
 جمموعة ولفسبريج
 

مسائل حول على ولفسبريج ) "FAQs" (طرحهاأسئلة يتكرر 
 املعامالت منتقاة ختص مكافحة غسيل األموال يف سياق

 االستثمارية والتجاريةاملصرفية 
 

 دـالتمهي
 

ــة  ــشرت جمموعــ ــة  نــ ــسات املاليــ ــسبريج للمؤســ ولفــ
ــة  ــسبريج("الدوليـــ ــة ولفـــ ــادات 1")جمموعـــ  إرشـــ

ــًة  ــادئ عامليـ ــات ومبـ ــسيل وبيانـ ــة غـ ــًة مبكافحـ خاصـ
فيمـــا يتـــصل بـــالبنوك اخلاصـــة، ") AML("األمـــوال 

ــاب،     ــل اإلرهـ ــلة، ومتويـ ــوك املراسـ ــامالت البنـ ومعـ
ــائم     ــهج القـ ــة والنـ ــائل املتجمعـ ــة الوسـ ومراقبـ

ومـــع أن جمموعـــة ولفـــسبريج مل تتعـــرض . علـــى اخلطـــر
لدراســـــة املعـــــامالت املـــــصرفية   ) حـــــىت اآلن(

أن الكـــثري االســـتثمارية والتجاريـــة بـــذاهتا، إال   
ــن       ــات م ــة قطاع ــضًا بثالث ــق أي ــادات تتعل ــن اإلرش م

ــب  . األعمـــال ــض جوانـ ــإن بعـ ــال، فـ ــة حـ ــى أيـ وعلـ
ــة    ــسات املاليــ ــدها املؤســ ــيت تتعهــ ــال الــ األعمــ
ــتثمارية    ــصرفية االســ ــامالت املــ ــشتغلة يف املعــ املــ

يـــشار إليهـــا فيمـــا بعـــد بــــ     (والتجاريـــة 
ــة" ــسات املاليـ ــشأن  ") املؤسـ ــددًة بـ ــئلًة حمـ ــثري أسـ تـ

ــ ــة غـ ــق  مكافحـ ــا يتعلـ ــاألخص فيمـ ــوال، وبـ سيل األمـ
 :بـ
 
مــن يكــون عميــل املؤســسة املاليــة يف ســياقات       •

 املعامالت املشرتآة؛

ــشأن      • ــالزم ب ــهاد ال ــذل االجت ــه ب ــتعني علي ــن ي م
 العميل يف بعض السيناريوهات؛

                                                 
:  مــن املؤســسات املاليــة الدوليــة القياديــة التاليــة     ولفــسبريجتتــألف جمموعــة   1 1

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

 .سييت جينريال، و يو بي إسمورجان تشيس، سوبي سي، جيه به 
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ــام     • ــب القي ــالزم جي ــهاد ال ــستويات االجت ــن م أي م
ــسيناريوهات   ــك ال ــه يف تل ــص  (ب ــى األخ ــاملًة عل ش

ــان   ــا إذا آ ــة أن  م ــسة املالي ــى املؤس ــبش "عل تن
ــًايعم ــالء    " ق ــواع العم ــض أن ــع بع ــها م يف تعامل

مثـــل الوســـطاء وبـــذل أي اجتـــهاد الزم بـــشأن  
 ؛ و)عمالء عمالئهم

ــشرتآة     • ــامالت املـ ــة يف املعـ ــسات املاليـ دور املؤسـ
 .واملعقدة

 
ــا     ــرر طرحهـ ــيت يتكـ ــة الـ ــئلة التاليـ ــسعى األسـ تـ

)FAQs ( ــسائ ــذه املـ ــبعض هـ ــدرس لـ ــرض بالـ ل إىل التعـ
ــل       ــن قب ــا م ــن تطبيقه ــيت ميك ــادات ال ــه اإلرش وتوجي
ــول   ــهج املعقــ ــياق النــ ــة يف ســ ــسات املاليــ املؤســ
ــة     ــور املتعلقـ ــاه األمـ ــاطر جتـ ــى املخـ ــائم علـ القـ

ــوال  ــسيل األمــ ــة غــ ــئلة  . مبكافحــ ــذه األســ إن هــ
ــوانني     ــى القــ ــسمو علــ ــا ال تــ ــردود عليهــ والــ
واللــوائح الواجــب تطبيقهــا حيثمــا تكــون أآثــر      

 .صرامًة
 

ــ  ــف التعامـ ــاري  تعريـ ــتثماري والتجـ ــصريف االسـ ل املـ
 ونطاق هذه األسئلة اليت يرتدد طرحها

 
ــر إىل      ــا، ينظ ــردود عليه ــئلة وال ــذه األس ــات ه لغاي
ــه      ــى أن ــاري عل ــتثماري والتج ــصريف االس ــل امل التعام

ــة ــاجرة باجلملــ ــم  . متــ ــراؤهم هــ ــالعمالء ونظــ فــ
ــساتية  ــات مؤســ ــرآات أو آيانــ ــهم شــ وال . بطبيعتــ

ــ  ــئلة وسـ ــذه األسـ ــاق هـ ــدخل يف نطـ ــة، يـ طاء التجزئـ
ــوك   ــة والبنــ ــوك اخلاصــ ــة، البنــ ــوك التجزئــ بنــ

ــلة ــامالت  . املراســ ــإن املعــ ــر، فــ ــد أآثــ وبتحديــ
ــت يف    ــواء متـ ــة سـ ــتثمارية والتجاريـ ــصرفية االسـ املـ
ــر،    ــان آخـ ــيط أو آيـ ــاجر وسـ ــوك أو تـ ــد البنـ أحـ
ــة     ــشاطات التالي ــصر، الن ــري ح ــن غ ــن م ــشمل، ولك : ت

ــرح     ــات الطـ ــتيالء؛ عمليـ ــدماج واالسـ ــات االنـ عمليـ
ــام األويل  ــاب العــــ ــدارات األوراق / لالآتتــــ إصــــ
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ــاجرة  ــة؛ املتــ ــة؛ (املاليــ ــاملًة األوراق املاليــ شــ
/ ؛ واإلقـــراض)املـــشتقات املاليـــة؛ العمـــالت؛ الـــسلع

ــرتاض  ــع     (االق ــن جتم ــة م ــسهيالت املقدم ــك الت ــا يف ذل مب
تتعـــرض بالـــدرس ) FAQs(إن هـــذه النـــشرة ). مـــصريف

إىل . إىل مـــسائل منتقـــاة بالنـــسبة هلـــذه النـــشاطات
ــ ــشاطات    جانـ ــساعدة أو النـ ــشاطات املـ ــض النـ ب بعـ

التنازليــــة مــــن شــــرآات قابــــضة إىل الــــشرآات 
شـــرآات اإلدارة : التابعـــة هلـــا، وهـــي نـــشاطات   

ــل ( ــالء التحويـ ــاملًة وآـ ــدراء  ) شـ ــدعم مـ ــيت تـ الـ
ــروض    ــدمي القـــ ــصناديق، مقـــ ــصناديق والـــ الـــ
املتجمعــة، ومنظمــو ووآــالء تلــك القــروض؛ ووآــالء      

 .ت الديونالدفع واألمناء بالنسبة لضمانا
 

لقــد مت جتميــع األســئلة يف هــذه النــشرة حتــت عــدة       
 :عناوين

 
ــسات   .أ  ــطاء املؤســـ ــة، وســـ ــة احلقيقيـــ امللكيـــ

 والصناديق اخلاصة؛

ــامالت .ب  التجاريــة البنــوك ور  االســتثما بنــوكمع
 عمومًا؛

تقدمي جتمعات  .ج  القروض، املشارآات واملتاجرة؛
 خطابات االعتماد؛ و .د 

ئلة الوصــــاية؛ وآــــالء الــــدفع :  أخــــرىأســــ .ه 
 .والشرآات املستأمنة ووآالء العهدة

 
 الطريقة القائمة على اخلطر

 
جيــب مالحظــة أنــه علــى الــرغم مــن عــدم النظــر        
ــتثمارية    ــصرفية االســ ــامالت املــ ــًا إىل املعــ تارخييــ
ــصاحبة      ــا م ــى أهن ــة عل ــصرفية التجاري ــامالت امل واملع
ــسات     ــى املؤسـ ــه علـ ــوال، إال أنـ ــسيل األمـ ــر غـ خلطـ

ت مكافحـــة غـــسيل املاليـــة تقيـــيم عمالئهـــا لغايـــا
األمــوال وذلــك باعتمــاد الطريقــة القائمــة علــى      
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ــالزم    ــد ال ــة اجله ــستوى ودرج ــر م ــر لتقري ــذي 2اخلط  ال
ــه  ــب تطبيق ــق     . جي ــى تطبي ــشرة عل ــذه الن ــتندت ه اس

ــات     ــصوص عالقـ ــر خبـ ــى اخلطـ ــة علـ ــة القائمـ الطريقـ
ــري     ــن الغ ــرى م ــراف األخ ــع األط ــل م ــل، والتفاع العمي

وقــد . اليــةواملعــامالت الــيت تنفــذها املؤســسات امل   
ــة      ــًا بعملي ــة عموم ــل املتعلق ــث يف العوام ــرى البح ج
ــسبريج      ــادات ولف ــالء يف إرش ــورة العم ــدى خط ــيم م تقي
حــول الطريقــة القائمــة علــى اخلطــر إلدارة خمــاطر      

 .غسيل األموال
 

 إدارة ومراقبة عالقات العمالء عمومًا
 

علــــى املؤســــسة املاليــــة النظــــر يف دور مــــدراء 
فقــد . فقــة علــى العميــل   املواةالعالقــات يف عمليــ 

يكـــون أحـــد مـــدراء العالقـــة مـــسؤوًال عـــن عمليـــة 
ــد      ــن ق ــني، لك ــل مع ــسبة إىل عمي ــل بالن ــول العمي قب
ــدير   ــسؤولية مــ ــستمر مــ ــوًال أن تــ ــون مقبــ ال يكــ
ــل   ــذلك العميـ ــسبة لـ ــدوام بالنـ ــى الـ ــة علـ العالقـ
ــسة     ــع املؤسـ ــل مـ ــشاطات العميـ ــريت نـ ــا تغـ إذا مـ

ــزمن   ــرور ال ــة مب ــه مي  . املالي ــب أن ــذا إىل جان ــن ه ك
أن يكـــون العميـــل قـــد أحيـــل إىل بنـــك االســـتثمار 
ــبق     ــرى س ــال أخ ــدة أعم ــن وح ــارة م ــك التج أو إىل بن

ــًال و  ــل أصـ ــول العميـ ــا قبـ ــدير / هلـ ــون مـ أو أن يكـ
ــال       ــن أعم ــدة م ــة واح ــن ناحي ــسؤول ع ــات امل العالق
ــمن    ــر ضـ ــصب إىل آخـ ــن منـ ــل مـ ــد ينتقـ ــل قـ العميـ

ــسة ــيء    . املؤس ــع يف ش ــن الواق ــون م ــد ال يك ــريًا، ق وأخ
ــع      أن تت ــة مجي ــد مراقب ــات واح ــدير عالق ــن م ــع م وق

                                                 
ــذه   2 ــئلة هـ ــشرة األسـ ــستعمل يف نـ ــصطلح ) FAQs(يـ ــالزم"مـ ــهاد الـ ــن " االجتـ ــدًال مـ بـ

م أحيانـــًا ببـــذل ألن املؤســـسة املاليـــة قـــد تقـــو) KYCأو " (اعـــرف عميلـــك"مبـــدأ 
ــو     ــيس ه ــث ل ــرف ثال ــاه ط ــالزم جت ــهاد ال ــل"االجت ــنظري  ". العمي ــسبة إىل ال ــثًال، بالن فم

، )مثــل مؤســسة حقــوق خاصــة، صــندوق رأمســال جمــازف      (املقابــل أو الــشريك يف صــفقة   
ــدأ   ــإن مب ــذا ف ــرف "وب ــكاع ــل " عميل ــا بالفع ــق عليه ــن  . ال ينطب ــشرة ميك ــذه الن يف ه

ــصطلح  ــالزم"ملـ ــهاد الـ ــ" االجتـ ــن أو   أن يـ ــق مـ ــد والتحقـ ــى، وحتديـ ــرف علـ شمل التعـ
القيـــام بـــأي متحـــيص آخـــر مـــا قـــد تعتـــربه املؤســـسة املاليـــة مناســـبًا للتقيـــد  
ــسمعة      ــى الـ ــورة علـ ــوال واخلطـ ــسيل األمـ ــة غـ ــة أو إلدارة مكافحـ ــاللوائح املرعيـ بـ

ــالء     ( ــذا عم ــاط هبك ــن االرتب ــها م ــى مسعت ــورة عل ــأن اخلط ــة ب ــسة املالي ــع املؤس ــأن تقتن آ
 ). هلاهي يف أدىن حد
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ــاص     ــو خ ــى حن ــبري عل ــل آ ــا عمي ــوم هب ــيت يق ــال ال األعم
ــة     ــدويل يف آافـ ــستوى الـ ــى املـ ــشط علـ ــل نـ أو عميـ

ــة    ــبرية أو دولي ــسة آ ــاء مؤس ــاالت،  . أرج ــك احل ويف تل
ميكــن أن يكــون بــدًال مــن ذلــك عــدد خمتلــف مــن مــدراء  
العالقـــات يكونـــون يف أي وقـــت واحـــد مـــسؤولني عـــن 

طات التجاريــــة ألحــــد العمــــالء يف آافــــة النــــشا
 .األعمال املختلفة أو وحدات املنتج يف املؤسسة

 
ينبغــــي أن تنظــــر املؤســــسة املاليــــة يف آيفيــــة 
التـــــصدي إلدارة عالقـــــات عمالئهـــــا يف تلـــــك    
الــسياقات؛ آيفيــة اســتالم املعــامالت عــن العميــل      
ــدراء    ــًا ملـ ــا متاحـ ــالع عليهـ ــل االطـ ــديثها وجعـ وحتـ

ني؛ وآيفيـــة تطبيقهـــا لـــسياساهتا العالقـــات املناســـب
اخلاصـــة باملراقبـــة والتـــدابري اخلاصـــة بأولئـــك     

 .العمالء
 

ــصرفية    ــامالت املـــ ــشاطات املعـــ ــة نـــ إن مراقبـــ
ــب   ــة جيـ ــصرفية التجاريـ ــامالت املـ ــتثمارية واملعـ االسـ
أن تأخـــذ باحلـــسبان الطـــرق الـــيت ميكـــن أن تنطـــوي 
ــوال       ــسيل أم ــات غ ــى ممارس ــامالت عل ــك املع ــا تل فيه

ــا  ــرىخمتلفـــة عمـ ــاالت أخـ ــشاهد يف جمـ ــن . يـ ــل مـ لعـ
املناســـب أآثـــر الرتآيـــز علـــى العمـــالء بـــدًال مـــن 
الرتآيــــز علــــى املعــــامالت ألن طبيعــــة املعــــامالت 
املــــصرفية االســــتثمارية واملعــــامالت املــــصرفية    
ــة    ــايري عام ــد مع ــصعب حتدي ــن ال ــل م ــد جتع ــة ق التجاري

ــامالت ــك املعـ ــني أن  . لتلـ ــه يف حـ ــب أنـ ــذا إىل جانـ هـ
ــسيل األ ــات غـ ــديًا  عمليـ ــا تقليـ ــدخل فيهـ ــوال يـ مـ

ــوال      ــرعية إىل أمـ ــري شـ ــوال غـ ــل أمـ ــة حتويـ حماولـ
، فــإن بعــض معــامالت أســواق املــال قــد      "نظيفــة"

ــة أن   ــث يف النهايـ ــة مث ال تلبـ ــأموال نظيفـ ــدأ بـ تبـ
يتــسرب إليهــا عمليــات غــري شــرعية بــسبب آوهنــا       

وتبعـــًا لـــذلك، . مثـــرًة لنـــشاطات خمالفـــة للقـــانون
 إىل التعــرف علــى  فمــىت مــا أدت مراقبــة املعاملــة   

وجــود معــامالت رمبــا تكــون غــري عاديــة مــن هــذه       
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ــضًا     ــتعني أيـ ــامالت يـ ــذه املعـ ــل هـ ــة، فمثـ الناحيـ
التــدقيق فيهــا ملــا ميكــن أن تتــضمنه مــن غــسيل       

 .لألموال
 

إن نــشاطًا إجراميــًا معينــًا ممــا ينفــذ مــن خــالل       
ــثري    ــد يـ ــتثمارية قـ ــصرفية اسـ ــامالت مـ ــسة معـ مؤسـ

ــوال،     ــسيل أم ــود غ ــن وج ــاوف م ــد   املخ ــك ق ــن ذل لك
ىل الــسوق إخيــضع ملتطلبــات أخــرى تتعلــق باإلســاءة     
ــسة  ــل املؤسـ ــن داخـ ــسؤولني مـ ــل املـ ــو مت . وبتعامـ فلـ

الــدخول مــثًال يف صــفقة مــا قبــل مــدة قــصرية مــن       
ــع       ــثًال يتوق ــابي م ــوم إره ــة آهج ــة مهم ــوع حادث وق
أن يــؤدي إىل تراجــع يف أســعار الــسوق، فــإن تلــك      

ــشبه  ــثريًة للـ ــرب مـ ــن أن تعتـ ــة ميكـ ــتعني املعاملـ ة ويـ
ــوال      ــسيل أم ــبهة غ ــود ش ــها لوج ــالغ عن ــى . اإلب وعل

ــًا    ــو غالب ــذا النح ــى ه ــل عل ــإن التعام ــال، ف ــة ح أي
ــضائية    ــسلطات القـ ــم الـ ــى يف معظـ ــون مغطـ ــا يكـ مـ
بتــشريعات تتعلــق باملعــامالت الــيت تــتم اعتمــادًا      
ــشرآة     ــل الـ ــن داخـ ــة مـ ــات داخليـ ــى معلومـ . علـ

وبينمـــا يكـــون هنالـــك تـــداخل بـــني النـــوعني مـــن 
ت، فــإن هــذه النــشرة ال تبحــث يف مــضامني     املخالفــا

ــن   ــتم مـ ــيت تـ ــامالت الـ ــسوق أو املعـ ــاءة إىل الـ اإلسـ
قبـــل مـــسؤولني يف داخـــل الـــشرآة بنـــاًء علـــى      

 .معلومات داخلية
 

ــزء أ ــسات    : اجلـ ــطاء املؤسـ ــة، وسـ ــة احلقيقيـ امللكيـ
 والصناديق اخلاصة

 
يلــزم أن تقــوم املؤســسة املاليــة، آمــسألة مبــدأ      

 علــى تقــدير  القائمــة عــام، باســتعمال الطريقــة  
اخلطـــر يف بـــذهلا لالجتـــهاد الـــالزم فيمـــا خيـــص      

ــد املن  ــا، وإىل احلـــ ــب، اعمالءهـــ ــالكون "ســـ املـــ
ــون ــتحكم  " احلقيقيـ ــون الـ ــذين ميارسـ ــخاص الـ أو األشـ
تـــستعرض هـــذه النـــشرة أدنـــاه بـــشكل . يف عمالئهـــا

خــاص وتــبني مــىت يكــون مــن املالئــم، يف عــدد مــن        

T057-9 



ــال     ــهاد ال ــذل االجت ــام بب ــسياقات، القي ــشأن ال زم ب
 .املالكني احلقيقيني

 
حتـــت أيـــة ظـــروف يكـــون مـــن املالئـــم ملؤســـسة    .1س

ماليـــة مـــا القيـــام ببـــل االجتـــهاد الـــالزم  
 ميارســـون الـــتحكم يف نبالنـــسبة لألشـــخاص الـــذي
3 ؟العمالء ممن هم شرآات عاملة

 
ــصرفية     ــامالت املـــ ــالء املعـــ ــدخل يف عمـــ يـــ
ــة    ــرآات عاملــ ــة شــ ــتثمارية والتجاريــ االســ

ــذ   ــا تتخ ــادًة م ــشرآات،   ع ــانوني لل ــشكل الق  ال
ــشرآات     ــشمل الـ ــد تـ ــشرآات قـ ــك الـ ــن تلـ لكـ

... حمــــدودة املــــسؤولية والــــشراآات احملــــدودة
ــك   . إخل ــة أولئــ ــادي ملعرفــ ــدأ اإلرشــ إن املبــ

ــبًا،     ــك مناس ــان ذل ــىت آ ــرف، م ــو التع ــالء ه العم
ــتحكم    ــون الــ ــذين ميارســ ــك الــ ــى أولئــ علــ

ــل ــهائي يف العميــ ــاالت . النــ ــتثناء احلــ وباســ
 أن إحــــدى الــــشرآات الــــيت يتقــــرر فيهــــا
الكافيـــة، " الـــشفافية"العاملـــة تتـــوفر هبـــا 

ــام    ــن القيـ ــه ميكـ ــاه، فإنـ ــف أدنـ ــسب الوصـ حـ
ــذل االجتــهاد الــالزم املناســب عمومــًا علــى       بب
ــن      ــوب م ــستوى املطل ــون امل ــذين ميارس ــخاص ال األش

حــــسبما هــــو مقــــرر يف الفقــــرة (الــــتحكم 
وعلـــى العمـــوم، فـــإن . يف العميـــل) التاليـــة

ــال  ــهاد ال ــك االجت ــن  ذل ــق م ــر إىل التحق ــد جي زم ق
ــائل      ــائق أو بوسـ ــالل الوثـ ــن خـ ــصية مـ الشخـ
ــسة    ــن أن املؤسـ ــرغم مـ ــى الـ ــك علـ ــرى، ذلـ أخـ
ــتعمال      ــالل اسـ ــن خـ ــب، مـ ــد ترغـ ــة قـ املاليـ
ــر     ــر، يف النظـ ــى اخلطـ ــة علـ ــة القائمـ الطريقـ

                                                 
ــصطلح  3 ــشري مـ ــة"يـ ــشرآة العاملـ ــشرة  " الـ ــذه النـ ــتعماله يف هـ ــسب اسـ إىل ) FAQs(حـ

املـــشاريع التجاريـــة عمومـــًا، مثـــل شـــرآات التـــصنيع والـــشرآات الـــصناعية، جتـــار 
ميكـــن أن يـــشمل هـــذا . إخل... احلبـــوب، شـــرآات النقـــل، املرافـــق، مـــصممي الـــربامج 

ــل      ــربح مثـ ــساعية للـ ــري الـ ــشاريع غـ ــضًا املـ ــصطلح أيـ ــاف  املـ ــشفيات، األوقـ  املستـ
يتوجــب متييــز الــشرآات العاملــة، لغايــات هــذه النــشرة، مــن        . إخل... للجامعــات

 .وسطاء الشرآات والصناديق اخلاصة اليت أعطي هلا اعتبار إضايف أدناه
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فيمـــا إذا آـــان هنالـــك ظـــروف يكـــون فيهـــا  
 .القيام بذلك غري ضروري

 
ه متـــشيًا مـــع متطلبـــات القـــانون احمللـــي، فإنـــ

يـــتعني علـــى املؤســـسة املاليـــة أن تقـــرر، مـــن 
ــى      ــة علـ ــة القائمـ ــتعماهلا للطريقـ ــالل اسـ خـ

ــ ــر، َم ــى   اخلط ــسيطرون عل ــذين ي ــخاص ال ــم األش ن ه
إن مــا يتعلــق هبــذا الــشأن هــو     . شــرآة مــا 

مــــدى قــــدرة أولئــــك األشــــخاص يف التــــأثري  
املباشــــر علــــى تــــصرفات الــــشرآة أو رســــم 
ــتم      ــا ي ــادًة م ــشرآة، وع ــة بال ــسياسات اخلاص ال
الـــتحكم يف الـــشرآة مـــن قبـــل أعـــضاء اإلدارة  

ــا  ــس اإلدارة    (العلي ــضاء جمل ــشمل أع ــد ت ــيت ق ال
املاليـــة ، وينبغـــي للمؤســـسة )يف بعـــض األوضـــاع

ــراد،   ــك األف ــن أولئ ــق م ــون  التحق ــن أن يك  وميك
إن . الـــتحكم مـــن مـــستوى امللكيـــة يف الـــشرآة 

ــم      ــذين هلـ ــخاص الـ ــة األشـ ــن هويـ ــق مـ التحقـ
ــصلح   ــضل مــ ــشرآة بفــ ــى الــ ــسيطرة علــ ة الــ

ــا      ــًا مـ ــذين غالبـ ــشرآة والـ ــهم يف الـ ملكيتـ
يــذهب " املــالكني احلقيقــيني "يــشار إلــيهم بـــ   

ــة   ــرة مبلكيــ ــستويات املباشــ ــا وراء املــ إىل مــ
الـــــشرآة ليـــــصل إىل األشـــــخاص الطبيعـــــيني 
ــهم   ــاوز ملكيتـــ ــذين تتجـــ ــهائيني الـــ النـــ

ــتحكم   ــنح الـ ــذي ميـ ــستوى الـ ــة املـ ويف . احلقيقيـ
ــالكيني    ــا واملـ ــن اإلدارة العليـ ــل مـ ــاالت آـ  حـ
ــشمل     ــتحكم، يـ ــون الـ ــذين ميارسـ ــيني الـ احلقيقـ
ــر    ــة، تقريـ ــاالت معينـ ــالزم، يف حـ ــهاد الـ االجتـ
مــــا إذا آــــان أولئــــك األشــــخاص يعتــــربون  

 ".أشخاصًا مكشوفني سياسيًا"
 

ــا  ــصفحيثمـ ــتتـ ــ شرآة الـ ــا لة يشفافبالـ كوهنـ
ــرآًة  ــًة"شــ ــة  أنأو " عامــ ــها مملوآــ  غالبيتــ

لـــشرآة تابعـــة بـــشكل مباشـــر أو غـــري مباشـــر 
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ــ ــةل ــًا   4شرآة عام ــروريًا أو مالئم ــون ض ــال يك ، ف
أن تنـــبش عميقـــًا يف امللكيـــة احلقيقيـــة ألولئـــك 
األشـــخاص الـــذين ميارســـون اإلشـــراف علـــى تلـــك 

ــشرآة ــون   . الـ ــن يكـ ــه لـ ــب أنـ ــذا إىل جانـ هـ
ضـــــروريًا أو مناســـــبًا النـــــبش عميقـــــًا يف 
ــة     ــشتيت ملكيـ ــة تـ ــة يف حالـ ــة احلقيقيـ امللكيـ
ــالكني      ــن املـ ــد مـ ــود أحـ ــىت ال يعـ ــشرآة حـ الـ

ــ ــتحكم  احلقيق ــارس ال ــدث   (يني مي ــد حي ــا ق ــذا م وه
مـــرارًا بالنـــسبة للـــشرآات الكـــبرية حـــىت وإن  

ــهمها    ــداول أسـ ــتم تـ ــًة أو يـ ــت مدرجـ ... آانـ
ــستتبع    ). إخل ــد تـ ــا قـ ــد ذاهتـ ــضخامة حبـ إن الـ

آليـــات خمتلفـــًة لـــضمان الـــشفافية، ممـــا قـــد  
ــة     ــر يف معاملـ ــة للنظـ ــسة املاليـ ــدعو املؤسـ يـ
ــسنة    ــسمعة احلــ ــة ذات الــ ــشرآات العاملــ الــ

ــ ــشرآات والـ ــة آـ ــة"ضخامة الكافيـ ــىت "عامـ ، حـ
وإن مل تكــن مــن الناحيــة الفنيــة تقــع ضــمن      
تعريــــف الــــشرآة العامــــة حــــسبما جــــاء يف 

 .4املالحظة اهلامشية 
 

بعــض أنــواع الــشرآات مثــل شــرآات الوســاطة      
املؤســــساتية والــــصناديق اخلاصــــة مت التعــــرض 

 .هلا باملزيد من البحث أدناه
 

                                                 
ــة " 4 ــشرآة العام ــين     " ال ــشرة تع ــذه الن ــستعملة يف ه ــي م ــا ه ــدى  ) 1(آم ــة يف إح مدرج

خاضـــعة لرقابـــة ) 3(حكوميـــة مناســـبة، أو مـــسجلة لـــدى ســـلطة ) 2(البورصـــات، أو 
مملوآـــة للحكومـــة؛ يـــشرتط لـــذلك أن تكـــون     ) 4(تنظيميـــة لـــسلطة حمليـــة، أو   

ــسة        ــايري املؤسـ ــي مبعـ ــة تفـ ــة التنظيميـ ــة أو اجلهـ ــسلطة احلكوميـ ــة أو الـ البورصـ
مــن هــذا التعريــف، ميكــن أن    ) 2(لغايــات البنــد  . املاليــة القائمــة علــى اخلطــر   

إذا آــان التــسجيل لــدى تلــك الــسلطة يــؤدي      " ناســبًةم"تعتــرب الــسلطة احلكوميــة   
لــزوم وجــود مــستوى مــن الــشفافية يف أعمــال الــشرآة وبالنــسبة للــتحكم فيهــا          

ــة  ــة احلقيقيـ ــز    . وامللكيـ ــة لتعزيـ ــدابري آافيـ ــستتبعه تـ ــسجيل يـ ــان التـ ــإذا آـ فـ
، فقـــد تكـــون املؤســـسة )مثـــل اإلفـــصاح، التـــدقيق، متطلبـــات احلوآمـــة(الـــشفافية 

ــع جي ــة يف وض ــات    املالي ــوفر معلوم ــد ي ــسجيل ق ــام الت ــأن نظ ــر ب ــن التقري ــن املمك ــل م ع
ال ) FAQs(إن هـــذه النـــشرة . آافيـــًة للوفـــاء بالتزامـــات االجتـــهاد الـــالزم بـــشأهنا

توصـــي بـــأن مجيـــع الـــشرآات يف ســـلطة قـــضائية معينـــة خاضـــعة بالـــضرورة إىل هـــذا 
ــيم  ــن التنظ ــستوى م ــ    . امل ــات س ــس احلكوم ــأن تؤس ــى ب ــاالت، يوص ــن احل ــمن ويف أي م جالت ض

 .واليتها توفر املعلومات حول التحكم يف الشرآة وحول امللكية احلقيقية هلا
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ــسة امل    .2س ــى املؤسـ ــب علـ ــف يتوجـ ــذل  آيـ ــة بـ اليـ
االجتـــــهاد الـــــالزم بالنـــــسبة إىل شـــــرآات 

 الوساطة املؤسساتية؟
 

شـــرآة "لغايـــات هـــذه النـــشرة، يـــشري مـــصطلح 
ــساتية  ــاطة املؤسـ ــة  " الوسـ ــسات املاليـ إىل املؤسـ

ــشاري   ــاطة، مستـــ ــار الوســـ ــالبنوك، جتـــ آـــ
االســـتثمار والكيانـــات املؤســـسية األخـــرى الـــيت 
ــة      ــسة املاليـ ــع املؤسـ ــها مـ ــصرف يف تعاملـ تتـ

ــا بالنيا ــن عمالئه ــة ع ــسة  . 5ب ــى املؤس ــب عل يتوج
ــن أن      ــيت ميكـ ــروف الـ ــرر الظـ ــة أن تقـ املاليـ
ــا    ــول أن نظريهتــ ــشكل معقــ ــا بــ ــرتض فيهــ يفــ
ــسة      ــع املؤسـ ــها مـ ــصرف يف عالقتـ ــسية تتـ املؤسـ

" معرفـــــة"إن . املاليـــــة آوســـــيط مؤســـــسي
ــدة      ــر يف عـ ــستلزم النظـ ــسي تـ ــيط املؤسـ الوسـ

ــلة  ــون ذات صـ ــل ال تكـ ــًاعوامـ ــياق  عمومـ  يف سـ
6 :املة، مبا يف ذلك ما يليعمالء شرآة ع

 
ــاطة     • ــرآة الوسـ ــت شـ ــا إذا آانـ ــر مـ تقريـ

ــن     ــستوى مـ ــى مـ ــة علـ ــساتية القائمـ املؤسـ
ــا وإىل   ــضع هلـ ــيت ختـ ــة الـ ــة التنظيميـ الرقابـ
الواليـــة القـــضائية املوجـــودة هبـــا، خاضـــعًة 
ــسيل    ــة غـ ــة مكافحـ ــم لالئحـ ــو مالئـ ــى حنـ علـ
ــا    ــع عمالئهـ ــا مـ ــياق تعامالهتـ ــوال يف سـ األمـ

                                                 
ــىت وإن        5 ــاطة، حـ ــار الوسـ ــوك أو جتـ ــشار إىل البنـ ــن أن يـ ــام، ميكـ ــديث العـ يف احلـ

ألهنــم " بالوســطاء"آــانوا يتــصرفون علــى أســاس أهنــم آيانــات مــستقلة امللكيــة،        
ــرى      ــول أخ ــوال أو أص ــديهم أم ــون ل ــا يك ــادًة م ــالودائع(ع ــرين  ) آ ــن آخ ــة م . مقدم

ــشرة      ــذه الن ــات ه ــال، ولغاي ــة ح ــى أي ــصطلح  )FAQs(وعل ــإن م ــسي "، ف ــيط املؤس " الوس
يـــشري بـــشكل أضـــيق إىل شـــرآات الوســـاطة املؤســـساتية الـــيت تتـــصرف بالنيابـــة عـــن 

ــا ــة      . عمالئهـ ــاس امللكيـ ــى أسـ ــصرفون علـ ــذين يتـ ــسيون الـ ــراء املؤسسـ ــا النظـ أمـ
 .3الذاتية فقد مت حبثهم يف السؤال 

ــل          6 ــيني، مث ــالكني احلقيق ــشأن امل ــالزم ب ــهاد ال ــام باالجت ــب القي ــان يتوج ــا إذا آ م
ــو       ــسبما ه ــة ح ــنفس الطريق ــه ب ــر في ــتعني النظ ــساتية، ي ــاطة مؤس ــرآة وس ــسامهني يف ش امل

فمــثًال، إذا آانــت شــرآة الوســاطة    . موصــوف أعــاله باإلحالــة إىل الــشرآات العاملــة    
ــي      ــة تف ــة يف بورص ــرآة مدرج ــي ش ــساتية ه ــة،    املؤس ــسات املالي ــاص باملؤس ــار اخل باملعي

ــساتية      ــاطة املؤس ــرآة الوس ــسامهني يف ش ــن امل ــاق ع ــبش يف األعم ــة للن ــة حاج ــون مث ــال يك . ف
ــضائية       ــلطة ق ــدى س ــًة ل ــساتية منظم ــاطة املؤس ــرآة الوس ــت ش ــك، إذا آان ــن ذل ــضًال ع وف
ــال          ــسلطة، ف ــك ال ــدى تل ــوال ل ــسيل األم ــة غ ــوائح مكافح ــضع لل ــورة وخت ــة اخلط متدني

 .نها النبش عميقًا عن امللكية حىتيلزم حي
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ــد   ــها للتأآـ ــتم مراقبتـ ــا وتـ ــن التزامهـ مـ
 7.بتلك الالئحة

 

ــاطة   • ــرآة الوسـ ــت شـ ــا إذا آانـ ــث فيمـ البحـ
ــعة    ــري خاضـ ــت غـ ــىت وإن آانـ ــساتية، حـ املؤسـ
لتنظـــيم مناســـب آمـــا مت بيانـــه يف النقطـــة 
ــة     ــراءات مكافح ــدابري وإج ــق ت ــسابقة، تطب ال

ــوال  ــسيل األمـ ــالزم  (غـ ــهاد الـ ــاملًة االجتـ شـ
املـــساوية لتلـــك الـــيت   ) بـــشأن العمـــالء 

ــ  ــرآات الوســ ــا شــ ــساتية تطبقهــ اطة املؤســ
ــرب      ــيت تعت ــوال ال ــسيل األم ــة غ ــعة لالئح اخلاض

ــبًة ــك   . (مناس ــى ذل ــة عل ــن األمثل ــضوع : وم خ
الــــشرآة األم لالئحــــة مناســــبة حــــسبما مت 
بيانــــه يف النقطــــة الــــسابقة وتطبــــق    

 ).التدابري العاملية

 
علــــى العمــــوم، إذا آــــان بوســــع املؤســــسة 

عماهلا مــــن خــــالل اســــت(املاليــــة أن تقــــرر 
ــها الق ــر لطريقتـ ــى اخلطـ ــة علـ ــرآة ) ائمـ إن شـ

وســــاطة مؤســــساتية ختــــضع لتنظــــيم مناســــب 
ــبني      ــار امل ــًا للمعي ــوال طبق ــسيل األم ــة غ ملكافح
يف النقطـــة األوىل أعـــاله، فإنـــه ميكـــن للمؤســـسة 
املاليــــة االفــــرتاض بــــأن التــــدابري اخلاصــــة 
بـــشرآة الوســـاطة املؤســـساتية يف جمـــال مكافحـــة 
ــول،     ــستوى مقبـ ــرب ذات مـ ــوال تعتـ ــسيل األمـ غـ

ــا إذا    ومي ــق ممـ ــة التحقـ ــسة املاليـ ــن للمؤسـ كـ
ــعًة إىل     ــساتية خاضـ ــاطة مؤسـ ــرآة وسـ ــت شـ آانـ
ــا إذا     ــوال، ومـ ــسيل األمـ ــة غـ ــيم مكافحـ تنظـ
ــسيل     ــة غـ ــامج مكافحـ ــذت برنـ ــد نفـ ــت قـ آانـ
األمـــوال طبقـــًا لـــذلك التنظـــيم، وذلـــك علـــى 
أســـاس البيانـــات املقدمـــة مـــن تلـــك الـــشرآة 

                                                 
ــر       7 ــيم اخلط ــة يف تقي ــسة املالي ــة املؤس ــى طريق ــوم عل ــر أن يق ــذا التقري ــل ه ــن ملث  ميك

عمومــًا، والــذي ميكــن أن يأخــذ باحلــسبان الرقابــة التنظيميــة لــشرآات الوســاطة         
املؤســـساتية يف ســـلطة قـــضائية معينـــة، وال يـــستدعي بالـــضرورة إجـــراء استفـــسارات  

 .نظيم اخلاص بشرآات وساطة معينة على أساس آل حالة مبفردهاعن مستوى الت
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وعلـــى أيـــة حـــال، فـــإذا مل يكـــن . الوســـيطة
قريــــر مــــا إذا آانــــت شــــرآة باإلمكــــان ت

الوســـاطة املؤســـساتية خاضـــعًة لتنظـــيم مالئـــم  
ملكافحـــة غـــسيل األمـــوال حـــسبما هـــو مـــبني يف  
ــى      ــتعني علـ ــها يـ ــاله، حينـ ــة األوىل أعـ النقطـ
ــيت      ــوات الـ ــر يف اخلطـ ــة النظـ ــسة املاليـ املؤسـ
ــوال،      ــسيل األم ــر غ ــيص خط ــا لتقل ــها اختاذه ميكن
ــهاج     ــة انتـ ــوال املختلفـ ــشرآات األمـ ــن لـ وميكـ

ــالي ــصوص  أس ــذا اخل ــة هب ــر يف  . ب خمتلف ــسبما ذآ وح
املثـــال الـــوارد يف النقطـــة الثانيـــة أعـــاله،  
ــر يف      ــشمل النظـ ــد تـ ــوات قـ ــك اخلطـ ــإن تلـ فـ
ــرآة      ــني شـ ــربط بـ ــيت تـ ــة الـ ــة احملتملـ العالقـ
ــعة    ــشرآة األم اخلاضـ ــساتية والـ ــاطة املؤسـ الوسـ
ــوال     ــسيل األمـ ــة غـ ــب ملكافحـ ــيم مناسـ إىل تنظـ

ية ومـــا إذا آانـــت شـــرآة الوســـاطة املؤســـسات(
ــة   ــسياسات العامليــ ــق الــ ــع )تطبــ ، أو تقنــ

ــسيل      ــة غـ ــراءات مكافحـ ــة إجـ ــسها بكفايـ نفـ
ــاطة     ــرآة الوسـ ــا شـ ــوم هبـ ــيت تقـ ــوال الـ األمـ

ــساتية ــسؤال    . املؤس ــى ال ــرد عل ــذلك ال ــر آ انظ
ــم  ــى   5رق ــب عل ــيت يتوج ــوات ال ــول اخلط ــاه ح  أدن

ــرى     ــت تـ ــا إذا آانـ ــة اختاذهـ ــسة املاليـ املؤسـ
أهنـــا غـــري قـــادرة علـــى تقلـــيص خطـــر غـــسيل  

 .وال بشكل آاف هبذه الطريقةاألم
 

ــة      ــسة املالي ــى املؤس ــي عل ــك، ينبغ ــب ذل إىل جان
ــاطة    ــرآة الوســـ ــة شـــ ــئن إىل مسعـــ أن تطمـــ
املؤســـــساتية القائمـــــة علـــــى املعلومـــــات 
ــرى     ــور األخـ ــك األمـ ــة وإىل تلـ ــة للعامـ املتاحـ
اخلاصـــة بـــشرآة الوســـاطة املؤســـساتية حـــسبما  

شــــاملًة حــــسبما يكــــون (تعتــــربه مناســــبًا 
ــًا ــة: مالئمـ ــيط   طبيعـ ــواق الوسـ ــال وأسـ  أعمـ

املؤســــساتي، نــــوع احلــــساب والغايــــة منــــه 
ــة      ــدة عالق ــة وم ــه، وطبيع ــة في ــة املتوقع واحلرآ

 ).املؤسسة املالية بالوسيط املؤسساتي
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ــم   ــسؤال رقـ ــى الـ ــرد علـ ــر الـ ــاه 5انظـ  أدنـ

ــة      ــب يف حال ــل املناس ــرى العم ــاص مبج ــاش اخل للنق
عـــدم متّكـــن املؤســـسة املاليـــة مـــن االطمئنـــان  

 . أعالهآما هو مبني
 
ــا أداء    .أ3س ــة مـ ــسة ماليـ ــى مؤسـ ــتعني علـ ــف يـ آيـ

ــصرف      ــساتي يت ــري مؤس ــصوص نظ ــالزم خب ــهاد ال االجت
ممـــا يعـــين أنـــه لـــيس (باألصـــالة عـــن نفـــسه 

حـــسب املـــصطلح املـــستعمل " وســـيطًا مؤســـساتيًا"
 ؟))FAQs(يف هذه النشرة 

 
ــالة    ــساتي باألصـ ــنظري املؤسـ ــصرف الـ ــا يتـ حيثمـ

ــس   ــى املؤس ــتعني عل ــه ي ــسه، فإن ــن نف ــة ع ة املالي
ــع      ــل م ــا تفع ــه آم ــار جتاه ــس املعي ــتعمال نف اس

 2انظـــــر الـــــسؤال (الوســـــيط املؤســـــساتي 
ــاله ــة  ). أعـ ــسة املاليـ ــى املؤسـ ــتعني علـ إذ ال يـ

ــدابري     ــة التـ ــضرورة مبراجعـ ــم الـ ــام حبكـ القيـ
 مبكافحـــة غـــسيل األمـــوال لـــدى ةاحملـــددة اخلاصـــ

ــن      ــالة ع ــصرف باألص ــذي يت ــساتي ال ــنظري املؤس ال
 .نفسه

 
ب علـــى املؤســـسة املاليـــة القيـــام هـــل يتوجـــ .ب3س

ــنظري    ــالء الــ ــاه عمــ ــالزم جتــ ــهاد الــ باالجتــ
 املؤسساتي؟

 
 .آال

 
هــي يــتعني علــى مؤســسة ماليــة مــا القيــام         .4س

باالجتــــهاد الــــالزم جتــــاه عمــــالء الوســــيط  
ــصرف     ــري يتــ ــون األخــ ــة آــ ــسي يف حالــ املؤســ

نيابــــة عــــن تلــــك املؤســــسة املاليــــة؟  بال
ــالء     ــة عمـ ــب معاملـ ــل جيـ ــرى، هـ ــارة أخـ وبعبـ
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الوســيط املؤســسي مثلــهم مثــل عمــالء املؤســسة      
 املالية لغايات مكافحة غسيل األموال؟

 
 .يف الظروف العادية، آال

 
ــة، يف    ) 1( ــسة املاليــ ــرر املؤســ ــدما تقــ عنــ

ــر،    ــى اخلطـ ــة علـ ــها القائمـ ــا لطريقتـ تطبيقهـ
ــة     ــة التنظيميـ ــستوى املراقبـ ــى مـ ــاًء علـ وبنـ
ــى       ــاًء عل ــسي وبن ــيط املؤس ــا الوس ــضع هل ــيت خي ال

ــة  ــيط    الواليـ ــا الوسـ ــود هبـ ــضائية املوجـ القـ
املؤســــسي، إن هــــذا األخــــري خاضــــع لتنظــــيم 

ــو    ــسيل األم ــة غ ــصوص مكافح ــب خب ــياق مناس ال يف س
نـــه تـــتم مراقبتـــه تعامالتـــه مـــع عمالئـــه وإ

ــيم أو     ــذلك التنظـ ــه بـ ــن التزامـ ــد مـ للتأآـ
" اعــرف عميلــك " ميتــد التــزام  .تلــك الالئحــة 

فقــــط إىل عمــــالء املؤســــسة املاليــــة يف هــــذه 
ــة و ــسي  احلال ــيط املؤس ــم الوس ــذلك،  . ه ــًا ل وتبع

ــًا يف     ــبش عميقـ ــة للنـ ــة حاجـ ــست مثـ ــه ليـ فإنـ
ــ ــام  يالوســـ ــد والقيـــ ــسي لتحديـــ ط املؤســـ

باالجتــــهاد الــــالزم جتــــاه عمــــالء الوســــيط  
ــام     ــاة القيــ ــع مراعــ ــذا مــ ــسي، هــ املؤســ
ــيط      ــصوص الوسـ ــايف خبـ ــالزم الكـ ــهاد الـ باالجتـ

ــم      ــسؤال رق ــبني يف ال ــو م ــسبما ه ــسي ح  2.8املؤس
الء الوســـيط املؤســـسي وآـــأمر عـــام، فـــإن عمـــ

الــــذي يتــــصرف الوســــيط بالنيابــــة عنــــهم 
ــسة    ــالء للمؤســ ــصبحوا عمــ ــن يــ ــسوا ولــ ليــ

 9.املالية
 

                                                 
يف جمـــاراة هـــذا املبـــدأ، ســـيكون مـــن غـــري املالئـــم النظـــر إىل املؤســـسة املاليـــة    8

باعتبـــار أن عليهـــا التـــزام بالقيـــام باالجتـــهاد الـــالزم بـــشأن عمـــالء الوســـيط  
 أهنـــا وعليـــه، فإنـــه جيـــب عـــدم النظـــر إىل املؤســـسة املاليـــة باعتبـــار . املؤســـسي

ــد" ــيط       " تعتم ــالء الوس ــشأن عم ــالزم ب ــهاد ال ــام باالجت ــسي يف القي ــيط املؤس ــى الوس عل
 .املايل

ـــ          9 ــسي ب ــيط املؤس ــه الوس ــوم في ــذي يق ــع وذاك ال ــذا الوض ــني ه ــز ب ــي التميي ينبغ
ــدمي" ــع        " تق ــر م ــساب مباش ــتح ح ــذ بف ــوم حينئ ــيت تق ــة ال ــسة املالي ــه إىل املؤس عميل

 .يًال لتلك املؤسسة املاليةاملؤسسة املالية، وبذا فإنه يصبح عم

T057-9 



ــر إىل      ــب النظ ــري املناس ــن غ ــسيكون م ــل، ف وباملث
أحــد عمــالء الوســيط املؤســسي علــى أنــه لــه       
ــسبة إىل   ــة بالنـــ ــة حقيقيـــ ــصلحة ملكيـــ مـــ
ــني      ــا بـ ــدخول فيهـ ــتم الـ ــيت يـ ــامالت الـ املعـ

حـــىت وإن . ســـسة املاليـــةالوســـيط املؤســـسي واملؤ
ــيت       ــوال ال ــني األم ــة ب ــلة مفرتض ــك ص ــت هنال آان
يودعهــــا العميــــل لــــدى الوســــيط املؤســــسي 
ــسي      ــيط املؤس ــا الوس ــدخل فيه ــيت ي ــامالت ال واملع
ــب أن      ــة جي ــك الرابط ــة، فتل ــسة املالي ــع املؤس م
ال تـــؤدي إىل معاملـــة عميـــل الوســـيط املؤســـسي  

 10. مثل عميل املؤسسة املاليةمثله
 
ــدما ) 2( ــن  عنـ ــة مـ ــسة املاليـ ــتمكن املؤسـ ال تـ

التقريــر بــشأن الوســيط املؤســساتي علــى حنــو      
ــبني يف    ــو مـ ــا هـ ــاله) 1(مـ ــذه  .أعـ ــل هـ  يف ظـ

الظــــروف، يتوجــــب علــــى املؤســــسة املاليــــة 
ــذها      ــن أن تتخـ ــيت ميكـ ــوات الـ ــر يف اخلطـ النظـ

ــوال  ــسيل األمـ ــر غـ ــيص خطـ ــب . لتقلـ ــد يتطلـ قـ
ــسات     ــن املؤسـ ــق مـ ــب التطبيـ ــانون الواجـ القـ

ــاذ إ  ــة اخت ــالزم   املالي ــهاد ال ــشأن االجت ــراء ب ج
ــىت     ــسي، حـ ــيط املؤسـ ــالء الوسـ ــسبة إىل عمـ بالنـ
ــالء     ــسي عمـ ــيط املؤسـ ــالء الوسـ ــن عمـ وإن مل يكـ

ومهمـــا يكـــن مـــن أمـــر، . للمؤســـسة املاليـــة
ــب     ــانون الواجـ ــد بالقـ ــاة التقيـ ــع مراعـ ومـ
ــا     ــون فيهـ ــروف تكـ ــد ظـ ــد توجـ ــق، قـ التطبيـ
املؤســسة املاليــة قــادرًة علــى طمأنــة نفــسها      

ــص العوا ــا خيـ ــتعمال  فيمـ ــصلة باسـ ــل ذات الـ مـ
                                                 

ــة ال     10 ــسة املاليـ ــدى املؤسـ ــامع لـ ــساب جـ ــتح حـ ــسي بفـ ــيط مؤسـ ــوم وسـ ــن أن يقـ ميكـ
ــسي      ــيط املؤس ــالء الوس ــة عم ــن هوي ــشف ع ــستدعي الك ــك    . ي ــإن ذل ــال، ف ــة ح ــى أي وعل

ــًة      ــسابات فرعي ــه ح ــدد في ــة حي ــسة املالي ــدى املؤس ــساب ل ــيس ح ــضًا تأس ــه أي ــيط ميكن الوس
وقــد تــشتمل تلــك احلــسابات الفرعيــة علــى      . طبالنيابــة عــن عمــالء ذلــك الوســي    

ــة       ــات إداري ــالء لغاي ــك العم ــاء أولئ ــل أمس ــد حتم ــة وق ــسليم دائم ــات ت ــى . تعليم وعل
ــا        ــدئ هب ــد ب ــة ق ــسابات الفرعي ــسبة للح ــراءات بالن ــع اإلج ــت مجي ــال، إذا آان ــة ح أي
مــن الوســيط، وأن عمــالءه ليــست هلــم أيــة ســيطرة مباشــرة علــى تلــك احلــسابات           

امــل عمــالء الوســيط املؤســسي معاملــة عمــالء املؤســسة املاليــة،        الفرعيــة، فــال يع 
ــل        ــرت حتلي ــد أج ــة ق ــسة املالي ــت املؤس ــىت وإن آان ــوال، ح ــسيل األم ــة غ ــات مكافح لغاي
ائتمـــان بالنـــسبة لتلـــك احلـــسابات الفرعيـــة أو قامـــت مبـــضاهاة أمســـاء احلـــسابات  

 .الفرعية مع قائمة العقوبات أو اخلطر
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ــن     ــون م ــىت يك ــر، ح ــى اخلط ــة عل ــة القائم الطريق
املعقــــول بالنــــسبة للمؤســــسة املاليــــة أن ال 
ــسي أو      ــيط املؤس ــالء الوس ــات عم ــن هوي ــق م تتحق
القيـــام باجتـــهاد الزم آخـــر بالنـــسبة ألولئـــك 

ــالء ــل    . العمـ ــشمل العوامـ ــل تـ ــك العوامـ تلـ
ــم   ــسؤال رقـ ــواردة يف الـ ــذلك 2الـ ــاله، وآـ  أعـ

 طبيعـــة عمـــالء الوســـيط املؤســـسي تـــستمد مـــن
ــددهم  ــاهنم وعـ ــيت  (ومكـ ــالء الـ ــدة العمـ إن قاعـ

ــن ذوي      ــالء مـ ــن العمـ ــبريًا مـ ــددًا آـ ــضم عـ تـ
ــيط     ــصرف الوسـ ــذي يتـ ــة والـ ــورة املتدنيـ اخلطـ
ــل      ــرًا أق ــشكلون خط ــهم ي ــة عن ــسي بالنياب املؤس
ــن    ــيًال م ــددًا قل ــضم ع ــيت ت ــالء ال ــدة العم ــن قاع م

 11).العمالء من ذوي اخلطورة األعلى
 

ــ ــسة  بالنـ ــستطيع املؤسـ ــيت ال تـ ــاع الـ سبة لألوضـ
املاليــــة طمأنــــة نفــــسها بــــشأن الوســــيط  

 . أدناه5املؤسسي، انظر السؤال رقم 
 

ــتمرار       .5س ــة االس ــسة املالي ــى املؤس ــب عل ــف يتوج آي
ــئن    ــستطيع أن تطمـ ــت ال تـ ــة إذا آانـ يف املعاملـ

ــون   ــل يكـ ــسبة لعميـ ــسها بالنـ ــيطًا ) 1(نفـ وسـ
ــسيًا، أو  ــصرف ) 2(مؤســـ ــر يتـــ ــًا آخـــ طرفـــ

 ألصالة عن نفسه؟با
 

إذا آانــــت املؤســــسة املاليــــة ال تــــستطيع أن 
ــسي     ــيط مؤسـ ــسبة إىل وسـ ــسها بالنـ ــئن نفـ تطمـ
يتـــصرف بالنيابـــة عـــن عمالئـــه، فإنـــه يـــتعني 

ــة   ــسة املاليـ ــى املؤسـ ــهاد  ) 1(علـ ــذل االجتـ بـ
                                                 

ــسة امل   11 ــت املؤس ــىت وإن آان ــيم      ح ــر يف تقي ــى اخلط ــة عل ــة القائم ــق الطريق ــة تطب الي
ــًا يف         ــبش عميق ــة إىل الن ــست حباج ــا لي ــول بأهن ــشكل معق ــها ب ــسي ويف استخالص ــيط مؤس وس
ــسي     ــيط املؤسـ ــالء الوسـ ــن عمـ ــر مـ ــدًا أو أآثـ ــإن واحـ ــسي، فـ ــيط املؤسـ ــالء الوسـ عمـ
ــىت      ــانون وح ــق الق ــرعيني بتطبي ــري ش ــم غ ــة أهن ــك يف النهاي ــع ذل ــبني م ــد يت ــامالهتم ق  ومع

قـــد تتـــورط . باســـتعمال الطريقـــة القائمـــة علـــى اخلطـــر واملـــصممة بـــشكل معقـــول
ــوال      ــسيل األم ــصود يف غ ــري مق ــو غ ــى حن ــة عل ــسات املالي ــدى املؤس ــة  . إح ــذه النتيج إن ه

ال تبطــل الطريقــة القائمــة علــى اخلطــر وجيــب أن ال تــؤدي إىل االنتقــاد غــري املــربر         
ــ       ــك الطريق ــت تل ــد طبق ــون ق ــيت تك ــة ال ــسة املالي ــسبريج   . ةللمؤس ــادئ ولف ــر مب انظ

 .حول الطريقة القائمة على اخلطر يف إدارة خماطر غسيل األموال
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ــذين     ــالء الـ ــسبة للعمـ ــب بالنـ ــالزم املناسـ الـ
ــهم،    ــة عنـ ــسي بالنيابـ ــيط املؤسـ ــصرف الوسـ يتـ

ــع ) 2(أو  ــل مـ ــض العمـ ــسيرفـ ــيط املؤسـ .  الوسـ
ــن   ــة مـــ ــسة املاليـــ ــتمكن املؤســـ وإذا مل تـــ
االطمئنــــان بــــشأن وســــيط مؤســــسي يتــــصرف  
ــى      ــتعني علـ ــه يـ ــسه، فإنـ ــن نفـ ــالة عـ باألصـ

 .املؤسسة املالية رفض العمل معه
 
علـــى مـــن متـــارس املؤســـسة املاليـــة االجتـــهاد    .6س

الـــالزم يف ســـياق الـــصندوق اخلـــاص؟ هـــل يـــتعني 
تــهاد الــالزم  علــى املؤســسة املاليــة بــذل االج   

 خبصوص املستثمرين يف صندوق خاص؟
 

إن الــصناديق اخلاصــة تــثري خمــاوف فريــدًة مــن      
فتلــــك . ناحيــــة مكافحــــة غــــسيل األمــــوال

الـــصناديق حـــىت تتميـــز عـــن الـــصناديق الـــيت  
يتـــداول اجلمهـــور أســـهمها أو تكـــون صـــناديق  

 تــضم صــناديق حقــوق خاصــة    -متبادلــًة مــسجلةً 
ــوال ل ( ــع أمـ ــستعمل جلمـ ــا تـ ــادًة مـ ــل عـ تمويـ

ــال   ــن األعم ــسلة م ــاة  ) سل ــناديق مغط ــادًة (وص ع
ــن      ــسلة م ــل سل ــوال لتموي ــع أم ــستعمل جلم ــا ت م

عــــادًة مــــا (وصــــناديق مغطــــاة ) األعمــــال
ــشاطات    ــتغال يف نـ ــوال لالشـ ــع  أمـ ــستعمل جلمـ تـ

ــة ــتثمار خمتلفــ ــصناديق ). اســ ــني أن الــ ويف حــ
ــالء      ــضع عم ــرآة، وال خت ــكل ش ــذ ش ــد تأخ ــة ق اخلاص

يف حالـــة . زمالـــشرآة لغايـــات االجتـــهاد الـــال
وجــود عــدد صــغري مــن املــستثمرين، قــد يــربز       
ــك     ــان أولئـ ــا إذا آـ ــول مـ ــؤال حـ ــًا سـ نظريـ
العمــــالء ميارســــون مــــستوى مــــن الــــتحكم يف 
الــــصندوق الــــذي يتكفــــل ببــــذل االجتــــهاد 
ــستثمرين، أي   ــك املــ ــسبة ألولئــ ــالزم بالنــ الــ
ــث    ــرورة للبحـ ــك ضـ ــان هنالـ ــا إذا آـ ــول مـ حـ

ــة   ــن امللكي ــستوى م ــذلك امل ــق ل ــد . املعم ــون ق يك
الوضــع فرضــيًا مرتبطــًا بوضــع الوســائل الــيت      
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ينـــشؤها عمـــالء تكـــون هلـــم امللكيـــة احلقيقيـــة 
 12.لتلك الوسائل وميارسون السيطرة عليها

 
وعلـــى آـــل، فإنـــه باإلمكـــان وبـــشكل منـــوذجي  
متييـــز الـــصناديق اخلاصـــة عـــن الوســـائل الـــيت 

" ذات الـــشيء"تـــستعمل آـــأدوات أو تكـــون هـــي 
 :من حيث

 
لعـــــادة جمـــــرد أدوات عـــــدم آوهنـــــا يف ا •

ــك     ــن ذل ــدًال م ــدار ب ــها ت ــستثمرين، ولكن للم
ــن     ــصل ع ــز ومنف ــستقل متمي ــان م ــل آي ــن قب م

 املستثمرين يف الصندوق؛

ــسيل   • ــراء خــاص مبكافحــة غ ــعًة إلج قــد تكــون خاض
 األموال؛

ــص   • ــا خيـ ــة فيمـ ــعًة للمراقبـ ــون خاضـ ــد تكـ قـ
 التقيد بتلك املتطلبات التنظيمية؛

ــراءات ملك     • ــات وإج ــا سياس ــون هل ــد يك ــة ق افح
 غسيل األموال؛ أو

ــن   • ــسمعة مـ ــسنة الـ ــرب حـ ــيمكن أن تعتـ وإال فـ
 .قبل املؤسسة املالية

 
ــة      ــصناديق اخلاصـ ــون الـ ــصدد، تكـ ــذا الـ يف هـ
أشــــبه مــــا يكــــون بالوســــطاء املؤســــسيني،  
ــروف      ــا يف الظ ــل إليه ــن التوص ــيت ميك ــة ال واخلالص
املناســبة هــي أن املؤســسة املاليــة لــن حتتــاج      

 .ستثمرأن تبحث عميقًا يف مستوى امل
 

                                                 
ــضة        12 ــرآات قاب ــتئمان أو ش ــناديق اس ــكل ص ــذ ش ــا تأخ ــًا م ــيت غالب ــائل ال ــك الوس تل

وطبقـــًا . للمـــالكني احلقيقـــيني " صـــناديق موثوقـــة "خاصـــة، هـــي أدوات ماليـــة   
ــ"للمبـــادئ الـــسليمة الـــيت يقـــول أحـــدها   ، يف ســـياق بنـــوك )KYC" (كاعـــرف عميلـ

ــالزم      ــهاد الـ ــذل االجتـ ــام ببـ ــب القيـ ــه جيـ ــة، فإنـ ــوك التجاريـ ــتثمار والبنـ االسـ
املــالك احلقيقــيني بقــصد   / وترآيــزه بالنــسبة لتلــك الوســائل علــى أولئــك العمــالء      
انظـــر مبـــادئ ولفـــسبريج . التحقـــق والتثبـــت مـــن اهلويـــة وتقريـــر مـــصدر األمـــوال

ــوك     ــن البن ــوال ع ــسيل األم ــضادة لغ ــة     امل ــا بغي ــرر طرحه ــيت يتك ــئلة ال ــة واألس اخلاص
 .النظر يف هذه املسائل يف سياق البنوك اخلاصة
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إن العوامـــل الـــيت تقـــرر مـــا إذا آـــان مثـــة  
ــستثمرين يف     ــشأن املـ ــًا بـ ــث عميقـ ــة للبحـ حاجـ
ــي     ــيها هـ ــن حتاشـ ــيت ميكـ ــاص والـ ــصندوق اخلـ الـ

 ):4 و 2انظر آذلك السؤالني (
 

أن املؤســـسة املاليـــة الـــيت تطبـــق الطريقـــة  •
ــا إذا   ــي مــن يقــرر م القائمــة علــى اخلطــر، ه
ــ   ــيم مناس ــعًا لتنظ ــاص خاض ــصندوق اخل ــان ال ب آ

ــضاعه     ــوال وإخـ ــسيل األمـ ــة غـ ــاص مبكافحـ خـ
ــة  ــذلك   لللمراقبـ ــه بـ ــن التزامـ ــد مـ لتأآـ

 النظام؛ و

ــل   • ــسن الــسمعة مــن قب يعتــرب الــصندوق اخلــاص ح
ــات    ــاس املعلومـ ــى أسـ ــة علـ ــسة املاليـ املؤسـ

وغيــاب املعلومــات الــيت   (املتــوفرة للعامــة  
 ).تستدعي الشك يف مسعة الصندوق اخلاص

 
ــصندوق   ــة الـ ــت بنيـ ــل، إذا آانـ ــاص وباملثـ اخلـ

ــل     ــل حتويـ ــديرًا أو وآيـ ــشارًا أو مـ ــضم مستـ تـ
يفــي باملعيــار املــبني أعــاله يف هــذه الفقــرة،      
ــًا    ــث عميقـ ــة للبحـ ــة حاجـ ــون مثـ ــها ال يكـ حينـ
ــة      ــت عالقـ ــىت وإن آانـ ــستثمرين، حـ ــشأن املـ بـ
ــًة      ــسه عالقـ ــصندوق نفـ ــة بالـ ــسة املاليـ املؤسـ

ــرًة ــة    . مباشـ ــسة املاليـ ــى املؤسـ ــث أن علـ حيـ
ــشار  ــع املستـ ــاق مـ ــدخول يف اتفـ ــدير الـ  أو املـ

أو وآيـــل التحويـــل للوفـــاء بتلـــك املتطلبـــات 
 .التنظيمية وفق ما يكون قابًال للتطبيق

 
ــيت      ــة ال ــًا يف احلال ــر إهبام ــل أآث ــيكون التحلي س
يكـــون فيهـــا ال الـــصندوق وال أي طـــرف آخـــر ذو 
صـــلة بـــه منظمـــًا مـــن حيـــث مكافحـــة غـــسيل  
ــى     ــيم علـ ــث التنظـ ــن حيـ ــىت مـ ــوال وال حـ األمـ

ــع   ــري خاض ــه، أو غ ــشأن  إطالق ــذا ال ــة هب .  للرقاب
ــى      ــتعني علـ ــاع، يـ ــذه األوضـ ــن هـ ــي أي مـ ففـ
ــان      ــا إذا آـ ــر فيمـ ــة النظـ ــسة املاليـ املؤسـ
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ــر   ــواح أخ ــك ن ــر   ىهنال ــن خط ــص م ــن أن تقل  ميك
فالقـــانون الواجـــب التطبيـــق . غـــسيل األمـــوال

ميكــــن أن يتطلــــب مــــن املؤســــسات املاليــــة  
ــسبة   ــالزم بالنـــ ــهاد الـــ ــام باالجتـــ القيـــ

ــصندوق ــستثمرين يف الـ ــ. للمـ ــن ومهمـ ــن مـ ا يكـ
أمــــر، ومــــع مراعــــاة التقيــــد بالقــــانون 
ــروف ال      ــك ظ ــد هنال ــد توج ــق، ق ــب التطبي الواج
تـــتمكن معهـــا املؤســـسة املاليـــة مـــن طمأنـــة  
ــصلة،    ــل ذات الـــ ــول العوامـــ ــسها حـــ نفـــ
ــىت      ــر ح ــى اخلط ــة عل ــة القائم ــتعمال الطريق باس
يكــــون مــــن املعقــــول بالنــــسبة للمؤســــسة  
املاليـــة أن ال تقـــوم بالبحـــث عميقـــًا للتحقـــق 

ن هويـــة املـــستثمرين أو القيـــام باجتـــهاد مـــ
تلـــك العوامـــل قـــد . الزم آخـــر بالنـــسبة هلـــم

ــسؤال    ــها يف ال ــبني من ــو م ــا ه ــشمل م ــاله، 2ت  أع
وآــــذلك العــــضوية املمكنــــة يف املنظمــــات ذات 
ــة    ــات التجاريـ ــذاتي أو التكوينـ ــيم الـ التنظـ
الـــيت تـــضع مبـــادئ مكافحـــة غـــسيل األمـــوال؛  

دوق طبيعــة الوســطاء الــذين قــد يــوزع الــصن     
ــم   ــن خالهل ــتم إال   (م ــع ال ي ــان التوزي ــا آ ــىت م م

ــث    ــن حي ــب م ــشكل مناس ــنظمني ب ــطاء م ــالل وس ــن خ م
مـــوال، حبيـــث يكـــون هنالـــك مكافحـــة غـــسيل األ

ــالل    ــن خ ــصندوق م ــع ال ــو مت توزي ــا ل ــل مم ــر أق خط
وســـطاء غـــري مـــنظمني علـــى هـــذا النحـــو وغـــري 

؛ طبيعــــة املــــستثمرين يف الــــصندوق )مــــراقبني
ــددهم   ــاهنم وعـ ــن   (ومكـ ــبري مـ ــدد الكـ إن العـ

املــستثمرين متــدني اخلطــورة عــادًة مــا يــشكل      
ــن     ــغر مـ ــدد أصـ ــشكله عـ ــا يـ ــل ممـ ــرًا أقـ خطـ

ــن  ــستثمرين مــ ــة  املــ ــورة العاليــ  ذوي اخلطــ
الـــذين قـــد يكـــون واحـــد منـــهم أو أآثـــر يف  

ومسعـــة ) وضـــع ميكنـــه مـــن الـــتحكم يف الـــصندوق
 13.املشارآني ممن هلم صلة بالصندوق

                                                 
حــىت وإن آانــت املؤســسة املاليــة تطبــق بــشكل معقــول الطريقــة القائمــة علــى           13

ــصندوق      ــة الـ ــر يف بنيـ ــشارك آخـ ــشار أو مـ ــصندوق، أو املستـ ــا للـ ــر يف تقييمهـ اخلطـ
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ــة    ــسة املاليـــ ــع املؤســـ ــن بوســـ إذا مل يكـــ
ــتعني      ــه يـ ــور، فإنـ ــذه األمـ ــان إىل هـ االطمئنـ
ــن    ــق مـ ــساب أو التحقـ ــض احلـ ــا رفـ ــا إمـ عليهـ

ــذ   ــوم ببـ ــستثمرين وتقـ ــة املـ ــهاد هويـ ل االجتـ
 .الالزم بالنسبة هلم

 
معـــامالت بنـــوك االســـتثمار والبنـــوك    : اجلـــزء ب

 التجارية عمومًا
 

إن معـــامالت بنـــوك االســـتثمار والبنـــوك التجاريـــة 
ــهم    ــرح األسـ ــات طـ ــوذجي وعمليـ ــسند النمـ ــل الـ مثـ
ــون    ــشفافية وال تكـ ــل إىل الـ ــام، متيـ ــاب العـ لالآتتـ

ــوال   ــسيل األم ــشاط غ ــًا بن ــصحوبًة عموم ــة . م ــى أي  وعل
ــر غــسيل        ــا خط ــق هب ــد يلح ــامالت ق ــإن املع ــال، ف ح
ــدليس    ــسبب التـ ــسمعة بـ ــر الـ ــذلك خطـ ــوال وآـ األمـ

ــريه  ــسترت أو غ ــئلة يف     . امل ــن األس ــدد م ــار ع ــد يث وق
 .هذا السياق

 
ــصوص     .1س ــة خبـ ــسة املاليـ ــسؤولية املؤسـ ــي مـ ــا هـ مـ

ــوك     ــالء لبن ــع عم ــا م ــشتغل فيه ــيت ت ــامالت ال املع
 االستثمار والبنوك التجارية؟

 
عرفــــة العميــــل، يتوجــــب علــــى إىل جانــــب م

املؤســــسة املاليــــة فهــــم ترآيــــب املعاملــــة 
املقرتحـــة والغايـــة منـــها، وأن تقـــرر مـــا إذا 
آـــان الغـــرض مـــن املعاملـــة متفقـــًا مـــع      
ترآيبـــها ومـــا إذا آـــان هلـــا مـــربر مـــن      

ــصادية ــة االقتـ ــن  . الناحيـ ــدم متكـ ــة عـ ويف حالـ
ــا    ــك، فإهنـ ــر ذلـ ــن تقريـ ــة مـ ــسة املاليـ املؤسـ
                                                                                                                                      

ندوق ميكــن حتاشــيه بــشكل معقــول، فقــد     واســتخالص أن التــدقيق يف املــستثمرين يف الــص   
ــد     ــرعية عنـ ــري شـ ــذوهنا غـ ــيت ينفـ ــامالت الـ ــصندوق واملعـ ــستثمرين يف الـ ــبني أن املـ يتـ
ــى          ــة عل ــول وقائم ــشكل معق ــصممة ب ــة م ــتعمال طريق ــع اس ــىت م ــانون، وح ــذ الق تنفي

ــوال        ــسيل األم ــد يف غ ــري متعم ــشكل غ ــورط ب ــد تت ــة ق ــسة املالي ــإن املؤس ــر، ف إن . اخلط
 تبطــل الطريقــة القائمــة علــى اخلطــر وجيــب أن ال تــؤدي إىل       مثــل هــذه النتيجــة ال  

 .انتقاد ال مربر له للمؤسسة املالية اليت تطبق تلك الطريقة
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ــى   ــصول عل ــا احل ــي هل ــات  ينبغ ــن املعلوم ــد م املزي
حـــىت تقـــوم باملعاملـــة وهـــي مطمئنـــة هلـــا أو  

ــة    ــك املعامل ــسري يف تل ــدم ال ــادفت  . 14ع ــإذا ص ف
ــشبهة يف      ــثريًة للـ ــة أو مـ ــري عاديـ ــًة غـ معاملـ
ــضاع    ــب إخـ ــه جيـ ــور، فإنـ ــذه األمـ ــا هلـ تقريرهـ

 .املسألة طبقًا لتدابري املؤسسة املالية
 
آيـــف ميكـــن للمؤســـسة املاليـــة تقريـــر ذلـــك يف   .2س

  املعامالت املعقدة؟سياق
 

ينبغـــي علـــى املؤســـسة املاليـــة حتديـــد صـــفات  
ــضاع      ــضي بإخ ــذي يق ــب ال ــد الرتآي ــل معق التموي
تلـــك املعـــامالت إىل مراجعـــة إضـــافية للتوصـــل  
إىل تلـــك القـــرارات املـــشار إليهـــا يف الـــسؤال 

 أعـــاله وهـــي املعـــامالت الـــيت حيتمـــل أن 1رقـــم 
ــسبة     ــط بالن ــوق املتوس ــال ف ــر ع ــى خط ــشتمل عل ت

ــةللم ــسة املاليـ ــثري  . ؤسـ ــوم أن الكـ ــن املفهـ مـ
مـــن املعـــامالت، مثـــل تـــسنيد وتوثيـــق بطاقـــة 
ــا،      ــأس هب ــدات ال ب ــستتبعه تعقي ــد ت ــان ق االئتم
ــي      ــشكل أساس ــفافًة ب ــل ش ــا تظ ــك فإهن ــع ذل . وم

بعــض عمليــات التمويــل املعقــدة الرتآيــب قــد      
" وســــائل ذات مــــآرب خاصــــة"تــــشتمل علــــى 

")SPVs ("مـــع عـــدم التـــأثري علـــى الـــشفافية. 
 غـــري احملتمـــل أن تنطـــوي وتلـــك املعـــامالت مـــن

 . من املتوسطىلعلى خطر أع
 

عمليـــات املراجعـــة اإلضـــافية للمعـــامالت األقـــل 
ــى     ــخاص أعلـ ــا أشـ ــوم هبـ ــب أن يقـ ــفافيًة جيـ شـ
ــال    ــدة األعمـ ــوظيفي بوحـ ــسلم الـ ــستوى يف الـ مـ

ــصلة ــن    ،ذات ال ــة م ــذلك جمموع ــى ب ــا أوص ــىت م  م
ــرباء  ــال   (اخلـ ــبيل املثـ ــى سـ ــك علـ ــشمل ذلـ ويـ

                                                 
ــة         14 ــري عادي ــون غ ــن أن ال تك ــا ميك ــة، فإهن ــري عادي ــة غ ــدو أن املعامل ــدما يب ــىت عن ح

ــات        ــإن عملي ــة، ف ــوال التقليدي ــسل األم ــم غ ــه نظ ــون علي ــد تك ــذي ق ــو ال ــى النح عل
ــ  ــسل األم ـــ   غ ــا ب ــشار إليه ــيت ي ــراء "وال ال ــالم احلم ــود يف   " األع ــا وج ــون هل ــد ال يك ق
 .هذه املعامالت
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ارة العليــــا للخطــــر، خــــرباء االلتــــزام، اإلد
والــــضريبة واحملاســــبة واخلــــرباء القــــانونيون 

 ).وآذلك األشخاص املرتبطون باألعمال
 
ــه       .3س ــة فعل ــسة املالي ــى املؤس ــتعني عل ــذي ي ــا ال م

لـــتمكني موظفيهـــا مـــن التقريـــر حـــسبما جـــاء 
 وصفه يف الرد على السؤال السابق؟

 
ل يتوجـــب علـــى املؤســـسة املاليـــة أن توجـــه جـــ

ــرد   ــواردة يف الــ ــادئ الــ ــا إىل املبــ اهتمامهــ
 أعـــاله يف وضـــع سياســـاهتا 2 و 1علـــى الـــسؤالني 

هـــذا إىل جانـــب أن علـــى املؤســـسة . وإجراءاهتـــا
املاليـــة تـــوفري التـــدريب للمـــوظفني املناســـبني  
لتمكينـــهم مـــن اختـــاذ القـــرارات ذات الـــصلة، 
ــا      ــىت م ــسؤولني م ــا إىل امل ــور ورفعه ــصعيد األم وت

ــباً  ــك مناسـ ــان ذلـ ــك  . آـ ــشمل ذلـ ــن أن يـ ميكـ
ــها   ــاالت بعينـ ــة حـ ــدريب دراسـ ــب . التـ ويتوجـ

ــوظفيهم      ــشاطات مـ ــة نـ ــدراء مراقبـ ــى املـ علـ
ــذون      ــوظفني يتخـ ــك املـ ــن أن أولئـ ــد مـ للتأآـ
ــون    ــب ويقومــ ــو مناســ ــى حنــ ــرارات علــ القــ

 .بتصعيدها طبقًا إلجراءات املؤسسة املالية
 

جتمعــــات تقــــدمي القــــروض، املــــشارآات : اجلــــزء ج
 واملتاجرة

 
لبنـــوك لتقـــدمي القـــروض، واملتـــاجرة    إن جتمـــع ا

بــالقروض ال تكــون مــصحوبًة عمومــًا بنــشاط لغــسيل      
ــوال ــئلة   . األم ــض األس ــإن بع ــر، ف ــن أم ــن م ــا يك ومهم

ــ    ــسؤوليات مكافح ــول م ــار ح ــد تث ــوال  ق ــسيل األم ة غ
 .ية يف هذا السياقيف املؤسسات املال

 
ــب       .1س ــروض يتوجـ ــنح القـ ــع مـ ــراف يف جتمـ أي األطـ

زم بـــشأن املقرتضـــني عليـــه بـــذل االجتـــهاد الـــال
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ــع    ــب التجمـ ــدء برتتيـ ــت البـ ــني يف وقـ أو املقرضـ
 للقرض؟

 
ــيت    ــوك الـ ــع البنـ ــني يف جتمـ ــى املقرضـ ــون علـ تكـ

ــرض  ــتقدم القــ ــشارآني  (ســ ــك املــ ــا يف ذلــ مبــ
) 15واملتنــــازل إلــــيهم يف التجمــــع الرئيــــسي

ــشأن    ــالزم بـ ــهاد الـ ــام باالجتـ ــسؤولية القيـ مـ
ــرتض ــلة    . املق ــات ذات ص ــرتض معلوم ــدم املق ــد يق ق

ــل ( ــارير  مثــ ــة، التقــ ــائق التنظيميــ الوثــ
ــسنوية ــرض    ) ال ــنظم الق ــالل م ــن خ ــني م إىل املقرض

ــل، و ــتعمال  إأو الوآيـ ــرض اسـ ــن للمقـ ــه ميكـ نـ
ــالزم     ــهاد ال ــات االجت ــائق لغاي ــك الوث ــا (تل مب

ــل  ــف بالعميـ ــك التعريـ ــون  ) يف ذلـ ــسبما يكـ حـ
ــى      ــة عل ــن اهلوي ــق م ــتم التحق ــد ي ــبًا، وق مناس
 أســـاس غـــري وثـــائقي، وميكـــن للمقرضـــني احلـــصول
علــــى املعلومــــات ذات الــــصلة مــــن مــــصادر 

وال يكــــون علــــى املقرضــــني التــــزام . أخــــرى
ــضاً     ــضهم بع ــاه بع ــالزم جت ــهاد ال ــإجراء االجت . ب

وال يكـــون علـــى مـــن يقـــوم برتتيـــب القـــرض أو 
ــسبة إىل     ــزام بالنـ ــك االلتـ ــل ذلـ ــل مثـ الوآيـ
املقـــرتض فقـــط بفـــضل صـــفته آمرتـــب أو وآيـــل  

 .مبوجب تسهيالت منح القرض
 

ــ  ــن م ــا يك ــرض  ومهم ــب الق ــن يرت ــإن م ــر، ف ن أم
ــب أن     ــذلك يتوجـ ــوم بـ ــذي يقـ ــل الـ أو الوآيـ
ــستوى      ــام باملـ ــراءات للقيـ ــه إجـ ــون لديـ تكـ
املناســــب مــــن االجتــــهاد الــــالزم بالنــــسبة 
للمقرضـــني الـــذين يـــدعوهم لالنـــضمام إىل جتمـــع  

                                                 
ويف . عـــادًة مـــا تـــوحي بتحويـــل حقـــوق أو حتويـــل حقـــوق والتزامـــات" التنـــازالت" 15

يــشمل مــصطلح  ". اإلحــالل"بعــض األحيــان، يــشار إىل حتويــل احلقــوق وااللتزامــات بـــ       
ــازل" ــشرة   " التن ــذه الن ــات ه ــ) FAQs(لغاي ــالل   آ ــازل واإلح ــاالت التن ــن ح ــتم . ًال م ت

ــل       ــل بالتحوي ــالغ الوآي ــتم إب ــث ي ــصاح، حي ــاس اإلف ــى أس ــويالت عل ــك التح ــذا يف . تل ه
يفـــرتض أن ") املـــشارآة الفرعيـــة"يـــشار إليهـــا أحيانـــًا بــــ " (املـــشارآة"حـــني أن 

تكـــون علـــى أســـاس مـــن عـــدم اإلفـــصاح لغايـــات هـــذه النـــشرة، أي ال يـــتم إبـــالغ 
ــل ــل بالتحويـ ــدم   . الوآيـ ــاس عـ ــى أسـ ــة علـ ــشارآات القائمـ ــة باملـ ــويالت اخلاصـ التحـ

 .اإلفصاح تعامل على أهنا تنازالت
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ــاحنني ــني    . املـ ــك املقرضـ ــوم أن أولئـ ــن املفهـ مـ
 مـــرتبطني بعالقـــات ســـابقة اعـــادًة مـــا يكونـــو

و الوآيــل وبــذا فإنــه ال يلــزم    مــع املرتــب أ 
ســوى القليــل مــن االجتــهاد الــالزم اإلضــايف يف      

 .هذا الصدد يف سياق معامالت معينة
 
هــل علــى املــشارآني يف جتمــع القــرض واملتنــازل        .2س

ــذل    ــام ببـ ــة القيـ ــسوق الثانويـ ــيهم يف الـ إلـ
 االجتهاد الالزم خبصوص املقرتض؟

 
آمــــا ورد أعــــاله، يتوجــــب علــــى املقرضــــني  

ــام  ــرتض    القيـ ــصوص املقـ ــالزم خبـ ــهاد الـ باالجتـ
ــا     ــًا آم ــك متام ــرض، وذل ــدمي الق ــصل بتق ــا يت فيم
ــازل    ــع واملتنـ ــشارآني يف التجمـ ــى املـ ــتعني علـ يـ

وعلــى آــل، فــإن   . إلــيهم عنــد التجمــع األويل  
املتنـــــازل إلـــــيهم واملـــــشارآني يف الـــــسوق 
الثانويـــة بعـــد تـــشكيل التجمـــع األويل، قـــد ال 

 أو يكونـــوا يف وضـــع ميكنـــهم مـــن الكـــشف عـــن 
احليلولـــة دون حـــدوث غـــسيل األمـــوال، حيـــث ال  
ــوارد    ــتعمال املــ ــول اســ ــن املعقــ ــون مــ يكــ
ــازل   ــرض واملتنــ ــشارآني يف القــ ــسبة للمــ بالنــ

ــ  ــام بـ ــيهم للقيـ ــالزم أو ذإلـ ــهاد الـ لك االجتـ
النظـــر إلـــيهم باعتبـــارهم خاضـــعني لاللتـــزام  

ميكـــن تـــشبيه .  االجتـــهاد الـــالزم ذلـــكببـــذل
ــ ــامالت املقـــ ــةرمعـــ ــسوق الثانويـــ  ض يف الـــ

باملتـــاجرة يف الـــسندات يف تلـــك الـــسوق، حيـــث  
يكــون مــن املفهــوم جيــدًا أن مــشرتي الــسندات      
ــاه      ــالزم جت ــهاد ال ــة االجت ــزمني مبمارس ــسوا مل لي

إن معـــامالت القـــروض . ري تلـــك الـــسنداتدمـــص
يف الـــسوق الثانويـــة ال تكـــون مـــصحوبًة عمومـــًا 

 .خبطر غسيل األموال
 

مـــن (وعلـــى آـــل، فقـــد تكـــون هنالـــك ظـــروف 
ــشارآني     األم ــد امل ــصبح أح ــدما ي ــا، عن ــة عليه ثل
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ــة، يف    ــى درايـ ــه علـ ــازل إليـ ــرض أو املتنـ يف قـ
ــتغري      ــرتض، ب ــع املق ــه م ــة لعالقت ــات العادي اجملري

يـــتعني ) رئيـــسي يف ملكيـــة املقـــرتض أو أعمالـــه
فيهــــا علــــى املؤســــسة املاليــــة النظــــر يف  
القيـــام باالجتـــهاد الـــالزم بالنـــسبة للمقـــرتض 

ــة ــتعمال الطريقــ ــا اســ ــة وأن عليهــ  القائمــ
ــروف    ــك الظ ــل تل ــد مث ــر يف حتدي ــى اخلط ــذا . عل ه

ــشارك يف      ــبح املـ ــا أصـ ــه إذا مـ ــب أنـ إىل جانـ
القــــرض أو املتنــــازل إليــــه علــــى درايــــة 
بنـــشاط غـــري عـــادي فيمـــا يتـــصل باملعاملـــة،  
ــى    ــصول علـ ــسعي للحـ ــه الـ ــب عليـ ــه يتوجـ فإنـ
ــكوآه،      ــدد ش ــإن مل تتب ــة، ف ــن املعامل ــضاح ع إي

ــ    ــر طبقـ ــصعيد األمـ ــه تـ ــي عليـ ــه ينبغـ ًا فإنـ
ــرض    ــشارك يف القـ ــدى املـ ــصعيد لـ ــراءات التـ إلجـ
ــان     ــا إذا آـ ــر مـ ــه لتقريـ ــازل إليـ أو املتنـ

 .النشاط مشبوهًا ومن مث اإلبالغ عنه
 
ــالزم       .3س ــهاد ال ــذل االجت ــرض ب ــائع الق ــى ب ــل عل ه

بـــشأن املـــشارك يف القـــرض أو املتنـــازل إليـــه  
 والعكس بالعكس؟

 
ــشارآة أو      ــع امل ــذي يبي ــرض ال ــى املق ــب عل يتوج

ــازل، ــشأن    التنـ ــرض بـ ــسياسات املقـ ــًا لـ  طبقـ
االجتــــهاد الــــالزم ومتــــشيًا مــــع الطريقــــة  
ــدابري      ــه ت ــون لدي ــر، أن تك ــى اخلط ــة عل القائم
للقيــــام ببــــذل االجتــــهاد الــــالزم خبــــصوص  
ــس   ــه والعكـــ ــازل إليـــ ــشارك أو املتنـــ املـــ

مـــن املفهـــوم أن األطـــراف املـــشارآة . بـــالعكس
ــسيًة    ــون مؤسـ ــه تكـ ــازل عنـ ــرض أو يف التنـ يف قـ

ــ  ــرتبط بعالق ــوى   وت ــا س ــث ال يلزمه ــابقة حبي ات س
القيــام بالقليــل مــن االجتــهاد الــالزم هبــذا      

 . يف سياق معامالت معينةنالشأ
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ــالزم     .4س ــهاد الـ ــذل االجتـ ــل بـ ــى الوآيـ ــل علـ  هـ
خبـــصوص املتنـــازل إليـــه الـــذي يقـــوم بـــشراء  

 القروض يف السوق الثانوية؟
 

ميكــن أن توجــد ظــروف ال يكــون فيهــا الوآيــل      
ــن    ــه م ــع ميكن ــسلم   حتويف وض ــوال إىل، أن ت ــل أم ي

 مـــن متنـــازل إليـــه بـــسبب آـــون     أمـــوال
ــود     ــات أو قيـ ــًة لعقوبـ ــه عرضـ ــازل إليـ املتنـ

ــثًال ــول   . م ــكوك ح ــل ش ــدى الوآي ــون ل ــن أن يك ميك
ــوقعني  ــيهم املتــ ــازل إلــ ــسة . املتنــ إن املؤســ

ــن      ــوح م ــرض ممن ــًة لق ــتكون وآيل ــيت س ــة ال املالي
جتمــع بنــوك جيــب أن حتــرص علــى إدخــال شــروط       

ــائق ــة يف وثـ ــا  معينـ ــسمح هلـ ــين تـ ــرض املعـ  القـ
بأخـــذ تلـــك الـــشكوك باحلـــسبان والـــسماح هلـــا 
ــك       ــاس تل ــى أس ــازل عل ــك التن ــاز ذل ــدم إجن بع

 .الشكوك
 
مـــا هـــو دور الوآيـــل بالنـــسبة إىل املـــشارآني    .5س

يف شـــــراء مـــــشارآات يف القـــــرض يف الـــــسوق 
 الثانوية؟

 
علــــى الــــرغم مــــن أن البــــائع ملــــشارآة يف 

االجتــهاد القــرض يــتعني عليــه القيــام ببــذل     
الـــالزم بـــشأن املـــشارك، فـــإن الوآيـــل لـــيس  

ــك  ــة إىل ذل ــًال   (حباج ــه فع ــون بإمكان ــن يك ــه ل إن
القيـــام بـــذلك ألنـــه يف العـــادة ال يعلـــم ملـــن 

، آمـــا أن الوآيـــل ال حيتـــاج )بيعـــت املـــشارآات
إىل الــــسعي للحــــصول علــــى حــــق املوافقــــة  

 .التعاقدية بشأن املشارآني
 

 خطابات االعتماد: اجلزء د
 

ــستعم ــرارًا يف    تـ ــرارًا وتكـ ــاد مـ ــات االعتمـ ل خطابـ
تــــستعرض هــــذه . معــــامالت االســــترياد والتــــصدير
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ــشرة  ــاالت   ) FAQs(النــ ــن احلــ ــددًا مــ ــاه عــ أدنــ
ــال   ــذا اجمل ــشائعة يف ه ــك   . ال ــة أن هنال ــزم مالحظ ويل

ــن امل    ــه م ــأس ب ــوع ال ب ــذا   تن ــكال يف ه ــات واألش نتج
ن تطبيــق املبــادئ العامــة املعــرب عنــها     اجملــال، وأ

 أن خيــــضع إىل اســــتثناءات لــــتعكس أدنــــاه ميكــــن
ــروف    ــات والظــ ــك املنتجــ ــة لتلــ ــروف اخلاصــ الظــ

 .املختلفة
 
ــاد،       .1س ــاب اعتم ــدار آت ــك بإص ــوم البن ــدما يق عن

مـــن هـــي اجلهـــة الـــيت يـــتعني عليـــه التعامـــل 
معهـــا علـــى أهنـــا عميلتـــه لغايـــات االجتـــهاد 
ــصدر      ــك امل ــى البن ــتعني عل ــذي ي ــا ال ــالزم؟ م ال

  املعنية؟النظر فيه بالنسبة للمعامالت
 

عمومـــًا، ينبغـــي علـــى البنـــك املـــصدر لكتـــاب 
ــاد    ــب االعتمـ ــدم طلـ ــار أن مقـ ــاد اعتبـ االعتمـ

وهبــذا الــشأن، يتوجــب   . هــو عميلــه ) املــشرتي(
علــى البنــك املــصدر لالعتمــاد النظــر يف عــدد      
ــمنها      ــن ض ــة وم ــة باملعامل ــسائل املرتبط ــن امل م
مــا إذا آانــت املعاملــة تتعلــق ببــضائع ممــا      

رج نطــاق أعمــال العميــل،   ميكــن اعتبــاره خــا  
ــاق      ــن نط ــًة ع ــة خارج ــت املعامل ــا إذا آان أو م

ــا إذا   ــه، ومـ ــسبة لعميلـ ــألوف بالنـ ــان املـ آـ
مـــن الواضـــح متامـــًا أن األســـعار تفـــوق آـــثريًا 

ــسوق   ــعار يف الـ ــرتاض أن   (األسـ ــى افـ ــذا علـ هـ
ــذي  ــك الــ ــوظفي البنــ ــاب نمــ ــزون آتــ  ينجــ

ــى    ــسوق علـ ــعار الـ ــم بأسـ ــى علـ ــاد علـ االعتمـ
ــة  ــهم العامـ ــاس معرفتـ ــت )أسـ ــا إذا آانـ ، ومـ

ــا      ــر فيهـ ــستدعي النظـ ــة تـ ــضائع املعنيـ البـ
ــرب  ــستوى أآـ ــسكريًة  (مبـ ــدات عـ ــون معـ ــأن تكـ آـ

ــثًال ــد  )مــ ــك املؤآــ ــان البنــ ــا إذا آــ ، ومــ
أو املبلــغ عنــه املــسمى مــن مقــدم     / لالعتمــاد

 وإذا مــــا اشــــتم .الطلــــب ذا مسعــــة حــــسنة
ــري       ــا غ ــيء م ــود ش ــاد وج ــصدر لالعتم ــك امل البن
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ني عليــــه مطمــــئن يف املعاملــــة، فإنــــه يــــتع
ــك، وإذا      ــول ذل ــضاح ح ــى إي ــصول عل ــسعي للح ال
ــشكوك     ــد الـ ــاف لتبديـ ــري آـ ــضاح غـ ــان اإليـ آـ
ــك      ــى البن ــب عل ــة، يتوج ــشأن املعامل ــق ب والقل
ــًا    ــصعيد طبقـ ــام بالتـ ــاد القيـ ــصدر لالعتمـ املـ

ال يكــون علــى البنــك   . لإلجــراءات اخلاصــة بــه  
ــهاد     ــشأن االجتـ ــزام بـ ــاد التـ ــصدر لالعتمـ املـ

ــستفيد أو ا   ــاه املـ ــالزم جتـ ــد  الـ ــك املؤآـ لبنـ
 .البنك املبلغ عنه/ لالعتماد

 
ــاد        .2س ــاب اعتم ــد خط ــا بتأآي ــك م ــام بن ــد قي عن

أو اإلبـــالغ عنـــه، مـــن يـــتعني عليـــه معاملتـــه 
 آعميل له لغايات بذل االجتهاد الالزم؟

 
عمومــًا، يكــون علــى البنــك املؤآــد لالعتمــاد      
واملبلـــغ عنـــه، باســـتثناء مـــا هـــو مـــشروط يف 

ــة ا  ــة، معاملـ ــة التاليـ ــصدر  اجلملـ ــك املـ لبنـ
يف بعـــض الظـــروف، قـــد . لالعتمـــاد آعميـــل لـــه

ــغ، ويف     ــك املبلـ ــيًال للبنـ ــستفيد عمـ ــون املـ يكـ
ــبق       ــد س ــغ ق ــك املبل ــون البن ــاالت، يك ــك احل تل
. لــه ترآيــز اجتــهاده الــالزم جتــاه املــستفيد     

ــدم     ــذي ق ــك ال ــا البن ــون فيه ــيت يك ــاالت ال يف احل
إليـــه املـــستفيد الوثـــائق هـــو بنـــك مرشـــح ال 

لــغ عــن االعتمــاد وال قــام    يكــون هــو مــن أب  
بتأآيـــده، فـــإن هـــذا البنـــك املرشـــح جيـــب أن 

 .يعامل املستفيد آعميل له
 

علــــى العمــــوم، إن عالقــــة البنــــك املؤآــــد 
به بعالقـــة شـــلالعتمـــاد بالبنـــك املـــصدر لـــه أ

وعليـــه، . املؤســـسة املاليـــة بالبنـــك املراســـل
ــك      ــان ذلـ ــىت آـ ــد أو، مـ ــك املؤآـ ــإن البنـ فـ

أن يعتـــرب آجـــزء مالئمـــًا، البنـــك املبلـــغ جيـــب 
ــك    ــاه البنـ ــالزم جتـ ــهاد الـ ــة االجتـ ــن عمليـ مـ
املــــصدر لالعتمــــاد، يف العوامــــل املوصــــوفة يف 
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مبـــادئ ولفـــسبريج لعمليـــات البنـــوك املراســـلة 
ــشرة  ــذه النـ ــة هبـ ــر . واملتعلقـ ــل ال ينظـ يف األصـ

إىل البنـــــك املؤآـــــد باعتبـــــار أن عليـــــه 
ــالزم   ــهاد الـــ ــام باالجتـــ ــزام بالقيـــ التـــ

تمـــاد أو املـــستفيد بالنـــسبة لطالـــب فـــتح االع
ــذلك،      ــغ آـ ــك املبلـ ــاد، وال البنـ ــن االعتمـ مـ
باســـتثناء آمـــا هـــو ملحـــوظ أعـــاله، عنـــدما  
ــو    ــصدر هـ ــك املـ ــيس البنـ ــستفيد ولـ ــون املـ يكـ

 .عميل البنك املبلغ
 

إذا الحــظ البنــك  ) 1(ومهمــا يكــن مــن أمــر،    
ــد ــري  / املؤآـ ــيء غـ ــود شـ ــاد وجـ ــغ لالعتمـ املبلـ

عــــادي يف املعاملــــة، بنــــاًء علــــى جتربتــــه  
ــاد، أو    العا ــات االعتمـ ــال خطابـ ــة يف جمـ ) 2(مـ

ســــواء أقــــام (إذا آــــان البنــــك املرشــــح 
وجـــد ) بـــاإلبالغ عـــن االعتمـــاد أو أآـــده أم ال

ــه      ــى مراجعتـ ــاًء علـ ــادي، بنـ ــري عـ ــيئًا غـ شـ
للوثــائق املقدمــة إليــه، حينــها ويف آــل مــن      

ــاالت   ــذه احلــ ــه  ،)2(أو ) 1(هــ ــتعني عليــ  يــ
ــك    ــول ذلـ ــضاحات حـ ــى إيـ ــصول علـ ــسعي للحـ الـ

ــشيء، وإ ــًة الــ ــضاحات مطمئنــ ــن اإليــ ذا مل تكــ
لتبديـــد الـــشكوك بالنـــسبة للمعاملـــة، فإنـــه 

املبلـــغ القيـــام / يـــتعني علـــى البنـــك املؤآـــد
ــًا لتـــدابريه اخلاصـــة حـــىت وإن . بالتـــصعيد طبقـ

آانـــت الوثـــائق تبـــدو ســـليمًة، إال أن البنـــك 
املرشـــح لتـــداول الوثـــائق أصـــبح علـــى علـــم  
بوجـــود شـــيء غـــري عـــادي يف املعاملـــة، فإنـــه  

ــت ــى   يـ ــصول علـ ــسعي للحـ ــضًا الـ ــه أيـ عني عليـ
ــم،      ــن املالئ ــان م ــشأن، وإذا آ ــذلك ال ــضاح ب إي
فــإن عليــه القيــام بالتــصعيد حــسب تــدابريه      

 .اخلاصة
 

ـــ  ــزء ه ــرى : اجل ــئلة أخ ــدفع  : أس ــالء ال ــاية، وآ الوص
 والشرآات املستأمنة ووآالء العهدة
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ــاه      .1س ــة جتـ ــسة املاليـ ــسؤولية املؤسـ ــي مـ ــا هـ مـ

نـــسبة للتحـــويالت مكافحـــة غـــسيل األمـــوال بال
احلــــرة لــــألوراق املاليــــة بالنيابــــة عــــن  
العمــــــالء األوصــــــياء، أي حتــــــويالت األوراق 

 املالية غري املصحوبة أموال مزامنة هلا؟
 

ــشكل    ــستتبع بـ ــيت تـ ــاية، الـ ــامالت الوصـ إن معـ
أمـــوال، جيـــب أن ومنـــوذجي حتويـــل أوراق ماليـــة 

ــة    ــسة املاليـ ــة للمؤسـ ــدابري العاديـ ــضع للتـ ختـ
ومــن األمثلــة  . ل األمــوالبــشأن مكافحــة غــسي  

ــة    ــسة املاليـ ــى املؤسـ ــب علـ ــك، يتوجـ ــى ذلـ علـ
ــب      ــالزم املناسـ ــهاد الـ ــذل االجتـ ــام ببـ القيـ
ــا      ــديها، وإذا مـ ــاية لـ ــل الوصـ ــصوص عميـ خبـ
وجــدت أن معاملــًة مــا مــثرية للــشبهة، فإنــه      
يــــتعني عليهــــا التــــصعيد حــــسب التــــدابري  

وقــد مت التأآيــد علــى هــذه اخلالصــة     . املرعيــة
ــياق الت  ــضًا يف سـ ــألوراق   أيـ ــرة لـ ــويالت احلـ حـ

ــة ــدرس   . املالي ــا بال ــرض هل ــب التع ــة جي ــي نقط وه
يف بـــرامج التـــدريب والتوعيـــة لـــدى املؤســـسة  

 .املالية
 
ــشرآة       .2س ــدفع أو ال ــل ال ــى وآي ــب عل ــذي جي ــن ال م

املـــستأمنة أن تعاملـــه باعتبـــاره عمـــيًال هلـــا  
 لغايات االجتهاد الالزم؟

 
ــستأمنة      ــشرآة امل ــدفع أو ال ــل ال ــى وآي ــب عل جي

املــة البنــك املــصدر لالعتمــاد آعميــل هلــا      مع
فــال شــرآات  . لغايــات مكافحــة غــسيل األمــوال   

ــب أن   ــسندات جيـــ ــاملو الـــ ــأمني وال حـــ التـــ
ــة     ــدفع أو اجلهـ ــل الـ ــالء لوآيـ ــاملوا آعمـ يعـ

فــــإذا آــــان مــــصدر االعتمــــاد . املــــستأمنة
"SPV "     ــل ــى وآي ــتعني عل ــالق، في ــد اإلغ ــشكل عن م

الــــدفع أو املــــستأمن التحقــــق مــــن هويــــة 
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"SPV"   ــات ــن هويـ ــق مـ ــراءات التحقـ ــًا إلجـ  طبقـ
ــم  ــشأن   (عمالئهـ ــايف بـ ــالزم اإلضـ ــهاد الـ فاالجتـ

"SPV "ــىن    يف ــه مع ــيس ل ــسياق ل ــذا ال ، لكــن ) ه
يـــتعني علـــيهم أيـــضًا بـــذل االجتـــهاد الـــالزم  
ــدم      ــل مق ــة مث ــرين يف املعامل ــراف اآلخ ــاه األط جت

الكيــــان الــــذي حيــــول (اخلدمــــة أو املــــودع 
يانــــًا  آSPVفــــإذا آـــان  "). SPV"األصـــول يف  

ــستقرًا  ــتعني    م ــالق، ي ــد اإلغ ــشكيله عن ــتم ت ومل ي
علــى وآيــل الــدفع واملــستأمن بــذل االجتــهاد      

ــاه   ــالزم جتـ ــن  " SPV"الـ ــق مـ ــب التحقـ إىل جانـ
 .هويته

 
مـــا هـــي مـــسؤولية املؤســـسة املاليـــة عنـــدما    .3س

 تقوم بالعمل بصفة وآيل عهدة بني طرفني؟
 

ــل      ــة أن تعامـ ــسة املاليـ ــى املؤسـ ــب علـ يتوجـ
اتفاقيــــة عهــــدة آعمــــالء هلــــا الطــــرفني يف 

وقــد يكــون واحــد   (لغايــات االجتــهاد الــالزم   
ــل    ــالء بالفعــ ــرفني عمــ ــن الطــ ــر مــ أو أآثــ

ــة  ــسة املاليـ ــسة  ). للمؤسـ ــى املؤسـ ــي علـ ينبغـ
ــدة      ــرتح للعه ــب املق ــب الرتتي ــم ترآي ــة فه املالي
ــا إذا    ــرر مـ ــا أن تقـ ــه، وعليهـ ــة منـ والغايـ
آـــان الغـــرض مـــن معاملـــة العهـــدة املقرتحـــة  

ــه   ــع ترآيب ــق م ــة   يتف ــان للمعامل ــا إذا آ ا وم
 .معىن اقتصادي


