
 جمموعة ولفسبريج
 

 دليل مكافحة غسيل األموال لصناديق االستثمار -بيان ولفسبريج
 املشرتآة ووسائل االستثمار األخرى املتجمعة

 
 التمهيـد

 
إن التهديـــد املـــستمر لغـــسيل األمـــوال يـــدار بفاعليـــة 
ــسيل       ــل لغ ــر احملتم ــصدي للخط ــم والت ــق فه ــن طري ــر ع أآث

ــامالهتم  ــالء ومعـ ــصاحب للعمـ ــوال املـ ــة ق. األمـ ــت جمموعـ امـ
ــسبريج ــناديق   1ولفـ ــساعدة صـ ــدليل ملـ ــذا الـ ــوير هـ  بتطـ

ــرى     ــتثمار األخــ ــائل االســ ــشرتآة ووســ ــتثمار املــ االســ
ــة  ـــ  (املتجمعـ ــدليل بـ ــذا الـ ــًا يف هـ ــا معـ ــشار إليهـ يـ

إلدارة خطـــــر ") PVs"أو " PV"، "الوســـــائل املتجمعـــــة"
 .غسيل األموال لديهم

 
الـــسلطات  ذات يقـــوم املـــستثمرون يف آـــثري مـــن األمـــاآن

ــعيًا     ال ــة سـ ــائل املتجمعـ ــتثمار يف الوسـ ــضائية باالسـ قـ
ــرص   ــدخول إىل فــ ــع والــ ــة، التنويــ وراء اإلدارة املهنيــ

 .استثمارية ما آانت لتتاح لوال ذلك الدخول
 

تـــــشمل الوســـــائل املتجمعـــــة وحـــــدات االســـــتثمار 
ــوق اخلاصــة       ــناديق احلق ــناديق التحــوط، ص ــتئماني، ص االس

ــاً    ــف اختالف ــا ختتل ــسية، إهن ــصناديق الرئي ــن  وال ــبريًا م  آ
ــذه     ــذي تتخ ــانوني ال ــشكل الق ــث ال ــشرآات،  (حي ــل ال مث

ــد ــشراآات أو العقـــ ــتئمان، الـــ ــداف )االســـ ، ويف أهـــ
االســـتثمار الـــيت تـــسعى إليهـــا، والـــسلطات القـــضائية  
ــضع     ــذي خت ــيم ال ــستوى التنظ ــا، م ــا فيه ــتم تنظيمه ــيت ي ال
لـــه، نـــوع املـــستثمر الـــذي تـــسعى الجتذابـــه والـــشكل  

ــهمه    ــع أس ــه توزي ــتم في ــذي ي ــصاحلها  ال ــداهتا أو م ا، وح
                                                 

: اليـــةتتـــألف جمموعـــة ولفـــسبريج مـــن املؤســـسات املاليـــة الدوليـــة القياديـــة الت 1
 يــو إف جيــه،  - ميتسوبيــشي-، بــانكو ســانتاندر، بنــك طوآيــو   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
تحالفــة البنــوك األيرلنديــة امل : شــارك يف تطــوير هــذا الــدليل اإلرشــادي آــل مــن      

 .لويدز، تي إس بي، وآر بي سي اجملموعة املالية
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يـــشار إليهـــا جمتمعـــًة يف هـــذا الـــدليل اإلرشـــادي بــــ (
 ").احلصص"
 

ــة    ــستويات املختلفـ ــة واملـ ــائل املتجمعـ ــوع الوسـ ــع تنـ مـ
خلطـــر غـــسيل األمـــوال، يـــتعني علـــى الوســـائل املتجمعـــة 
تطـــوير وتفـــصيل سياســـاهتا اخلاصـــة وإجراءاهتـــا ملكافحـــة 

. عماهلـــاغـــسيل األمـــوال والتـــصدي للمخـــاطر اخلاصـــة بأ
ــادي ال     ــدليل اإلرشـ ــذا الـ ــم أن هـ ــا أن تفهـ ــي هلـ ينبغـ
ــرتاك يف      ــن االش ــة م ــائل املتجمع ــة الوس ــيط مه ــي إىل تثب يرم

ــا    ــن غريه ــرًا م ــد خط ــا أش ــظ بأهن ــد يالح ــشاطات ق ــن . ن ولك
ــارات ذات    ــبني االعتبـ ــك يـ ــن ذلـ ــدًال مـ ــدليل بـ ــذا الـ هـ
الـــصلة الـــيت ينبغـــي علـــى الوســـائل املتجمعـــة أخـــذها 

ــار والت  ــني االعتب ــل   بع ــى والتعام ــرف عل ــا يف التع ــه هل نب
ــر        ــن خط ــًة م ــستويات خمتلف ــستتبع م ــيت ت ــاع ال ــع األوض م

إن هــــذا الــــدليل ال يعلــــو علــــى . غــــسيل األمــــوال
ــون    ــا تكـ ــق حيثمـ ــة التطبيـ ــوائح واجبـ ــوانني واللـ القـ

 .أآثر حزمًا
 

مثــــل (إن مــــن مــــسؤولية إدارة الوســــائل املتجمعــــة 
ــشرآاء  ــاء أو الـ ــالس اإلدارة، األمنـ ــضاء جمـ ــيخ ) أعـ ترسـ

ــة     ــب ملكافحـ ــامج مناسـ ــشغيل برنـ ــة تـ ــق ومراقبـ وتطبيـ
ــوال ــسيل األم ــدليل . غ ــذا ال ــد وه ــذه  ق ــاز ه ــساعد يف إجن ي

ــة ــب    . املهمــ ــشريع الواجــ ــى التــ ــاد علــ إن االعتمــ
ــا يف      ــوال مب ــسيل األم ــة غ ــامج مكافح ــى برن ــق، وعل التطبي

املنـــصوص ") CDD("ذلـــك عمليـــة بـــذل االجتـــهاد الـــالزم 
ــزم   ــع يلـ ــزء الرابـ ــا يف اجلـ ــا عليهـ ــا إمـ ــوم هبـ أن يقـ

ــة    ــدها باخلدمـ ــنني لتزويـ ــة أو املعيـ ــائل املتجمعـ  2الوسـ
ــتثمار، املــسجلون،       ــشاري االس ــالء التحويــل، مست ــل وآ مث

ــوك ــذا الــدليل     (إخل .... البن ــًة يف ه ــشار إليهــا جمتمع ي
ـــ  ــة "بـ ــزود اخلدمـ ــرض   "). مـ ــدليل ال يتعـ ــذا الـ إن هـ

ــة    ــائل املتجمعـ ــني الوسـ ــة بـ ــصل إىل العالقـ ــدرس املفـ بالـ

                                                 
ــات         2 ــل منظم ــن قب ــا م ــة إم ــشغيلية واإلداري ــدمات الت ــام باخل ــتم القي ــا ي ــادًة م ع

ــابع  ــري ت ــث غ ــرف ثال ــة أو لط ــالف ذ . تابع ــبني خ ــا مل ي ــد  م ــا بع ــارة فيم ــإن اإلش ــك، ف ل
 .املتجمعة تشمل مزود اخلدمةوسائل إىل ال
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مــزودي اخلدمــة فيمــا خيــص مــسؤوليات مكافحــة      وأي مــن 
غـــسيل األمـــوال، باســـتثناء التنبيـــه إىل أنـــه حيثمـــا  
ــوم       ــا ال تق ــصدد، وحيثم ــذا ال ــات هب ــك ترتيب ــون هنال يك
التـــشريعات املطبقـــة بتنظـــيم هـــذا الوضـــع علـــى حنـــو  
آخــــر، فإنــــه يتوجــــب التوصــــل إىل فهــــم لــــألدوار  
ة واملـــسؤوليات ذات الـــصلة بالنـــسبة للوســـائل املتجمعـــ 

ــة    ــة ممارسـ ــائل املتجمعـ ــي للوسـ ــة، وينبغـ ــزود اخلدمـ ومـ
ــى      ــادر عل ــة ق ــزود اخلدم ــن أن م ــد م ــالزم للتأآ ــرص ال احل

 .القيام بالدور املتفق عليه معه
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 خطر غسيل األموال  .1
 

ــائل      ــع الوس ــى مجي ــق عل ــدليل أن يطب ــذا ال ــصد هب يق
ــوع      ــن التنـ ــر عـ ــض النظـ ــًا، بغـ ــة عمومـ املتجمعـ

ــاله  ــه أع ــشار إلي ــ . امل ــن م ــا يك ــإن  ومهم ــر، ف ن أم
ــالزم      ــوال امل ــسيل األم ــر غ ــين أن خط ــوع يع ــك التن ذل
لوســـائل متجمعـــة معينـــة خيتلـــف مـــا بـــني ســـياق  

ــر ــثري    . وآخ ــإن الك ــيم، ف ــصعب التعم ــه ي ــني أن ويف ح
ــر       ــا خط ــدث هب ــة ألن حي ــة قابل ــائل املتجمع ــن الوس م
ــباب      ــدة أس ــك لع ــوال وذل ــسيل األم ــث غ ــن حي ــل م أق

 :منها ما يلي
 

ــدفق يف ال  • ــيت تتـ ــول الـ ــة  األصـ ــائل املتجمعـ وسـ
ــا    ( ــادًة مـ ــة عـ ــائل املتجمعـ ــصاحل يف الوسـ واملـ

ــل  ــن قب ــوزع م ــون   ) ت ــرى تك ــة أخ ــسات مالي مؤس
 لغايـــات مكافحـــة غـــسيل هـــي نفـــسها منظمـــًة

ــوال ــرتاك    . األمـ ــر اشـ ــن خطـ ــص مـ ــذا يقلـ وهـ
ــسيل   ــشاطات غـــ ــة يف نـــ ــائل املتجمعـــ الوســـ

 األموال؛

 

العديــــد مــــن الوســــائل املتجمعــــة لــــديها  •
ــل م    ــم جتع ــم حتك ــدابري ونظ ــًة   ت ــل جاذبي ــها أق ن

ــى      ــود عل ــل القي ــوال مث ــسيل األم ــراغبني يف غ لل
ــه إىل     ــها أو حتويلـ ــد منـ ــحب النقـ ــات سـ عمليـ

 أطراف أخرى غري املستثمرين؛ و

 

ــب     • ــستعمل يف الغالــ ــة تــ ــائل املتجمعــ الوســ
ــل   ــة األجـ ــتثمارات طويلـ ــات اسـ ــضها (لغايـ بعـ

ــد األدىن و     ــن احل ــتثمار م ــرتات اس ــون لف ــد يك / ق
ــبرية   ــوم آ ــة رس ــا) أو بني ــدل دوران  مم ــل مع  جيع

ــًا أو االســـتثمار قـــصري األجـــل   رأس املـــال عاليـ
 .أو خارجًا عن املألوف/ غري جذاب و
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ــناعة     ــم صـ ــآلة حجـ ــسبب ضـ ــال، وبـ ــة حـ ــى أيـ علـ
الوســـــائل املتجمعـــــة، وإمكانيـــــة دخـــــول     
ــن     ــب أن مـ ــسهولة، إىل جانـ ــا بـ ــستثمرين إليهـ املـ
يقومـــون بغـــسيل األمـــوال يـــسهل علـــيهم التـــشبه  

ــستثمرين ا  ــسلوك املـ ــكاهلم بـ ــص أشـ ــشرعيني وتقمـ  ،لـ
ــن    ــة مـ ــائل املتجمعـ ــتعمال الوسـ ــن اسـ ــن املمكـ فمـ
ــصيلة      ــسيل حـ ــون بغـ ــذين يقومـ ــرمني الـ ــل اجملـ قبـ

ــة      ــصعب للغاي ــد ي ــو ق ــى حن ــرائمهم عل ــًا (ج وأحيان
لتقلـــيص هـــذه األخطـــار،    . اآتـــشافه ) يـــستحيل 

ــق       ــر يف تطبي ــة النظ ــائل املتجمع ــى الوس ــب عل يتوج
ر مــصمم بــشكل معقــول علــى أســاس اخلطــ      برنــامج  

خــذًا بعــني االعتبــار العوامــل املــذآورة يف هــذا       آ
 .الدليل

 
 العالقة بني الوسائل املتجمعة واملستثمرين  .2
 

ــى       ــات عل ــة التزام ــم أي ــية لفه ــور األساس ــن األم م
الوســائل املتجمعــة جتــاه مكافحــة غــسيل األمــوال       
ــرح      ــا ط ــتم هب ــيت ي ــات ال ــل الرتتيب ــي إدراك أن جمم ه

ــ   ــة علـ ــائل املتجمعـ ــهم يف الوسـ ــستثمرين األسـ ى املـ
ــل الرتتيبــات الــيت يــتم مبوجبــها فيمــا بعــد        وجمم
تعامــل الوســائل املتجمعــة مــع املــستثمرين تقــع       
ــمن فئــة عريــضة واحــدة أو اثنــتني حــسبما هــو        ض

ــاه  ــوف أدن ــدة أن    . موص ــة واح ــيلة متجمع ــن لوس ميك
ــات،    ــن العالقـ ــتني مـ ــن الفئـ ــل مـ ــى آـ ــشتمل علـ تـ
ــة       ــة معين ــة حال ــستعملة يف أي ــة امل ــد العالق وتعتم
علـــى تـــشكيلة مـــن األوصـــاف مبـــا يف ذلـــك طبيعـــة  
ــيت      ــضائية الـ ــسلطة القـ ــة والـ ــيلة املتجمعـ الوسـ

 .تصدر أسهمها أو توزع فيها
 

ــائل       ــني الوس ــات ب ــن العالق ــتني م ــيص الفئ ــن تلخ ميك
 :املتجمعة واملستثمرين آما يلي

 
 العالقات املباشرة
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يف هــذه احلــاالت، يكــون للوســيلة املتجمعــة عالقــة       

ــس  ــع املـ ــرة مـ ــة مباشـ ــيلة املتجمعـ تثمرين ألن الوسـ
ــاهتم و   ــة طلب ــوم مبعاجل ــن   / تق ــوال م ــسلم األم أو تت

ــرةً  ــستثمرين مباش ــهم    . امل ــات األس ــتالم طلب ــن اس ميك
ــزود      ــة أو مـ ــيلة املتجمعـ ــل الوسـ ــن قبـ ــا مـ إمـ
ــة    ــيلة املتجمعـ ــه الوسـ ــل إليـ ــذي توآـ ــة الـ اخلدمـ

 .أو استالم األموال/ مهمة معاجلة الطلبات و
 

 العالقات غري املباشرة
 

يف هـــذه احلـــاالت، ال تقـــوم الوســـيلة املتجمعـــة      
ــستثمر و   ــب املـ ــة طلـ ــوال  / مبعاجلـ ــتالم األمـ أو اسـ

ــرةً  ــه مباش ــل    ؛من ــن قب ــهم م ــع األس ــتم توزي ــث ي  حي
أو مــــن خــــالل وســــطاء مثــــل البنــــوك، جتــــار  

ــرآات  ــاطة، شـ ــشاري   /الوسـ ــأمني، مستـ ــالء التـ  وآـ
االســـتثمار، املخططـــني املـــاليني أو مؤســـسات ماليـــة  

"). الوســـطاء"لـــيهم جمـــتمعني بــــ يـــشار إ(أخـــرى 
جيـــوز امـــتالك األســـهم مـــن قبـــل أو بواســـطة       

احلـــــسابات "الوســـــطاء فيمـــــا يـــــسمى بــــــ 
ــة ــاة    3".بالوآالـ ــع مراعـ ــاع، ومـ ــك األوضـ  يف تلـ

االعتبـــارات املبينـــة يف اجلـــزء اخلـــامس، يكـــون      
وبنـــاًء . عميـــل الوســـيلة املتجمعـــة هـــو الوســـيط

ــا     ــون هلـ ــة ال يكـ ــيلة املتجمعـ ــإن الوسـ ــه، فـ عليـ
ــستثمرين   عال ــع امل ــرة م ــة مباش ــا  (ق ــر عم ــض النظ بغ

 ).إذا آان املسامهون مسجلني أو غري مسجلني
 

ولــذا، فــإن هــذا الــدليل يفــّرق بــني العالقــات        
املباشــرة وغــري املباشــرة بــني الوســيلة املتجمعــة       
واملـــستثمرين، علـــى الـــرغم مـــن أن الطريقـــة      

                                                 
ــة " 3 ــسابات بالوآالـ ــ" احلـ ــضًا   والـ ــسمى أيـ ــن أن تـ ــل "يت ميكـ ــسابات الوآيـ أو " حـ

ــه       ــن عمالئ ــة ع ــهم بالنياب ــى األس ــيط عل ــصل الوس ــدما حي ــستعمل عن ــت، وت ــسابات البي ح
ــستثمرين( ــن       ). أي امل ــيط، لك ــم الوس ــهم باس ــى األس ــصول عل ــتم احل ــاالت، ي ــك احل ويف تل

قـــد يكـــون هنالـــك حـــاالت يقـــوم فيهـــا الوســـيط بإنـــشاء حـــساب لـــدى الوســـيلة  
وحـــىت يف تلـــك . يت ختـــصص حـــسابات فرعيـــًة بالنيابـــة عـــن املـــستثمرين املتجمعـــة الـــ

 .احلاالت، فإن عمالء الوسيط ال يعاملون على أهنم عمالء للوسيلة املتجمعة
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ــذها       ــب أخ ــاالت جي ــع احل ــر، يف مجي ــى اخلط ــة عل القائم
عتبــــار يف تنفيــــذ املعــــايري املوصــــوفة بعــــني اال

 .ملكافحة غسيل األموال
 
 االجتهاد الالزم جتاه العميل  .3
 

 املقدمـة  1.3
 

ــالزم    ــهاد الـ ــدة لالجتـ ــة واحـ ــك طريقـ ــست هنالـ ليـ
ــاه العميــل ميكــن أخــذها آمــسألة مبــدأ عــام،        جت
ــة،     ــائل املتجمعـ ــع الوسـ ــل مجيـ ــن قبـ ــا مـ وتبنيهـ
ــة   ــائل املتجمعـ ــاف الوسـ ــوع أوصـ ــسبب تنـ ــك بـ  وذلـ
ــا       ــن خالهل ــتم م ــيت ي ــة ال ــع املختلف ــوات التوزي وقن
ــفه      ــا مت وصـ ــستثمرين آمـ ــى املـ ــهم علـ ــرح األسـ طـ

 .أعاله
 

وبـــاملفهوم العـــام، فـــإن االجتـــهاد الـــالزم جتـــاه  
 :العميل عادًة ما يشمل

 
التعـــرف علـــى والتحقـــق مـــن هويـــة املـــستثمر  •

 واملالك احلقيقي؛

 

ــتثمار   • ــن االس ــة م ــم الغاي ــك  (فه ــون ذل ــد يك وق
ــحًا بذ اتــــه يف حالــــة وجــــود منتجــــات  واضــ
 ؛ و)وخدمات معينة

 

ــستثمرين     • ــاه املـ ــالزم جتـ ــهاد الـ ــراء االجتـ إجـ
 .والتحقق من معامالهتم

 
ــوف      ــوال املوص ــسيل األم ــر غ ــدني خط ــل يف ت ــع التأم م
ــاله، فإنــه ميكــن تطبيــق تــدابري مبــسطة خاصــة        أع
ــن      ــثري مـ ــالء يف آـ ــاه العمـ ــالزم جتـ ــهاد الـ باالجتـ

يف الوســــيلة احلــــاالت عنــــد قبــــول املــــستثمرين 
 .املتجمعة
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لتقريـــر املـــستوى املناســـب مـــن االجتـــهاد الـــالزم  
ــتعني    ــة، يـ ــيلة متجمعـ ــة وسـ ــياق أيـ ــوب يف سـ املطلـ
ــل      ــر يف العوامــ ــيلة النظــ ــك الوســ ــى تلــ علــ

 :التالية
 

ــستثمر • ــر املــ ــذي  -خطــ ــستثمر الــ ــوع املــ  نــ
ــان    ــا إذا آــ ــة مــ ــه ومعرفــ ــتتعامل معــ ســ
ــًة أو   ــسات ماليــ ــيكونون مؤســ ــستثمرون ســ املــ

مبـــا فيهـــا الـــشرآات ( منظمـــًة شـــرآات عامـــًة
ــة      ــواق املالي ــهمها يف األس ــداول أس ــتم ت ــيت ي ال
أو الكيانـــات احلكوميـــة، لكـــن انظـــر أدنـــاه  

ــة  ــر الدولـ ــدني  ) (خطـ ــر متـ ــا ذات خطـ ومجيعهـ
ــوال  ــسيل األمـ ــستثمرين  ) لغـ ــع املـ ــًة مـ مقارنـ

املعقــــدين الــــذين يفتقــــرون إىل الــــشفافية، 
ــسات أو     ــتئمان، املؤســ ــناديق االســ ــل صــ مثــ

ــائط اال ــرى  وسـ ــة األخـ ــتثمار اخلاصـ ــة (سـ عاليـ
ــوال  ــسيل األمـ ــال غـ ــورة يف جمـ ــل، ). اخلطـ وباملثـ

ــذي     ــستثمرين الــ ــة املــ ــالنظر إىل طبيعــ وبــ
تتوجـــه إلـــيهم الوســـيلة املتجمعـــة، صـــناديق  
ــًا     ــد عمومـ ــوف تتعهـ ــة سـ ــات التقاعديـ املعاشـ
ــهاد    ــصوص االجتـ ــسطة خبـ ــإجراءات مبـ ــام بـ القيـ

 الالزم جتاه املستثمرين؛

 

وزيــــع أســــهمها  اتــــساع ت-خطــــر الدولــــة •
فمــــثًال، التوزيــــع إىل مــــستثمرين مقــــيمني يف (

نفــــس الواليــــة القــــضائية مثــــل الوســــيلة 
املتجمعـــة ينطـــوي علـــى خطـــر أقـــل مـــن حيـــث 
ــالتوزيع     ــورن بـ ــا قـ ــىت مـ ــوال مـ ــسيل األمـ غـ
املباشـــر إىل مـــستثمرين يقيمـــون يف عـــدد آـــبري  
مـــن الـــدول املختلفـــة أو حـــىت التوزيـــع علـــى 

 ؛)نطاق عاملي
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ــر احلالـــة  • ــة    -خطـ ــيلة املتجمعـ ــاف الوسـ أوصـ
ذاهتـــا، فـــبعض الوســـائل املتجمعـــة يـــستتبعها  

ــوال    ــسيل األمــ ــر غــ ــادة يف خطــ ــل (زيــ مثــ
الــصناديق الــيت تــسمح باســرتداد احلــصص دومنــا      

؛ )إخل... قيـــد مـــن حيـــث الزمـــان أو املبـــالغ 
 و

 

ممـــا ( إن مبـــالغ أي اســـتثمار -خطـــر القيمـــة •
ــد أدىن ملتطلبــــات      ــأي حــ ــأثر بــ ــد يتــ قــ

قيـــود علـــى طريقـــة دفـــع وأيـــة ) االســـتثمار
مثــــل الوســــيلة املتجمعــــة ذات (االآتتابــــات 

ــد     ــيت تقيـ ــسبيًا والـ ــصغرية نـ ــتثمارات الـ االسـ
ــول      ــا حي ــوال مم ــرتداد األم ــاب واس ــات االآتت عملي

حــــسابات مــــع ) أو منــــها إىل(إليهــــا مــــن 
ــين      ــستثمر املع ــم امل ــسجلة باس ــة م ــسات مالي مؤس
ــسبة    ــل بالنـ ــرًا أقـ ــوم خطـ ــى العمـ ــشكل علـ تـ

 ).لغسيل األموال

 
يف العالقــــة املباشــــرة، يــــتعني علــــى الوســــيلة  
ــائم      ــالزم القـ ــهاد الـ ــام باالجتـ ــة القيـ املتجمعـ

 .على اخلطر جتاه العميل
 

ــر    ــزم أن تنظــ ــرة، يلــ ــري املباشــ ــة غــ يف العالقــ
ــالزم     ــهاد الـ ــستوى االجتـ ــة يف مـ ــيلة املتجمعـ الوسـ
ــسبما      ــيط، ح ــاه الوس ــه جت ــوم ب ــي أن تق ــذي ينبغ ال

 بعــني االعتبــار   هــو مــبني يف اجلــزء اخلــامس آخــذةً     
البيئـــة التنظيميـــة يف الـــسلطة القـــضائية ذات     
الــــصلة ومــــسؤوليات الوســــيط عــــن الــــسياسات  
ــسيل      ــة غـ ــتحكم يف مكافحـ ــائل الـ ــدابري ووسـ والتـ

واعتمــــادًا علــــى نتيجــــة االجتــــهاد . األمــــوال
ــاه       ــة جت ــيلة املتجمع ــه الوس ــوم ب ــذي تق ــالزم ال ال

ــيط  ــات  (الوســ ــى متطلبــ ــادًا علــ ــذلك اعتمــ وآــ
، يلـــزم أن تقـــرر الوســـيلة    )لـــي القـــانون احمل 
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 4املتجمعــة مــستوى االجتــهاد الــالزم جتــاه العميــل     
ــد( ــستثمر    ) إن وج ــاه امل ــده جت ــب أن تتعه ــذي جي . ال

ــن     ــة أن مــ ــيلة املتجمعــ ــرب الوســ ــا تعتــ حيثمــ
الـــضروري القيـــام بالتـــدابري اخلاصـــة هبـــا بـــشأن  
ــق     ــا يتعلـ ــل فيمـ ــاه العميـ ــالزم جتـ ــهاد الـ االجتـ

ــادرة    ــري قـ ــها غـ ــستثمر، لكنـ ــام  باملـ ــى القيـ علـ
بـــذلك بنجـــاح، فإنـــه جيـــب عـــدم املوافقـــة علـــى  

 .االستثمار من جانب الوسيلة املتجمعة
 

ــود   ــق البنـ ــائل  4.4، و 3.4، 2.4تطبـ ــى الوسـ  علـ
املتجمعـــة بالنـــسبة للعالقـــات املباشـــرة وغـــري      
املباشـــرة الـــيت تقـــرر فيهـــا الوســـائل املتجمعـــة  
ــالزم      ــهاد ال ــن االجت ــني م ــستوى مع ــام مب ــرورة القي ض

 .املستثمرجتاه 
 

 التعرف على املستثمرين والتحقق من هوياهتم  2.3
 

أو الوســـيط (يلـــزم أن تقـــوم الوســـيلة املتجمعـــة 
ــزء    ــوفة يف اجلــ ــاالت املوصــ ــاإلجراءات )5يف احلــ  بــ

املعقولـــة للتعـــرف علـــى املـــستثمر والتحقـــق مـــن  
 .هويته

 
ــة     ــراءات اخلاصــ ــدى اإلجــ ــون مــ ــي أن يكــ ينبغــ

الوســيلة  بــالتعرف علــى العميــل الــيت تتعهــدها      
ــى   ــًا عل ــة قائم ــة   املتجمع ــس طبيع ــر وتعك ــاس اخلط أس

ــستثمر، ــة و املـ ــيلة املتجمعـ ــة /  والوسـ أو املعاملـ
ــة ــر   . املعينـ ــا اخلطـ ــون فيهـ ــيت يكـ ــاع الـ يف األوضـ

متـــدنيًا ميكـــن تطبيـــق إجـــراءات مبـــسطة للتعـــرف  
 .على املستثمر

 

                                                 
حيثمــا يــشري هــذا الــدليل إىل االجتــهاد الــالزم جتــاه العميــل يف ســياق العالقــة           4

ــام ب       ــة القي ــيلة املتجمع ــى الوس ــتعني عل ــا ي ــرة، وحيثم ــري املباش ــة  غ ــدابريها اخلاص ت
ــن         ــل م ــك ال جيع ــإن ذل ــستثمر، ف ــول امل ــل ح ــاه العمي ــالزم جت ــهاد ال ــذل االجت ــشأن ب ب
ــيًال     ــستثمر عمـ ــى املـ ــاع يبقـ ــك األوضـ ــة، ويف تلـ ــيلة املتجمعـ ــيًال للوسـ ــستثمر عمـ املـ

 .للوسيط
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ــًا       ــستثمر طبقـ ــة املـ ــن هويـ ــق مـ ــي التحقـ ينبغـ
ــى   ــة علـ ــوائح املرعيـ ــوانني واللـ ــلللقـ ــد . األقـ قـ

تـــشتمل الوســـائل املناســـبة للتحقـــق مـــن اهلويـــة  
مثــل االطــالع   ( أو غــري وثائقيــة   وســائل وثائقيــةً  

ــة    ــات االلكرتونيــ ــدة البيانــ ــى قاعــ أو / و) علــ
ــالل    ــن خـ ــات مـ ــحة املعلومـ ــن صـ ــت مـ ــشمل التثبـ تـ
الوآـــــاالت املتخصـــــصة أو قواعـــــد البيانـــــات  

ــة     ــرى موثوق ــصادر أخ ــة أو م ــد  (العام ــل التأآ مث
ــ  ــحة اهلويـ ــن صـ ــم  مـ ــات رقـ ــضريبية أو معلومـ ة الـ

ــستث   ــها للمــ ــاعي ومطابقتــ ــضمان االجتمــ ). مرالــ
لتحقـــق أن تـــشمل آمـــا ميكـــن للوســـائل املالئمـــة ل

ــد     ــستلمة والتأآـ ــوال املـ ــدقيق يف األمـ ــضًا التـ أيـ
ــم     ــسجل باسـ ــساب املـ ــن احلـ ــستلمة مـ ــا مـ ــن أهنـ مـ
ــشكل      ــة بـ ــة منظمـ ــسة ماليـ ــدى مؤسـ ــستثمر لـ املـ

 .مناسب
 

ــائ    ــى الوثـ ــصول علـ ــزم احلـ ــا يلـ ــة حيثمـ ق اخلاصـ
ــاحلًة يف    ــون صـ ــا أن تكـ ــي هلـ ــه ينبغـ ــة، فإنـ باهلويـ

 .وقت فتح احلساب
 

ينبغـــي عـــادًة أن تكـــون الوســـيلة املتجمعـــة قـــد  
ــة     ــائق املطلوب ــى الوث ــصلت عل ــري  (ح ــات غ أو البين

ــة ــتح     ) الوثائقي ــت ف ــستثمر يف وق ــة امل ــات هوي إلثب
ــساب ــدمي   . احلـ ــا تقـ ــتم فيهـ ــيت ال يـ ــاالت الـ ويف احلـ

ــسر    ــه الـ ــى وجـ ــائق علـ ــري  الوثـ ــا غـ عة وبقائهـ
آاملــة، حينــها وعنــد أي طلــب الســرتداد األمــوال       

ــة   ( ــوائح املرعيـ ــوانني واللـ ــاة القـ ــع مراعـ ، )ومـ
ــصيلة     ــز حـ ــة حجـ ــيلة املتجمعـ ــى الوسـ ــب علـ يتوجـ
ــامالت     ــة معـ ــى أيـ ــة علـ ــدم املوافقـ ــرتداد وعـ االسـ
ــة       ــات الوثائقي ــسليم البين ــتم ت ــا مل ي ــرى طامل أخ

ــة ــك    . املطلوبـ ــل تلـ ــه يف مثـ ــب أنـ ــذا إىل جانـ هـ
االت، يتوجــب علــى الوســيلة املتجمعــة النظــر      احلــ 

ــه      ــشبوه وتقدمي ــشاط م ــود ن ــن وج ــر ع ــداد تقري يف إع
 .للسلطات املعنية
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 ةـامللكية احلقيقي  3.3
 

يلـــزم أن تقـــوم الوســـيلة املتجمعـــة بتطبيـــق      
ــر   ــدير اخلطـ ــى تقـ ــة علـ ــة القائمـ ــذًة (الطريقـ آخـ

يف ) 1.4باحلـــسبان العوامـــل املـــذآورة يف البنـــد     
ــة      تق ــوب معرف ــن املطل ــان م ــا إذا آ ــول م ــا ح ريره

أو القيـــام ببـــذل   / هويـــة املالـــك احلقيقـــي و   
انظـــر (االجتـــهاد الـــالزم اإلضـــايف جتـــاه املـــستثمر 

 ).4.4البند 
 

إذ يتوجــب علــى الوســيلة املتجمعــة حتديــد هويــة       
ــوًال        ــك معق ــان ذل ــا آ ــىت م ــط م ــي فق ــك احلقيق املال
ــة     ــروف اخلاصــ ــسبان الظــ ــذًة باحلــ ــًا آخــ وعمليــ

نـــــوع املـــــستثمر، املنـــــتج،    (ســـــتثمار  باال
ــامالت ــة   ) إخل... املعـ ــشاملة القائمـ ــة الـ والطريقـ

ــان       ــة، وبي ــيلة املتجمع ــة بالوس ــر واخلاص ــى اخلط عل
ــر    ــرف آخـ ــن طـ ــة عـ ــصرف بالنيابـ ــستثمر يتـ أن املـ

 .حيثما يكون ذلك مناسبًا
 

 االجتهاد الالزم املعزز  4.3
 

ــاه       ــتم جت ــذي ي ــزز ال ــالزم املع ــهاد ال ــيكون االجت س
ــست ــاع    امل ــياق األوض ــط يف س ــًا فق ــيت (ثمرين مطلوب ال

ــة يف    ــل املبينـ ــى العوامـ ــاًء علـ ــدها بنـ ــتم حتديـ يـ
ــد  ــدو  ) 1.4البنـ ــستثمر يبـ ــا مـ ــشرتك فيهـ ــيت يـ الـ

ــث      ــن حي ــاص م ــو خ ــى حن ــًة عل ــورًة عالي ــل خط ــه ميث أن
 .التعرض إىل غسيل األموال

 
ــيلة    ــإن الوســ ــاع، فــ ــك األوضــ ــدها لتلــ يف حتديــ

ــسائل    ــر يف امل ــب أن تنظ ــة جي ــر  املتجمع ــة خبط  املتعلق
يـــشمل خطـــر املـــستثمر  (الدولـــة وخطـــر املـــستثمر 5

                                                 
خطـــر الدولـــة وخطـــر العميـــل مت حبثهمـــا يف بيـــان ولفـــسبريج عـــن اإلرشـــاد حـــول    5

wolfseberg.www-انظـــر (ر إلدارة خمـــاطر غـــسيل األمـــوال الطريقـــة القائمـــة علـــى اخلطـــ
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ــستثمر      ــا املـ ــون فيهـ ــيت يكـ ــة الـ ــاع اخلاصـ األوضـ
6 .)"شخصًا مكشوفًا سياسيًا"

 
ــة    ــة مراجعـ ــيلة املتجمعـ ــى إدارة الوسـ ــب علـ يتوجـ
املـــستثمرين الـــذين ميثلـــون خطـــورًة عاليـــًة وجيـــب  

 .إخضاعهم إىل االجتهاد الالزم املعزز
 
 الوسـطاء  .4
 

 املقدمـة  1.4
 

ــات       ــة عالق ــطاء يف إقام ــن الوس ــة م ــشرتك جمموع ــد ت ق
ــة    ــيلة املتجمعـ ــى الوسـ ــتعني علـ ــرة، ويـ ــري مباشـ غـ
تعهـــد القيـــام باالجتـــهاد الـــالزم القـــائم علـــى  

 .اخلطر جتاه الوسيط
 

ــى آــل وســيلة متجمعــة وضــع وحتديــد سياســتها        عل
ــة هبــذا الــصدد، ولكــن يف مجيــع األحــوال جيــب        اخلاص

ــذه الطر ــه هـ ــر  أن توجـ ــى اخلطـ ــة علـ ــة القائمـ يقـ
بــشأن االجتــهاد الــالزم جتــاه الوســيط، أن توجــه       
ــيت    ــة الـ ــة املنظمـ ــستوى املراقبـ ــى مـ ــا علـ ترآيزهـ
خيــضع هلــا الوســيط، وعلــى الدولــة املوجــود هبــا        

ــيط   ــة الوسـ ــة ونزاهـ ــيط، ومسعـ ــا لالوسـ ــر مـ تقريـ
 :إذا آان الوسيط

 
ــ   • ــيم مناسـ ــه إىل تنظـ ــعًا بذاتـ ــة خاضـ ب ملكافحـ

ق تعامالتــه مــع عمالئــه   غــسيل األمــوال يف ســيا  
ــنظم    ــك الـ ــه بتلـ ــة التزامـ ــتم مراقبـ إن (وتـ

ــوفة يف     ــايري املوصـ ــي باملعـ ــذي يفـ ــيط الـ الوسـ

                                                                                                                                      
com.priniciples( والعوامــــل املوصــــوفة يف ذلــــك البيــــان ميكــــن تطبيقهــــا ملــــساعدة ،

الوســـائل املتجمعـــة يف تطـــوير طريقتـــها القائمـــة علـــى اخلطـــر مـــن أجـــل براجمهـــا 
 .اد الالزمللقيام باالجته

ــخاص      6 ــصوص األشـ ــسبريج خبـ ــة ولفـ ــدى جمموعـ ــا لـ ــرر طرحهـ ــيت يتكـ ــئلة الـ ــر األسـ انظـ
 .com.principles-wolfsberg.www: املكشوفني سياسيًا يف املوقع
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ـــ     ــدليل ب ــذا ال ــه يف ه ــشار إلي ــة ي ــذه النقط ه
 وأ؛ ")الوسيط املنظم"

 

ــيلة     • ــد الوس ــيطًا تعتق ــرب وس ــر، يعت ــو آخ ــى حن عل
ــبًة     ــراءات مناسـ ــستخدم إجـ ــه يـ ــة أنـ املتجمعـ

ــن ال  ــوال مـ ــسيل األمـ ــة غـ ــذي ملكافحـ ــوع الـ نـ
تــستنتج الوســيلة املتجمعــة أنــه ســيكون مــن      
ــة     ــن هوي ــق م ــدم التحق ــا ع ــسبة هل ــول بالن املعق

آــأن يكــون الوســيط   (عمــالء الوســيط بنفــسها   
م بــشكل مناســب، أو وفــق   ظتابعــًا لكيــان مــن  

إن الوســـيط الـــذي ) (4.5مـــا جـــاء يف الفقـــرة 
ــة      ــذه النقطـ ــوفة يف هـ ــايري املوصـ ــي باملعـ يفـ

الوســـيط "ل بــــ يـــشار إليـــه يف هـــذا الـــدلي
 ").املقبول

 
إن القــوانني واللــوائح الــيت ختــضع هلــا الوســائل       
املتجمعـــة تـــشري مـــرارًا إىل التمييـــز بـــني الـــدول  
ــوال      ــسيل األمـ ــة غـ ــيم ملكافحـ ــديها تنظـ ــيت لـ الـ

يطبـــق بفعاليـــة ويفـــي مبعـــايري قـــوة التـــدخل يف  "
ــوال   ــة األم ــيس لــديها    FATF"(7(حرآ ــيت ل  وتلــك ال

ــا   ــر م ــام لتقري ــك النظ ــل ذل ــوائح  مث ــت ل  إذا آان
ــيط    ــى الوسـ ــة علـ ــوال املطبقـ ــسيل األمـ ــة غـ مكافحـ

ــبًة أم ال ــشري    . مناسـ ــدليل يـ ــذا الـ ــني أن هـ ويف حـ
ــدعو إىل أن    ــه ال يـ ــر، إال أنـ ــذا املؤشـ ــل إىل هـ وحييـ

 .هذا هو املعيار الذي جيب استعماله
 

ــاه       ــالزم جت ــهاد ال ــذل االجت ــان ب ــون باإلمك ــد يك فق
علـــى الوســـيط بكيانـــات خمتلفـــة وذلـــك اعتمـــادًا 

ــشرتآًا      ــة م ــدم اخلدم ــان مق ــا إذا آ ــى م ــروف وعل الظ
 8.أم ال

                                                 
 FATFإن قــوانني ولــوائح مكافحــة غــسيل األمــوال يف دولــة ميكــن أن تفــي مبعــايري          7

 .FATFمن غري أن تكون تلك الدولة عضوًا يف 
ــة         8 ــة التعاقدي ــة العالق ــى طبيع ــادًا عل ــابع واعتم ــري ت ــة غ ــدم اخلدم ــة مق ــي حال فف

ــانوني يف         ــار الق ــى اإلط ــابع أو عل ــري ت ــة غ ــدم خدم ــل مق ــة وآ ــيلة املتجمع ــني الوس ب
الواليـــة القـــضائية للوســـيلة املتجمعـــة حيـــث تكـــون مـــسؤولية القيـــام باالجتـــهاد 
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أيــة اتفاقيــة توزيــع يــتم الــدخول فيهــا بــني        
ــب أن ال      ــطاء جيـ ــد الوسـ ــة وأحـ ــيلة املتجمعـ الوسـ
تـــؤثر عمومـــًا يف نتيجـــة االجتـــهاد الـــالزم الـــذي  
يتعهــده الوســيط، لكنــه قــد يــساعد يف العمليــة       

ــ      ــاد الت ــزز بإجي ــالزم املع ــهاد ال ــة لالجت زام الكلي
 .تعاقدي على الوسيط للقيام ببعض املهمات

 
إن تأســيس العالقــات مــع الوســطاء املقبــولني جيــب       
ــة     ــيلة املتجمعـ ــل إدارة للوسـ ــن قبـ ــه مـ  .إثباتـ

ــهاد    ــإن االجتــ ــروف، فــ ــه الظــ ــسبما تتطلبــ وحــ
الـــدوري الـــالزم أو مراجعـــة مجيـــع الوســـطاء جيـــب  

 .أن تقوم به الوسيلة املتجمعة
 

 FATFعايري الوسطاء يف دول تفي مب  2.4

 

 9الوسطاء املنظمون  1.2.4
 

ــام    ــة القيــ ــيلة املتجمعــ ــى الوســ ــتعني علــ ال يــ
بتــدابريها اخلاصــة لالجتــهاد الــالزم املعــزز جتــاه       

ــزء      ــبني يف اجل ــو م ــا ه ــستثمر آم ــيلة . 4امل إن الوس
ــة    ــري مطالب ــة غ ــاً "املتجمع ــث عميق ــالء "بالبح  يف عم

 .الوسيط املنظم
 

ــيلة امل    ــن للوس ــاالت، ميك ــك احل ــسماح  يف تل ــة ال تجمع
ــتح   ــيط بف ــي "للوس ــساب فرع ــم  "ح ــه باس ــن فتح ، وميك

ــع      ــيط م ــا الوس ــيت جيريه ــامالت ال ــع املع ــيط جلمي الوس
ــيط       ــل الوس ــن عمي ــة ع ــة بالنياب ــيلة املتجمع الوس
وال حاجــــة للوســــيلة املتجمعــــة للحــــصول علــــى  

 .معلومات عن املستثمرين املستخفني

                                                                                                                                      
ــ ــدهبا       ال ــن ن ــه ميك ــري أن ــة غ ــيلة املتجمع ــاتق الوس ــى ع ــاًة عل ــطاء ملق ــاه الوس الزم جت

 .إىل والقيام هبا من مقدم اخلدمة
يلــزم أن يفهــم يف هــذا الــدليل أن الوســطاء املــنظمني خيــضعون ملراقبــة تنظيميــة          9

ــشريعا   ــد بالتـ ــا التقيـ ــة وأن عليهـ ــسلطة احملليـ ــن الـ ــسيل  مـ ــة غـ ــة ملكافحـ ت احملليـ
 .األموال
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 10الوسطاء غري املنظمني  2.2.4

 
 4.5لة املتجمعـــة أن البنـــد   إذا اعتـــربت الوســـي  

ــيلة       ــى الوس ــتعني عل ــه ي ــق، فإن ــل للتطبي ــري قاب غ
ــهاد    ــة باالجتـ ــدابريها اخلاصـ ــام بتـ ــة القيـ املتجمعـ
ــبني يف       ــو م ــا ه ــستثمرين آم ــاه امل ــزز جت ــالزم املع ال

البحــث  "يطلــب مــن الوســيلة املتجمعــة     . 4اجلــزء  
والقيـــام باالجتـــهاد الـــالزم املعـــزز     " عميقـــاً 

ــاه  ــر جتـ ــى اخلطـ ــائم علـ ــري القـ ــيط غـ ــالء الوسـ  عمـ
 .املنظم

 
يف تلــك احلــاالت، يتوجــب علــى الوســيلة املتجمعــة       
ــن     ــل مـ ــم آـ ــة باسـ ــسابات إفراديـ ــتح حـ ــا فـ إمـ

ــتح    ــجلها أو فـ ــستثمرين يف سـ ــي "املـ ــساب فرعـ " حـ
ــيلة     ــتالم الوســ ــريطة اســ ــيط، شــ ــم الوســ باســ
ــن    ــستثمرين مــ ــًة باملــ ــًة آاملــ ــة قائمــ املتجمعــ

ــ      ــدابريها اخلاص ــام بت ــا بالقي ــسماح هل ــيط لل ة الوس
 .باالجتهاد الالزم املعزز جتاه املستثمرين

 
ــوة      3.4 ــايري قـ ــي مبعـ ــيت ال تفـ ــدول الـ ــطاء يف الـ الوسـ

 )FATF(التدخل يف حرآة األموال 
 

ــد      ــة أن البنـ ــيلة املتجمعـ ــستنتج الوسـ ــا مل تـ مـ
ــم   4.5 ــار مالئـ ــاب إطـ ــإن غيـ ــق، فـ ــل للتطبيـ  قابـ

ــث       ــوع البح ــة موض ــوال يف الدول ــسيل األم ــة غ ملكافح
ــادًة    ــب عـ ــوف يتطلـ ــة   سـ ــيلة املتجمعـ ــن الوسـ مـ

ــاً " ــث عميقـ ــة  " البحـ ــدابريها اخلاصـ ــام بتـ يف القيـ
القائمــة علــى اخلطــر فيمــا خيــص مكافحــة غــسيل        
ــصوص       ــو من ــا ه ــو م ــى حن ــستثمر عل ــاه امل ــوال جت األم

 .4عليه يف البند 

                                                 
ــة        إن ا 10 ــة تنظيمي ــة هيئ ــضعون ملراقب ــذين ال خي ــك ال ــم أولئ ــنظمني ه ــري امل ــطاء غ لوس

/ حــول األمــور املتــصلة مبكافحــة غــسيل األمــوال و     ) أو مراقبــة غــري آافيــة  (حمليــة 
 .أو ال ختضع للقوانني أو اللوائح احمللية اخلاصة مبكافحة غسيل األموال
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ــتح      ــة فـ ــيلة املتجمعـ ــان الوسـ ــزال بإمكـ ــا يـ مـ
حـــسابات إفراديـــة باســـم آـــل مـــستثمر يف ســـجلها  

اســـم الوســـيط، شـــريطة ب" حـــساب فرعـــي"أو فـــتح 
اســــتالم الوســــيلة املتجمعــــة لقائمــــة آاملــــة  
باملــستثمرين مــن الوســيط للــسماح هلــا بالقيــام       
ــاه    ــالزم جتــ ــهاد الــ ــة باالجتــ ــدابريها اخلاصــ بتــ

 .املستثمرين
 

 الوسطاء املقبولون  4.4
 

إذا آـــان الوســـيط وســـيطًا مقبـــوًال، حينـــها جيـــوز  
للوســيلة املتجمعــة تقريــر أهنــا ليــست حباجــة ألن       

للقيـــام بتـــدابريها اخلاصـــة هبـــا " تبحـــث عميقـــًا"
 .من حيث االجتهاد الالزم جتاه املستثمرين

 
ــن األمثلــة علــى إمكانيــة اختاذهــا ملثــل هــذا        وم
ــرار هــي حالــة وســيط عــضو يف جمموعــة شــرآات        الق
ــوة      ــايري ق ــي مبع ــة تف ــرآتها األم يف دول ــر ش ــع مق يق

ــوال   ــة األمـ ــدخل يف حرآـ ــا  ) FATF(التـ ــضع فيهـ وخيـ
ســـيط إىل ويطبـــق الـــسياسة العريـــضة     ذلـــك الو 

ــا     ــوال مبـ ــسيل األمـ ــة غـ ــشأن مكافحـ ــة بـ للمجموعـ
 .يعكس تلك املعايري

 
هنالــك مثــال آخــر ميكــن فيــه اختــاذ مثــل ذلــك        
ــا       ــستنتج فيهـ ــيت تـ ــة الـ ــو احلالـ ــرار، وهـ القـ
الوســــيلة املتجمعــــة، بعــــد مراجعــــة سياســــات  
ــسيل    ــة غــ ــال مكافحــ ــيط يف جمــ ــراءات الوســ وإجــ

ــامج الو  ــوال، أن برنـ ــسيل   األمـ ــة غـ ــل ملكافحـ آيـ
 .األموال ميكن مقارنته بربنامج الوسيط املنظم

 
يف آـــل تلـــك احلـــاالت، يـــتعني علـــى الوســـيلة       
ــتظم    ــاس منـ ــى أسـ ــيط علـ ــة الوسـ ــة مراجعـ املتجمعـ
ــي      ــذلك لك ــًا ل ــه تبع ــالزم حول ــهادها ال ــديث اجت وحت
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تطمــــئن إىل إمكانيــــة االســــتمرار يف معاملــــة     
 .الوسيط على أنه وسيط مقبول

 
النــــشاطات املــــشبوهة غــــري العاديــــة مراقبــــة   .5

 واإلبالغ عنها
 

ــدابري    ــن التـ ــزأ مـ ــزءًا ال يتجـ ــة جـ ــشكل املراقبـ تـ
ــة  ــا     اخلاص ــام هب ــب القي ــوال وجي ــسيل األم ــة غ مبكافح

ــسك      ــزام والتمـ ــتحكم يف االلتـ ــامالت للـ ــاه املعـ جتـ
ــسيل      ــة غـ ــة مبكافحـ ــوائح اخلاصـ ــسياسات واللـ بالـ
ــق يف     ــن والتحقيــ ــشف عــ ــم الكــ ــوال، ودعــ األمــ

ــ ــشاطات غـ ــالنـ ــة واملـ ــادًا . شبوهةري العاديـ واعتمـ
 ونـــوع املـــستثمرين، جيـــوز    علـــى نـــوع احلـــصص   

ــامالت     ــة معـ ــرر مراقبـ ــة أن تقـ ــيلة املتجمعـ للوسـ
ــا       ــوم هبـ ــيت يقـ ــك الـ ــها بتلـ ــستثمر مبقارنتـ املـ

 ".مستثمر منوذجي"
 

ــدى     ــرر إىل أي مـ ــة أن تقـ ــيلة املتجمعـ ــن للوسـ ميكـ
ــدعم       ــة ال ــك املراقب ــسؤوليات تل ــاء مب ــب الوف يتطل

 ووســـائل أوتوماتيكيـــةســـتعمال نظـــم مـــن خـــالل ا
 .أخرى

 
ــى     ــب علـ ــه يتوجـ ــانون، فإنـ ــب القـ ــسبما يتطلـ حـ
الوســـيلة املتجمعـــة أو مـــورد اخلدمـــة أو الوســـيط  
ــسلطات      ــشبوهة إىل الـ ــشاطات املـ ــن النـ ــالغ عـ اإلبـ

 .احمللية املناسبة
 
 االحتفاظ بالسجل  .6
 

ــات       ــيس ترتيب ــة تأس ــيلة املتجمع ــى الوس ــب عل يتوج
الوثــــائق املتعلقــــة االحتفــــاظ بــــسجل لكافــــة 
ــوال  ــسيل األمــ ــة غــ ــاظ . مبكافحــ ــي االحتفــ ينبغــ

ــاريخ     ــن ت ــل م ــى األق ــنوات عل ــس س ــدة مخ ــائق مل بالوث
 .إغالق العالقة أو تاريخ إجراء املعاملة
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 برنامج مكافحة غسيل األموال  .7
 

ــسؤولية    ــي املـ ــة هـ ــيلة املتجمعـ ــى إدارة الوسـ تبقـ
ــسيل     ــة غـ ــامج مكافحـ ــن برنـ ــاملًة عـ ــسؤوليًة شـ مـ

ــ  ــوال ل ــا   األم ــإن عليه ــذا ف ــا، ول ــيلة ذاهت دى الوس
املوافقـــة علـــى برنـــامج مكافحـــة غـــسيل األمـــوال  
عنــد تأسيــسه ومراجعــة اســتمرار فعاليتــه علــى       

 .أساس منتظم
 

ــوال       ــسيل األم ــة غ ــامج مكافح ــس برن ــي أن يعك ينبغ
ــى     ــرف علـ ــشمل التعـ ــادي ويـ ــدليل اإلرشـ ــذا الـ هـ
ــالغ عــن غــسيل األمــوال أو علــى املــسؤول عــن        اإلب

ــ   ــك والـ ــع ذلـ ــصح إدارة   منـ ــدعم وينـ ــوف يـ ذي سـ
ــذ     ــيس وتنفيــ ــول تأســ ــة حــ ــيلة املتجمعــ الوســ
ومراقبـــة برنـــامج مكافحـــة غـــسيل األمـــوال لـــدى  

 11.الوسيلة املتجمعة
 

آمــا يــشمل برنــامج الوســيلة املتجمعــة ملكافحــة       
غـــسيل األمـــوال علـــى التـــدريب علـــى منـــع ذلـــك  
ــالغ      ــشكوك واإلب ــثري ال ــا ي ــى م ــرف عل ــشاط والتع الن

ــدود ــه يف أدىن احلـ ــم  عنـ ــذين هلـ ــوظفني الـ ــن املـ ، وعـ
ــن    ــسؤولني عـ ــوظفني املـ ــاز املـ ــستثمر وجهـ ــالت باملـ صـ

ــالتبليغ  ــزام بـــ ــدم  . االلتـــ ــي أن يقـــ وينبغـــ
ــتظم  ــدريب املنـ ــشكل  (التـ ــيني وبـ ــدء التعـ ــد بـ عنـ

ــك   ــد ذلـ ــتظم بعـ ــراءات   ) منـ ــول اإلجـ ــاد حـ اإلرشـ
ــيلة    ــة بالوســـ ــة اخلاصـــ ــدابري الداخليـــ والتـــ

                                                 
مـــن )  هـــذين البنـــدينشـــاملًة (9-6تنفيـــذ اإلجـــراءات املوصـــوفة يف البنـــود مـــن  11

هـــذا الـــدليل اإلرشـــادي ســـوف تعتمـــد إىل حـــد مـــا علـــى حجـــم وطبيعـــة الوســـيلة 
فــالكثري مــن الوســائل املتجمعــة لــيس لــديها مــوظفني ويف تلــك احلــاالت         . املتجمعــة

ــة        ــورد اخلدم ــل م ــن قب ــوال م ــسيل األم ــة غ ــات مبكافح ــذ االلتزام ــتم تنفي ــا ي ــثريًا م آ
ــين ــه  . املع ــاع، فإن ــذه األوض ــل ه ــيلة    ويف مث ــى الوس ــات عل ــذه املتطلب ــق ه ــن تطبي  ال ميك

املتجمعــة ذاهتــا مــن الناحيــة العمليــة علــى الــرغم مــن أن الوســيلة املتجمعــة          
. وإدارهتــا تبقــى مــسؤولًة عــن التأآــد مــن التــصدي هلــذه األمــور بــشكل مناســب          

ــض        ــال بع ــها إدخ ــوظفني ميكن ــن امل ــط م ــغري فق ــدد ص ــديها ع ــيت ل ــة ال ــائل املتجمع والوس
ــدابري  ــذه الت ــة        ه ــورد اخلدم ــل م ــن قب ــرى م ــدابري األخ ــام بالت ــب القي ــًا وطل  داخلي

 .املعين
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ــذي     ــوال الـ ــسيل األمـ ــورة غـ ــشأن خطـ ــة بـ املتجمعـ
ــرض ــة    تتعـ ــن آيفيـ ــة وعـ ــيلة املتجمعـ ــه الوسـ  لـ

ــة أو    ــري العاديــ ــشاطات غــ ــى النــ ــرف علــ التعــ
ــشبوهة ــالغ    . املـ ــتعني إبـ ــه يـ ــب أنـ ــذا إىل جانـ هـ

املــــوظفني بــــالتغريات الرئيــــسية يف القــــوانني     
ــسيل    ــة غــ ــال مكافحــ ــة يف جمــ ــوائح املرعيــ واللــ

 .األموال
 


