن مكافحة غسيل األموال -3امللحق 
 
  العامة ملكافحة غسيل األموالالسياسات واملمارسات والتدابري. 1

هل يتطلب برنامج التقيد مبكافحة غسيل األموال احلصول على موافقـة جملـس             
 إدارة املؤسسة املالية أو اللجنة العليا إلدارهتا؟

نعم 
 

 ال 

هل لدى املؤسسة املالية برنامج التزام قـانوني وتنظيمـي يـشمل تـسمية              
وًال عـن التنـسيق ومراقبـة برنـامج         املسؤول عن االلتزام والذي يكون مسؤ     

مكافحة غسيل األموال على أساس يومي ومعتمد من اإلدارة العليا للمؤسسة           
 املالية؟

نعم 
 

 ال 

هي طورت املؤسسة املالية سياسات خطيًة توثق العمليات اليت تقوم هبا ملنـع             
 والكشف عن واإلبالغ عن املعامالت املـشبوهة وقـد مت اعتمادهـا مـن اإلدارة              

 العليا؟

نعم 
 

 ال 

املنظمـون احلكوميـون،    / إىل جانب عمليات التفتيش اليت يقوم هبا املراقبون       
 وتقيـيم آخـر مـن طـرف         هل لدى عميل املؤسسة املالية مهمة تدقيق داخلي       

 مبكافحـة غـسيل األمـوال علـى أسـاس            اخلاصـة  اتمستقل للسياسات واملمارس  
 منتظم؟

نعم 
 

 ال 

عالقـات مـع بنـوك مموهـة        / اسة متنع وجود حـسابات    هل للمؤسسة املالية سي   
يعرف البنك املموه بأنه البنك الذي تأسس يف والية قضائية ليس له فيها             (

 ؟)وجود مادي وهو غري منتسب ألية جمموعة مالية منظمة

نعم 
 

 ال 

هل للمؤسسة املالية سياسات تغطي العالقات مـع أشـخاص مكـشوفني سياسـيًا              
 ارسات يف الصناعة؟وتتفق مع أفضل املم

نعم 
 

 ال 

هل للمؤسسة املالية إجراءات مناسبة حلفظ السجالت طبقًا للقانون الواجـب           
 التطبيق؟

نعم 
 

 ال 

هل توجب املؤسسة املالية تطبيق سياساهتا وممارستها اخلاصة مبكافحـة غـسيل            
األموال على مجيع فروعها والشرآات التابعة هلا يف آل من موطنـها وخـارج              

 وطنها؟م

نعم 
 

 ال 

 تقييم اخلطر. 2
هل لدى املؤسسة املالية تقييم مرآز على اخلطر يف قاعدة عمالئها ومعـامالت             

 أولئك العمالء؟
نعم 
 

 ال 

هل تقرر املؤسسة املالية املستوى املناسب لالجتهاد الواجب املعزز الضروري          
 األسـباب مـا     لتلك الفئات من العمالء واملعامالت الـيت لـدى املؤسـسة مـن            

يدعوها إىل االعتقاد بأهنا متثل خطرًا بارزًا بوجود نشاطات غري شرعية يـتم             
 متريرها يف أو من خالل املؤسسة املالية؟

نعم 
 

 ال 

 االجتهاد الالزم واالجتهاد الالزم املعزز. اعرف عميلك. 3
هل تنفذ املؤسسة املالية نظمًا خاصـًة للتعـرف علـى عمالئهـا مبـا يف ذلـك                  

مثـل  (إخل  .. املعلومات عن العميل يف حالة املعامالت املسجلة وفـتح احلـساب          
تاريخ الوالدة،  / االسم، اجلنسية، رقم الشارع، رقم اهلاتف، املهنة، العمر       
الواليـة الـيت    / رقم ونوع هوية رمسية سارية املفعول وآذلك اسـم الدولـة          

 ؟)أصدرهتا

نعم 
 

 ال 

نعم  معلومات عن نشاطات أعمال عمالئها؟هل تستوجب املؤسسة املالية مجع 
 

 ال 

هل تقوم املؤسسة املالية جبمع معلومات وتقييم سياسات أو ممارسات عمالئها           
 اخلاصة مبكافحة غسيل األموال؟

نعم 
 

 ال 

هل لدى املؤسسة املالية تدابري لتأسيس سجل لكل عميل مـن عمالئهـا تـدون               
اليت مجعتـها عنـد     " اعرف عميلك "مات  فيه وثائق التعريف اخلاصة هبم ومعلو     

 فتح احلساب؟

نعم 
 

 ال 

هل تتخذ املؤسـسة املاليـة خطـوات لفهـم املعـامالت العاديـة واملتوقعـة                
 لعمالئها بناًء على تقييمها خلطورة عمالئها؟

نعم 
 

 ال 

املعامالت اليت يبلغ عنها ومنع والكشف عن معامالت األموال الـيت يـتم احلـصول عليهـا                 . 4
 بطريقة غري شرعية

تدابري لتحديد واإلبـالغ عـن املعـامالت         وأهل لدى املؤسسة املالية سياسات      
 اليت يتعني إبالغ السلطات عنها؟

نعم 
 

 ال 

 ال نعم هل لدى املؤسسة املالية تـدابري للتعـرف علـى املعـامالت املرآبـة لتجنـب                
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  متطلبات التبليغ عن املبالغ النقدية الضخمة؟
م املؤسسة املالية بغربلة معامالت العمالء أو املعامالت اليت تعتربها          هل تقو 

واليت قد تشتمل علـى أشـخاص       (املؤسسة املالية عالية اخلطورة إىل حد بعيد        
/ أو آيانات أو بلدان واردة يف القـوائم الـيت تـصدرها هيئـات حكوميـة               

 أو  حبيث يكون من الضروري إيـالء اهتمـام خـاص بأولئـك العمـالء             ) دولية
 املعامالت قبل إآمال أي من تلك املعامالت؟

نعم 
 

 ال 

هل لدى املؤسسة املالية سياسات للتأآد بـشكل معقـول مـن عـدم القيـام                
مبعامالت مع أو بالنيابة عن بنـوك مموهـة مـن خـالل أي مـن حـساباهتا أو                   

البنك املموه يعرف بأنه البنك الذي تأسـس يف واليـة قـضائية             (منتجاهتا؟  
 ).فيها وجود مادي وهو غري منتسب ألية جمموعة مالية منظمةليس له 

نعم 
 

 ال 

هل لدى املؤسسة املالية سياسات للتأآد بشكل معقول من أهنا تعمل فقط مع             
 بنوك مراسلة متلك تراخيص للعمل يف بلداهنا األصلية؟

نعم 
 

 ال 

 مراقبة املعامالت. 5
بة النشاط املشبوه وغري املألوف الذي      هل متلك املؤسسة املالية برناجمًا ملراق     
مثل الشيكات السياحية وأوامـر دفـع       (يغطي حتويالت أموال وأدوات مالية      

 ؟)إخل... األموال

نعم 
 

 ال 

 التدريب على مكافحة غسيل األموال. 6
هل توفر املؤسسة املالية تدريبًا على مكافحة غـسيل األمـوال إىل املـوظفني              

لك التدريب على التعرف على واإلبـالغ عـن املعـامالت           املعنيني، حبيث يشمل ذ   
اليت يتوجب إبالغ الـسلطات احلكوميـة عنـها، وعلـى أمثلـة مـن األشـكال                 
املختلفة لغسيل األموال اليت تدخل فيها منتجات وخدمات املؤسـسة املاليـة            

 والسياسات الداخلية ملنع غسيل األموال؟

نعم 
 

 ال 

الت جللـسات التـدريب شـاملًة سـجالت احلـضور           هل حتتفظ املؤسسة املالية بـسج     
 واملواد ذات الصلة املستعملة يف التدريب؟

نعم 
 

 ال 

هل لدى املؤسسة املالية سياسة لتمرير القوانني اجلديـدة اخلاصـة مبكافحـة             
غسيل األموال أو التغيريات اليت تطرأ على السياسات أو املمارسات احلالية           

 ل إىل املوظفني املعنيني؟املتصلة مبكافحة غسيل األموا

نعم 
 

 ال 

هل توظف املؤسسة املالية وآالء للقيام بـبعض املهمـات اخلاصـة باملؤسـسة؟              
وإذا آان األمر آذلك، فهل تـوفر املؤسـسة تـدريب أولئـك الـوآالء علـى                 
مكافحة غسيل األموال على حنو يشمل التعرف على واإلبالغ عن املعامالت الـيت             

 احلكومية عنها وعلى أمثلـة مـن األنـواع املختلفـة            يتوجب إبالغ السلطات  
لغسيل األموال الـيت يـشرتك فيهـا منتجـات املؤسـسة وخـدماهتا وسياسـاهتا                

 الداخلية ملنع غسيل األموال؟

نعم 
 

 ال 

 


