
 جمموعة ولفسبريج
 

 بيان ولفسبريج
إرشادات حول املقاربة القائمة على اخلطر بشأن خماطر غسيل 

 األموال
 

 التمهيـد
 

إن اخلطــر املــستمر لغــسيل األمــوال مــن خــالل املؤســسات       
ــالل        ــن خ ــة م ــن الفاعلي ــة م ــصى درج ــدار بأق ــة ي املالي
ــوال    ــسيل األمـ ــة لغـ ــاطر احملتملـ ــصدي إىل املخـ ــم والتـ فهـ

ــصاحبة للع ــامالتاملـ ــالء واملعـ ــة  . مـ ــت جمموعـ ــذلك، قامـ لـ
 بتطـــوير هـــذا املرشـــد ملـــساعدة املؤســـسات يف  1ولفـــسبريج

ــضاء      ــدف أعـ ــق هـ ــوال وتعميـ ــسيل األمـ ــاطر غـ إدارة خمـ
ــساهتم    ــتعمال مؤسـ ــع اسـ ــسعي ملنـ ــسبريج يف الـ ــة ولفـ جمموعـ

 .لغايات جنائية
 

ــسيل األمـــوال       ــشتغلني بغـ ــوم جيـــدًا أن املـ ــن املفهـ مـ
ــ   ــون م ــي يك ــدًا لك ــذهبون بعي ــامالهتم  ي ــز مع ــصعب متيي ن ال

وعليــــه، فإنــــه يــــصعب . عــــن املعــــامالت الــــشرعية
ــستحيل ( ــًا ي ــات   ) وأحيان ــني العملي ــز ب ــا أن متي ــسة م ملؤس

ــوير    ــن تطـ ــر عـ ــض النظـ ــشرعية، بغـ ــري الـ ــشرعية وغـ الـ
وتطبيـــق مقاربـــة مـــصممة بـــشكل معقـــول وقائمـــة علـــى 
اخلطــر يف برنــامج مكافحــة غــسيل األمــوال لــدى مؤســسة       

 .ما
 

ــ  ــيم خم ــق    إن تقي ــؤدي إىل تطبي ــوف ي ــوال س ــسيل األم اطر غ
االجتـــهاد الـــالزم املناســـب عنـــد الـــدخول يف عالقـــة وإىل  

ــ  ــة املعـ ــستمر ومراقبـ ــالزم املـ ــهاد الـ ــوال المااالجتـ ت طـ
ــة ــدة العالق ــر   . م ــى اخلط ــة عل ــة قائم ــأن مقارب ــن ش وإن م

 تــوفر إطــارًا للتعــرف علــى    أنومــصممة بــشكل معقــول   
                                                 

: تتـــألف جمموعـــة ولفـــسبريج مـــن املؤســـسات املاليـــة الدوليـــة القياديـــة التاليـــة 1
 يــو إف جيــه،  - ميتسوبيــشي-، بــانكو ســانتاندر، بنــك طوآيــو   أمــروايــه بــي إن  

، جولــدمان ســاش، إتــش إس   األملــانييــدت ســويس، البنــك   بــارآليز، ســييت جــروب، آر  
 .شيس، سوسييت جينريال، و يو بي إسبي سي، جيه به مورجان ت

ــن         ــل م ــادي آ ــدليل اإلرش ــذا ال ــوير ه ــارك يف تط ــد ش ــك، فق ــن ذل ــضًال ع ــوك : ف البن
ــك      ــي وبنـ ــي بـ ــي، إس ئـ ــي إس بـ ــدز، تـ ــي إس، لويـ ــة، دي بـ ــة املتحالفـ األيرلنديـ

 .ستاندرد تشارترد
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ــ    ــسيل األمـ ــة لغـ ــاطر احملتملـ ــة املخـ ــصاحبة درجـ وال املـ
ــسة   ــسماح للمؤســ ــامالت والــ ــالء واملعــ ــز للعمــ  برتآيــ

أنظارهـــا علـــى أولئـــك العمـــالء وتلـــك املعـــامالت الـــيت 
 .حيتمل أن متثل خطرًا أآرب لغسيل األموال

 
تعتقـــد جمموعـــة ولفـــسبريج أن هـــذا املرشـــد ســـوف يـــدعم 
ــم    ــة احلكــ ــسات يف ممارســ ــساعد املؤســ ــر ويــ إدارة اخلطــ

ليـــست هنالـــك .  لعمالئهـــاالـــسليم يف أعماهلـــا بالنـــسبة
ــل     ــن قبـ ــًا مـ ــة عامليـ ــا ومقبولـ ــق عليهـ ــة متفـ منهجيـ
ــة    ــدى املقاربـ ــة ومـ ــصف طبيعـ ــسات تـ ــات أو املؤسـ احلكومـ

ــر  ــى اخلط ــة عل ــسعى    . القائم ــد ي ــذا املرش ــإن ه ــذا، ف ول
ليلفـــت األنظـــار إىل االعتبـــارات ذات الـــصلة الـــيت قـــد  
ــة     ــق مقاربـ ــوير وتطبيـ ــدًة يف تطـ ــسات مفيـ ــدها املؤسـ جتـ

يــتعني تقريــر املواصــفات   . ة علــى اخلطــر معقولــة قائمــ 
اخلاصــة باملقاربــة القائمــة علــى اخلطــر يف مؤســسة مــن       

ــسات    ــن املؤس ــسة م ــل مؤس ــل آ ــى   ،قب ــادًا عل ــك اعتم  وذل
هــذا املرشــد غــري مــصمم لكــي مينــع  . عمليــات تلــك املؤســسة

ــسات      ــع املؤس ــامالت م ــتغال يف مع ــن االش ــتملني م ــالء احمل العم
 بفعاليـــة خمـــاطر لكنـــه يـــساعد املؤســـسات لكـــي تـــدير

 .غسيل األموال
 
 أساس املقاربة القائمة على اخلطر واملصممة بشكل معقول  .1
 

إن املقاربـــة القائمـــة علـــى اخلطـــر واملـــصممة      
بـــشكل معقـــول هـــي واحـــدة ميكـــن للمؤســـسات       
بواســطتها التعــرف علــى معيــار لقيــاس املخــاطر       

ــوال   ــسيل األم ــة لغ ــاطر   . احملتمل ــى خم ــرف عل إن التع
لــدى العمــالء واملعــامالت ستــساعد     غــسيل األمــوال   

ــم       ــائل حتك ــايري ووس ــق مع ــر وتطبي ــسات يف تقري املؤس
ــاطر    ــذه املخـ ــيص هـ ــسبية لتقلـ ــض  . نـ ــاطر بعـ خمـ

ــدء       ــد بـ ــاهرًة إال عنـ ــصبح ظـ ــد ال تـ ــالء قـ العمـ
العميــل بالتعامــل مــن خــالل احلــساب، ممــا جيعــل        
ــن    ــيًا مـ ــًا أساسـ ــل مكونـ ــات العميـ ــة عمليـ مراقبـ

 .املقاربة القائمة على اخلطر
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ــات      ــتعمال فئ ــوال باس ــسيل األم ــاطر غ ــاس خم ــن قي ميك
إن أآثــر  . خمتلفــة ميكــن تعديلــها مبــتغريات اخلطــر     

 :معايري اخلطر شيوعًا يف االستعمال هي
 

 خطر الدولة؛ •

 خطر العميل؛ و •

 .خطر اخلدمات •
 

ــر       ــتغريات اخلط ــق م ــها وف ــري تعديل ــة جي ــل حال ويف آ
 :حسبما هو موصوف أدناه

 
ــوزن الــذي يعطــى هلــذه     الفئــات مــن اخلطــر   إن ال

يف تقيـــيم اخلطـــر الـــشامل ) إفراديـــًا أو إمجاليـــًا(
ــسيل أمــوال حمتمــل يعتــرب أمــرًا متوقعــًا علــى        لغ

ــسة   ــل مؤس ــدير آ ــساب وتق ــه  . استن ــح أن ــن الواض وم
ــى     ــا علـ ــدة لتطبيقهـ ــة واحـ ــك منهجيـ ــيس هنالـ لـ
ــذه       ــر ه ــات اخلط ــق فئ ــذه، وإن تطبي ــر ه ــات اخلط فئ

تملـــة يقـــصد بـــه تـــوفري اســـرتاتيجية للمخـــاطر احمل
ــورة     ــالء ذوي اخلطـ ــة للعمـ ــوال املالزمـ ــسيل األمـ لغـ

 .العالية
 

ــة      ــام مبراجع ــق والقي ــسة توثي ــل مؤس ــى آ ــب عل يتوج
 .دورية للوسيلة اخلاصة هبا لتقييم اخلطر

 
 إمكانية التطبيق على العمالء احلاليني  .2
 

ــان       ــا إذا آ ــر فيم ــة أن تنظ ــسة املالي ــن للمؤس ميك
النــسبة  عليهــا القيــام بعمليــة تقيــيم اخلطــر ب     

ــاليني ــا احلـ ــرى  . لعمالئهـ ــروف تـ ــد ظـ ــن أن توجـ ميكـ
ــة    ــية ومقتنعـ ــا راضـ ــا أهنـ ــة فيهـ ــسة املاليـ املؤسـ
ــسبية      ــر بالنـ ــة يف اخلطـ ــتحكم احلاليـ ــدابري الـ بتـ
ــرورة      ــال ضـ ــذلك، فـ ــًة لـ ــنني، ونتيجـ ــالء معيـ لعمـ

إن أي قــرار هبــذا   . إلجــراء تقيــيم إضــايف للخطــر    
الــصدد جيــب أن يؤخــذ يف ســياق املخــاطر الــشاملة       

ال املؤســــسة أو املناســــبات خبــــصوص عمــــالء ألعمــــ
ــة      ــال معينـ ــوط أعمـ ــامالت أو خطـ ــنني، أو معـ معيـ
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ــة    ــالل مراقبــ ــن خــ ــًة مــ ــحًة وجليــ ــت واضــ باتــ
ــوحي       ــر ي ــشكل آخ ــًة ب ــبحت معروف ــات، أو أص العملي
ــأن التقيــيم اجلديــد للخطــر بــشأن عميــل معــني        ب

 .أصبح مناسبًا
 
 متغريات اخلطر  .3
 

ــدخل درجــة مــن حــسن التبــصر يف تقريــر       مــستوى ت
ــا،       ــسة م ــى مؤس ــني عل ــل مع ــه عمي ــذي ميثل ــر ال اخلط

ــذا ــها  ،ولـ ــا يف مقاربتـ ــسة مـ ــة مؤسـ ــإن منهجيـ  فـ
القائمـــة علـــى اخلطـــر قـــد تأخـــذ باحلـــسبان       
املـــتغريات اإلضـــافية للخطـــر، والـــيت تتعلـــق بـــأي  

وميكــن هلــذه املــتغريات    . عميــل أو معاملــة معينــة   
ــذي     ــوظ الـ ــر امللحـ ــن اخلطـ ــل مـ ــد أو تقلـ أن تزيـ

 : أو معاملة ما وميكن أن تشملميثله عميل ما
 

مــستوى األصــول الــيت ســيودعها عميــل معــني أو       •
فعلــــى ســــبيل . حجــــم املعــــامالت املتعهــــدة

ــري     ــة وغـــ ــستويات العاليـــ ــال، املـــ املثـــ
االعتياديـــة لألصـــول أو الـــضخمة اخلارجـــة عـــن  
املـــألوف مقارنـــًة مـــع مـــا ميكـــن توقعـــه مـــن 
عمـــالء بـــصفات مماثلـــة قـــد يعـــين أن العمـــالء  

ــذين مل  ــورة   الــ ــربون ذوي خطــ ــوا يعتــ يكونــ
وعلـــى . عاليـــة جيـــب أن ينظـــر إلـــيهم آـــذلك 

العكـــس، فاألصـــول متدنيـــة املـــستوى واملعـــامالت 
منخفــضة القيمــة الــيت يقــوم هبــا عمــالء ممــن       
ــالء    ــم عم ــى أهن ــك عل ــوال ذل ــيهم ل ــينظر إل ــان س آ
ذوي خطـــورة عاليـــة يعـــين أن املؤســـسة املاليـــة 
ــ    ــاس أهن ــى أس ــؤالء عل ــة ه ــرر معامل ــن أن تق م ميك

مـــن ذوي اخلطـــورة املتدنيـــة يف ســـياق املقاربـــة 
 .الشاملة القائمة على اخلطر

 

ــر أو    • ــراف اآلخــ ــيم، أو اإلشــ ــستوى التنظــ مــ
ــل    ــه العميـ ــضع لـ ــذي خيـ ــة الـ ــام احلوآمـ . نظـ

ــثًال،    ــة مـ ــسة ماليـ ــو مؤسـ ــذي هـ ــل الـ فالعميـ
منظمــة يف واليــة قــضائية معــروف بأهنــا متتلــك      
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ــدهتا • ــة أو مــ ــام العالقــ ــات . انتظــ إن العالقــ
ــررة      ــصاالت متك ــها ات ــويًال ويتخلل ــدوم ط ــيت ت ال
مـــع العميـــل أثنـــاء تلـــك العالقـــة ميكـــن أن  

 .متثل خطرًا أقل من منظور غسيل األموال
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 االعتيـــاد علـــى الـــسلطة القـــضائية الـــذي  إن •
انني واللــــوائح يــــدخل فيــــه معرفــــة القــــو

ــة     ــة الرقابـ ــذلك بنيـ ــة وآـ ــد احملليـ والقواعـ
ــات     ــة العمليــ ــداها نتيجــ ــة ومــ التنظيميــ
ــضائية   ــة القـ ــمن الواليـ ــسة ضـ ــة باملؤسـ . اخلاصـ

ــى      ــسة عل ــدرة املؤس ــزز ق ــرب يع ــاد األآ إن االعتي
 .تقييم العميل

 

العميـــل لوســـائل شـــرآة الوســـيط أو اســـتعمال  •
اهلياآـــل التنظيميـــة األخـــرى الـــيت لـــيس هلـــا  

جتـــاري واضـــح أو نـــشاط رشـــيد آخـــر أو نـــشاط 
تلــك الــيت تزيــد علــى حنــو ال مــربر لــه مــن        
ــدام   ــؤدي إىل انعـــ ــريه تـــ ــد أو غـــ التعقيـــ

ــة   ــسة املاليـ ــشفافية للمؤسـ ــذه  . الـ ــل هـ مثـ
ــر إال     ــن اخلطـ ــد مـ ــل تزيـ ــائل أو اهلياآـ الوسـ
ــفافًا      ــب ش ــبح الرتآي ــا وأص ــا وراءه ــم م إذا فه

 .مبا فيه الكفاية للمؤسسة
 
ــ    .4 ــائل الـ ــدابري ووسـ ــة  التـ ــاع عاليـ تحكم يف األوضـ

 اخلطورة
 

ــق    ــصميم وتطبيـ ــة تـ ــسات املاليـ ــى املؤسـ ــتعني علـ يـ
ــيص    ــة لتقلـ ــم مالئمـ ــائل حتكـ ــبة ووسـ ــدابري مناسـ تـ
ــك      ــل أولئ ــن قب ــوال م ــسيل األم ــة لغ ــاطر احملتمل املخ
العمــالء الــذين يتقــرر أهنــم ذوي خطــورة عاليــة       

ــر    ــسة للخطـ ــيم املؤسـ ــة تقيـ ــة عمليـ ــد . نتيجـ قـ
ــائ    ــدابري ووســ ــك التــ ــب تلــ ــتحكم تتطلــ ل الــ

ــتثمار يف آــل مــن املــوارد والوقــت مــن أجــل        االس
ــيت      ــل ال ــات العمي ــى بيان ــصول عل ــى واحل ــرف عل التع

ــا صــلة بــاخلطر   ميكــن أن تــشمل تلــك التــدابري    . هل
 :والوسائل واحدًا أو أآثر مما يلي

 
زيــــادة وعــــي املؤســــسة باألوضــــاع عاليــــة   •

 اخلطورة ضمن خطوط العمل عرب املؤسسة؛
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ــ  • ــستويات معرفـ ــاع مـ ــك ارتفـ ــرف ("ة عميلـ اعـ
أو االجتــــــهاد الــــــالزم )") KYC(عميلــــــك 

 املعزز؛

ــة      • ــساب أو عالق ــيس ح ــى تأس ــة عل ــصعيد املوافق ت
 ورفع ذلك إىل سلطات أعلى؛

 زيادة مراقبة املعامالت؛ و •

ــستمرة    • ــتحكم املـ ــائل الـ ــستويات وسـ ــادة مـ زيـ
 .ومراجعات العالقات

 
ــصدى       ــتحكم أن تت ــائل ال ــدابري ووس ــنفس الت ــن ل ميك

ــ  ــن معي ــر م ــن   ألآث ــيت أمك ــر ال ــايري اخلط ــد ملع ار واح
ــوم       ــع أن تق ــضرورة توق ــيس بال ــا ول ــرف عليه التع
مؤســـسة مـــا بتأســـيس وســـائل حتكـــم تـــستهدف آـــل  
ــذا       ــواردة يف هـ ــر الـ ــايري اخلطـ ــن معـ ــار مـ معيـ

 .الدليل اإلرشادي
 

تـــوفر إرشـــادات جمموعـــة ولفـــسبريج ومبادؤهـــا      
تفاصــيل إرشــاديًة أآثــر حــول التــدابري ووســائل       

ــزز  ــتحكم املع ــا   ال ــدء هب ــن الب ــيت ميك ــبة ال ة واملناس
 2.ي اخلطورة العاليةوجتاه العمالء ذ
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يـــوفر خطـــر الدولـــة إىل جانـــب العوامـــل األخـــرى  
للخطـــر معلومـــات مفيـــدًة حـــول املخـــاطر احملتملـــة  

ــوال  ــسيل األم ــه   . لغ ــق علي ــف متف ــك تعري ــيس هنال ل
ــا       ــصف م ــسات ي ــات أو املؤس ــل احلكوم ــن قب ــًا م عاملي

ــ ــةً  إذا آان ــورًة عالي ــل خط ــا متث ــة م ــن . ت دول إن م
ىل اعتبـــار أن دولـــًة إالعوامـــل الـــيت قـــد تـــؤدي 
 :متثل خطرًا أآثر من غريها ما يلي

 
ــة أو   • ــات أو مقاطعــ ــعة لعقوبــ ــدول اخلاضــ الــ

ــثالً    ــدة م ــم املتح ــن األم ــادرة م ــرى ص ــدابري أخ . ت
ــذا إىل جانـــب   ــروف (هـ ــدول ) يف بعـــض الظـ الـ

                                                 
: وراق احلاليـــــــــة لولفـــــــــسبريج يف املوقـــــــــعانظـــــــــر األ 2

standards/com.principles.  
-wolfsberg.www
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لـــة لتلـــك اخلاضـــعة إىل عقوبـــات أو تـــدابري مماث
الـــصادرة مـــن هيئـــات مثـــل األمـــم املتحـــدة،  
ــد      ــن أن تعتم ــًا، ميك ــا دولي ــرتف هب ــري مع ــه غ لكن
ــدرها أو      ــن أص ــف م ــسبب موق ــا ب ــسة م ــدى مؤس ل

 .طبيعة تلك التدابري
 

فها قـــوة التـــدخل يف حرآـــة صنالـــدول الـــيت تـــ •
ــوال  ــة يف ") FATF("األمــ ــري متعاونــ ــدول غــ آــ

احلـــرب علـــى غـــسيل األمـــوال أو املـــصنفة مـــن  
 مـــصادر موثوقـــة علـــى أهنـــا تفتقـــر إىل  قبـــل

القـــوانني واللـــوائح املناســـبة ملكافحـــة غـــسيل 
 .األموال

 

 3الــدول املــصنفة مــن قبــل املــصادر املوثوقــة      •
ــدعم   ــل والـــ ــوفر التمويـــ ــا تـــ باعتبارهـــ

ــة  ــشاطات اإلرهابيـ ــا أ. (للنـ ــة ن بينمـ املقاربـ
ــاه،      ــبني أدن ــو م ــا ه ــر، آم ــى اخلط ــة عل القائم

ؤســـسات املاليـــة لتحديـــد متويـــل اإلرهـــاب يف امل
ــالنظر إىل    ــي، بـ ــق العملـ ــة للتطبيـ ــري قابلـ غـ
أن تلــــك الــــدول الــــيت تــــدعم النــــشاطات  

مــــل تقيــــيم لتقريــــر خطــــر ااإلرهابيــــة آع
ــة أ ــون  و الدولــ ــد يكــ ــرايف قــ ــر اجلغــ اخلطــ

 ).مالئمًا

الـــدول املـــصنفة مـــن املـــصادر املوثوقـــة علـــى  •
أن هبــــا مــــستويات مهمــــة مــــن الفــــساد أو 

 4.النشاط اإلجرامي اآلخر
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تـــشري إىل املعلومـــات الـــيت تنتجهـــا هيئـــات معروفـــة جيـــدًا  " املـــصادر املوثوقـــة "3

ــك املعل    ــة تل ــوم بإتاح ــهرة وتق ــا ذات ش ــها أهن ــرف عن ــاق   ويع ــى نط ــا عل ــات وتوفريه وم
ــع ــاوز        . واس ــيت تتج ــات ال ــصر، اهليئ ــري ح ــن غ ــشمل، م ــن أن ت ــصادر ميك ــك امل ــل تل مث

ــد     ــندوق النقـ ــدويل، صـ ــك الـ ــل البنـ ــة مثـ ــات الدوليـ ــة، أو اهليئـ ــدود الوطنيـ احلـ
وجمموعــــة إمجونــــت ") OECD("الــــدويل، منظمــــة التعــــاون والتنميــــة االقتــــصادية 

ــذلك اهل   ــة وآـ ــابرات املاليـ ــدات املخـ ــصلة   لوحـ ــة ذات الـ ــة الوطنيـ ــات احلكوميـ يئـ
 .واملنظمات غري احلكومية

 4 .مثل الشفافية الدولية
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ــيت       ــوال ال ــسيل األم ــة لغ ــاطر احملتمل ــر املخ إن تقري
ميثلــها عميــل مــا ســوف تــوفر مــدخالت ومعطيــات        
. مهمــًة يف التقيــيم الــشامل خلطــر غــسيل األمــوال      

ــى     ــادًا علـ ــيم، اعتمـ ــة ألن تقـ ــسة حباجـ ــل مؤسـ فكـ
ــل      ــا ميث ــل م ــان عمي ــا إذا آ ــة، م ــا الذاتي معايريه

ــا إذا آ   ــوال ومـ ــسيل األمـ ــى لغـ ــرًا أعلـ ــت خطـ انـ
ــأن    ــرار بـ ــؤدي إىل القـ ــد تـ ــة قـ ــل املثبطـ العوامـ
ــشكلون    ــشاطات ال يـ ــك النـ ــشتغلني يف تلـ ــالء املـ العمـ

ــوال    ــسيل األم ــى لغ ــرًا أعل ــتغريات  . خط ــق م إن تطبي
اخلطــــر املوصــــوفة أعــــاله يلعــــب دورًا مهمــــًا يف  

ــك  ــر ذلـ ــشأن   . تقريـ ــاع دويل بـ ــك إمجـ ــيس هنالـ لـ
العمـــالء ذوي اخلطـــورة العاليـــة، غـــري أن األوصـــاف  

ــك    املد ــى أولئـ ــق علـ ــالء تنطبـ ــاه للعمـ ــة أدنـ رجـ
ــسيل       ــال غـ ــبريًة يف جمـ ــورًة آـ ــون خطـ ــذين ميثلـ الـ

 :األموال
 

 صناع األسلحة وجتارها والوسطاء فيها •

 

ــدي   - ــة يف النقــ ــات املكثفــ ــافئ (العمليــ ومكــ
 :وتشمل) النقدي

ــصرفية   • ــدمات املــ ــال اخلــ ــات (أعمــ بيوتــ
التحويـــل والـــصرافة وخـــصم الكمبيـــاالت    

ــالء حت  ــصرف ووآـ ــب الـ ــوال  ومكاتـ ــل األمـ ويـ
 ،)وجتار العملة الورقية

ــامرة   • ــة واملقـــ ــات واملراهنـــ الكازينوهـــ
 والنشاطات املرتبطة هبا، أو

ــال     • ــًا باملـ ــاطى دائمـ ــيت تتعـ ــال الـ األعمـ
ــن      ــبريًة م ــالغ آ ــد مب ــها تول ــدي ولكن النق

 .النقدي يف معامالت معينة
 

ــة واملنظمـــات     املؤ - ــري املنظمـ ــة غـ ســـسات اخلرييـ
ــري املن  ــة وغ ــري الرحبي ــرى غ ــة األخ ــك (ظم ــة تل خباص

 ).اليت على أساس ما وراء احلدود

 

ــة     - ــة أو الثمينـ ــة القيمـ ــسلع عاليـ ــار الـ جتـ
مثــــل اجملــــوهرات، املــــاس وجتــــار املعــــادن  (
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ــسابات  • ــوابني"حـ ــامني  " البـ ــبني، احملـ ــل احملاسـ مثـ

ملهنــيني لعمالئهــم حيــث ال يــتم    أو غريهــم مــن ا 
الكـــشف عـــن هويـــة العميـــل املـــسترت للمؤســـسة 

ــة ــل  . املاليـ ــن قبـ ــدم مـ ــيت تقـ ــسابات الـ فاحلـ
هـــؤالء البـــوابني قـــد تكـــون عاليـــة اخلطـــورة  
ــها    ــة ثقتــ ــسة املاليــ ــضع املؤســ ــدما تــ عنــ
ــوابني      ــؤالء الب ــى ه ــول عل ــري املعق ــا غ واعتماده

ــدأ   ــق مببـ ــور تتعلـ ــك "يف أمـ ــرف عميلـ ويف " اعـ
 .اخلاصة مبكافحة غسيل األموالاملسائل 

 

ــمن   • ــطاء ضـــ ــتغال الوســـ ــتعمال أو اشـــ اســـ
ــة ــرتاك     . العالق ــإن اش ــر، ف ــن أم ــن م ــا يك مهم

الوســـطاء اخلاضـــعني للـــوائح مناســـبة ملكافحـــة  
ــك    ــزام بتلـ ــة االلتـ ــوال أو ملراقبـ ــسيل األمـ غـ
ــدابري    ــتعمال تــ ــون باســ ــوائح أو يقومــ اللــ
مناســــبة ملكافحــــة غــــسيل األمــــوال ميثلــــون 

 5.أقل لغسيل األموالعمومًا خماطر 
 

ــيًا أو    • ــشوفني سياسـ ــخاص املكـ ــن األشـ ــالء مـ العمـ
"PEPs."6 

 
 خطر اخلدمات  .7
 

لعـــل تقريـــر اخلطـــر احملتمـــل مـــن غـــسيل األمـــوال  
ــة      ــسة مالي ــدمها مؤس ــيت تق ــدمات ال ــه اخل ــذي متثل ال
ــشامل       ــيم الـ ــضًا يف التقيـ ــساعد أيـ ــد يـ ــا قـ مـ

                                                 
ــًة         5 ــًة ومتدني ــاطر عالي ــرض خم ــيت تف ــاع ال ــك األوض ــا يف ذل ــطاء، مب ــث الوس ــشة وحب ملناق

الـــصادرة عـــن جمموعـــة ولفـــسبريج ) FAQs(انظـــر النـــشرة العامـــة . لغـــسيل األمـــوال
ددة يف املرشــد اخلــاص بــاألموال املتبادلــة    خبــصوص الوســطاء وآــذلك بــشأن وقــائع حمــ     
ــة و    ــرى املتجمعـ ــتثمار األخـ ــائل االسـ ــتثمار   ) FAQs(ووسـ ــوك االسـ ــل بنـ ــول تعامـ حـ

 .com.principles-wolfsberg.www: والبنوك التجارية ومجيعها متوفرة يف
wolfsberg.www- األشخاص املعرضني واملكشوفني سياسيًا يف حول) FAQs(انظر نشرة ولفسبريج  6

html.faq/com.principles 
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ــر ــسيل     . للخط ــى لغ ــرًا أعل ــل خط ــيت متث ــدمات ال فاخل
ــوال ــاطر   األمــ ــر املخــ ــدخل يف تقريــ ــب أن تــ  جيــ

ــوال  ــسيل األمـ ــة لغـ ــشاملة املفروضـ ــسات . الـ فاملؤسـ
ــدمات    ــدًا للخـ ــًة جيـ ــًة ومتنبهـ ــون قلقـ ــب أن تكـ جيـ

ــ  ــا درجـ ــيت مـ ــرة الـ ــدة أو املبتكـ ــسة تاجلديـ  املؤسـ
ــدمات       ــن خـ ــستفيد مـ ــها تـ ــدميها، لكنـ ــى تقـ علـ

إن تقريـــر خمـــاطر   . املؤســـسة يف تـــسليم املنـــتج   
ــو   ــسيل األم ــور غ ــن منظ ــدمات م ــشتمل  اخل ــب أن ي ال جي
 :على اعتبار بعض العوامل وهي آالتايل

 
ــنظمني،     • ــل امل ــن قب ــدها م ــتم جتدي ــيت ي ــدمات ال اخل

الـــسلطات احلكوميـــة أو مـــصادر موثوقـــة أخـــرى 
باعتبـــار أهنـــا متثـــل خطـــرًا حمـــتمًال غالبـــًا يف  

 :جمال غسيل األموال، وهي مثًال
 

 خدمات البنوك الدولية املراسلة، و -

 .صة الدوليةخدمات البنوك اخلا -
 

ــسليم    • ــارة وتـ ــا جتـ ــدخل فيهـ ــيت يـ ــدمات الـ اخلـ
 .العمالت الورقية واملعادن النفيسة

 
ــل       ــي إىل جعـ ــيت ترمـ ــدمات الـ ــشك، اخلـ ــًا للـ جتنبـ
العميــل مرادفــًا عمــدًا للمؤســسة املاليــة جتنبــًا       

 .ملعرفة اهلوية والكشف عنها جيب عدم تقدميها
 
 التدريب والتعليم  .8

 
ــوظف   ــع املـ ــيم مجيـ ــدريب وتعلـ ــسة  تـ ــمن املؤسـ ني ضـ

ــاجح    ــق النـ ــًا يف التطبيـ ــب دورًا حامسـ ــة يلعـ املاليـ
أليــة مقاربــة قائمــة علــى اخلطــر إلدارة املخــاطر       

ــوال  ــسيل األمــ ــة لغــ ــوظفني . احملتملــ ــع املــ فجميــ
ــم      ــة وفهـ ــى درايـ ــوا علـ ــب أن يكونـ ــيني جيـ املعنـ
ــون    ــيت يعملـ ــة الـ ــة والتنظيميـ ــة القانونيـ للبيئـ

غــسيل  فيهــا، مبــا يف ذلــك األحكــام اخلاصــة مبنــع       
ــسة    ــة للمؤسـ ــدابري الذاتيـ ــذلك بالتـ ــوال، وآـ األمـ
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املاليــــة لتنفيــــذ مقاربتــــها القائمــــة علــــى  
 .اخلطر

 
 املقاربة القائمة على اخلطر ومتويل اإلرهاب  .9
 

هــــذه النــــشرة اإلرشــــادية ال تبحــــث خصيــــصًا يف  
املقاربــة القائمــة علــى اخلطــر لتحديــد املخــاطر       

ــك أل     ــاب، ذلـ ــل اإلرهـ ــة بتمويـ ــة املرتبطـ ن احملتملـ
ــهج    ــك النـ ــل ذلـ ــد أن مثـ ــسبريج تعتقـ ــة ولفـ جمموعـ
لـــيس فعـــاًال عنـــد حماولـــة التعـــرف علـــى أمـــوال  

وحـــسبما أوضـــحت . اإلرهـــاب يف مؤســـسة ماليـــة مـــا
، فــإن مــن الــصعوبة   7جمموعــة ولفــسبريج يف الــسابق  

ــن     ــا مـ ــن غريهـ ــاب مـ ــوال اإلرهـ ــز أمـ ــان متييـ مبكـ
ــوال ــل  . األمــ ــستعمل لتمويــ ــيت تــ ــاألموال الــ فــ

ة لـــيس بالـــضرورة أن تـــستمد النـــشاطات اإلرهابيـــ
ــائي   ــشاط جن ــن ن ــأتي م ــيم  . وت ــإن التقي ــه، ف وعلي

ــامالت       ــالء واملع ــسبة للعم ــر بالن ــى اخلط ــائم عل الق
ــن جيــدي نفعــًا يف التعــرف حتديــدًا علــى األمــوال        ل

ــل رصــدها لإلرهــاب   ومهمــا يكــن مــن أمــر،    . احملتم
وإىل احلـــد الـــذي يكـــون فيـــه بعـــض أو جـــزء مـــن  

ل األمــوال، فــإن   متويــل اإلرهــاب يــأتي مــن غــسي     
املقاربــة القائمــة علــى اخلطــر ميكــن أن تنفــع يف       
ــداد       ــالل إم ــن خ ــك م ــاب وذل ــل اإلره ــد متوي ــرب ض احل
ــن    ــها مـ ــيت متكنـ ــائل الـ ــة بالوسـ ــسات املاليـ املؤسـ
ــوال إىل     ــسيل األمـ ــن غـ ــالغ عـ ــى واإلبـ ــرف علـ التعـ

ــة ــسلطات احلكوميـ ــسبريج يف  . الـ ــة ولفـ ــستمر جمموعـ تـ
ــ  ــائل الفعالـ ــم الوسـ ــأن معظـ ــاد بـ ــيت االعتقـ ة الـ

ــاب    ــوال اإلرهـ ــى أمـ ــرف علـ ــطتها التعـ ــن بواسـ ميكـ
ــات    ــام احلكومـ ــي قيـ ــا هـ ــة مـ ــسة ماليـ ــمن مؤسـ ضـ
ــشاطات      ــرتبطني بالنـ ــك املـ ــات أولئـ ــد هويـ بتحديـ
ــسات      ــات للمؤسـ ــك املعلومـ ــوفري تلـ ــة وتـ اإلرهابيـ

 .املالية يف الوقت املناسب
 
 اخلالصة  .10

                                                 
: انظـــر بيـــان ولفـــسبريج عـــن قمـــع متويـــل اإلرهـــاب يف املوقـــع        7
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ــبح    ــي إىل آــ ــادية ال ترمــ ــشرة اإلرشــ ــذه النــ هــ

ــة و  ــسات املالي ــا    املؤس ــل م ــع عمي ــها م ــة عمل إعاق
الحتمـــال آـــون وضـــعه عـــايل اخلطـــورة، وإمنـــا هـــي  
ــى    ــرف علــ ــسات يف التعــ ــساعدة املؤســ ــصممة ملــ مــ
ــاع الــيت ميكــن أن يكــون مــن املناســب فيهــا        األوض

وحــىت مــع   . اختــاذ تــدابري ووســائل حتكــم إضــافية     
ــصممة    ــر ومـ ــى اخلطـ ــة علـ ــة قائمـ ــتعمال مقاربـ اسـ

ــشكل مالئــم، فــإن املؤســسة املاليــة قــد       تنزلــق ب
ــوال  ــسيل األمــ ــصد يف غــ ــذه . دون قــ ــل هــ إن مثــ

ــر       ــى اخلط ــة عل ــة القائم ــل املقارب ــائج ال يبط النت
وجيــب أن تــؤدي إىل توجيــه انتقــادات ال مــربر هلــا       

 .للمؤسسة اليت تطبق تلك املقاربة
 

ــة     ــر مهمــ ــى اخلطــ ــة علــ ــة القائمــ إن املقاربــ
ــوال    ــسيل األم ــد غ ــرب ض ــة احل ــة وآفاي ــي . لفعالي فه

هــد والنــشاط املبــذول جتــاه     ترتقــي بأولويــات اجل  
ــب       ــربات والتناس ــس اخل ــوال وتعك ــسيل األم ــال غ احتم

 .من خالل تصميم جهود لكبح اخلطر


