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 بيان ولفسبريج

 
 التمهيـد  1
 

ــة    ــسات املاليــ ــسبريج للمؤســ ــة ولفــ ــبق جملموعــ ســ
ــسبريج (" ــة ولفــ ــت1")جمموعــ ــادات :  أن أنتجــ إرشــ

ــسيل      ــة غـ ــول مكافحـ ــة حـ ــوك اخلاصـ ــًة للبنـ عامليـ
ــل       ــبح متويـ ــول آـ ــسبريج حـ ــان ولفـ ــوال؛ بيـ األمـ
ــسيل    ــة غــ ــسبريج ملكافحــ ــادئ ولفــ ــاب ومبــ اإلرهــ

ــا  ــوال يف معـ ــرت  األمـ ــلة، أظهـ ــوك املراسـ مالت البنـ
مجيــع هــذه النــشرات احلاجــة إىل مراقبــة مناســبة       

ــ ــشاطات    اللمعـ ــى النـ ــرف علـ ــالء للتعـ مالت والعمـ
ــالغ       ــشبهة وإب ــثرية لل ــة وامل ــري العادي ــامالت غ واملع

ــها  ــصة عنـ ــسلطات املختـ ــان . الـ ــادات وبيـ إن اإلرشـ
ــوير     ــة بتطـ ــسائل اخلاصـ ــرض إىل املـ ــادئ مل تتعـ املبـ

ــى ا ــة علـ ــة قائمـ ــة  عمليـ ــل مراقبـ ــن أجـ ــر مـ خلطـ
ــالء  ــامالت والعمـ ــث يف املعـ ــة والبحـ ــذلك، . وغربلـ لـ

ــذا       ــدار هـ ــوم بإصـ ــسبريج تقـ ــة ولفـ ــإن جمموعـ فـ
ــي      ــيت ينبغـ ــسائل الـ ــى املـ ــرف علـ ــان للتعـ البيـ
ــسات     ــتمكن املؤسـ ــىت تـ ــا حـ ــرض هلـ ــتها والتعـ دراسـ
املاليـــة مـــن تطـــوير عمليـــة مناســـبة للمراقبـــة  

 .والغربلة والبحث
 

ــسبريج أن   ــة ولف ــرتف جمموع ــف   تع ــد ختتل ــر ق ــورة اخلط ص
بالنــسبة إىل مؤســسة ماليــة مــا آكــل وبالنــسبة       
إىل وحـــداهتا اإلفراديـــة وذلـــك اعتمـــادًا علـــى      

ــة    ــدة معين ــه وح ــوم ب ــذي تق ــل ال ــارة (العم ــل جت مث
ــوك      ــامالت البنـ ــة، معـ ــوك اخلاصـ ــة، البنـ التجزئـ

وعلـــى أيـــة حـــال، ). املراســـلة، تـــاجر الوســـاطة

                                                 
: تتـــألف جمموعـــة ولفـــسبريج مـــن املؤســـسات املاليـــة الدوليـــة القياديـــة التاليـــة 1

ــك  ــي إن  بنـ ــه بـ ــروايـ ــانتا .يف.  إنأمـ ــانكو سـ ــسبانو ندر، بـ ــنرتال هيـ ــك  سـ ، بنـ
ــو ــشي-طوآي ــك   - ميتسوبي ــد، بن ــروب،   ليمت ــييت ج ــارآليز، س ــة ب ــويس،  جمموع ــدت س آري

ــك  ــانيالبن ــي األمل ــه ج ــان        اي ــه مورج ــه ب ــي، جي ــي س ــش إس ب ــاش، إت ــدمان س ، جول
 . ايه جيتشيس، سوسييت جينريال، و يو بي إس
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ــة    ــة للمراقبـ ــة عمليـ ــب إدراك أن أيـ ــه جيـ أو فإنـ
الغربلــة أو البحــث تكــون حمــصورًة يف الكــشف عــن       
ــاف       ــا أوص ــيت هل ــامالت ال ــك املع ــالء وتل ــك العم أولئ
ــسلوك      ــن الـ ــا مـ ــا ومتييزهـ ــرف عليهـ ــن التعـ ميكـ

وألن املـــشتغلني بغـــسيل األمـــوال . الـــشرعي الواضـــح
واإلرهـــابيني ســـوف يقومـــون بكافـــة اإلجـــراءات      
ــامالهتم    ــاء معــ ــهم إلخفــ ــة منــ ــة يف حماولــ املتاحــ

ــساباهت ــا،  وحـ ــشرعية عليهـ ــن الـ ــو مـ ــفاء جـ م بإضـ
ــستحيل،      ــن امل ــن م ــصعب، إن مل يك ــن ال ــصبح م ــث ي حبي
ــسيئني     ــدين والــ ــالء اجليــ ــني العمــ ــز بــ التمييــ

 وتلــك الــيت حيتمــل أن تكــون     ةواملعــامالت املقبولــ  
ــرعية  ــري ش ــذ   . غ ــون بتنفي ــا ملتزم ــل، فإنن ــى آ وعل

االســـتفادة مـــن معلومـــات الـــنظم وعمليـــة وطـــرق 
ــ   ــون ذل ــا يك ــة حيثم ــتمكن   التقني ــىت ن ــبًا ح ك مناس

ــة      ــة فعال ــى عملي ــصول عل ــن احل ــن م ــدر ممك ــصى ق بأق
ــم آفــؤة للتعــرف علــى النــشاط الــذي حيتمــل        ونظ

 .أن يكون مشبوهًا
 
 التعريفـات  2
 

ــة  • ــةالغربلـ ــة أو  :اآلنيـ ــا غربلـ ــرف بأهنـ  تعـ
مثــــل احلــــواالت (تنقيــــة تعليمــــات الــــدفع 

قبـــل تنفيـــذها وذلـــك ) الـــسلكية أو النقديـــة
ــي  ــة دون توصـ ــوللحيلولـ ــو  الل األمـ ــى حنـ  علـ

خمـــالف للعقوبـــات أو املقاطعـــة أو غريهـــا مـــن  
 .التدابري األخرى

 

 يعــرف بأنــه التعــرف   : بــأثر رجعــي التفتــيش •
علـــى معـــامالت ســـابقة حمـــددة واحلاليـــة وعلـــى 

 .احلسابات املغلقة
 

 تعــــرف بأهنــــا عمليــــة :مراقبــــة املعــــامالت •
مراقبـــة املعـــامالت بعـــد تنفيـــذها مـــن أجـــل  

ري العاديـــة، مبـــا يف ذلـــك حتديـــد املعـــامالت غـــ
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 دور املؤسسـات املالية  3
 

يلــزم أن يكــون لــدى املؤســسات املاليــة عمليــات       
ــري       ــشاط غـ ــى النـ ــالتعرف علـ ــسمح بـ ــبة تـ مناسـ
العــادي وعلــى األمنــاط غــري العاديــة للنــشاط أو       

ــامالت ــاط  . املعــ ــامالت أو األمنــ ــث أن املعــ أو وحيــ
النـــشاط غـــري العـــادي ال ينبغـــي أن يكـــون موضـــع  
ــسات      ــى املؤس ــتعني عل ــه ي ــاالت، فإن ــع احل ــبهة يف مجي ش

ــة أن  ــل  املاليـ ــى حتليـ ــدرة علـ ــديها القـ ــون لـ تكـ
ــاط أو    وتقر ــشاطات، األمنـ ــت النـ ــا إذا آانـ ــر مـ يـ

ــال       ــة احتم ــن ناحي ــها م ــشبوهًة بطبيعت ــامالت م املع
ــرى    ــواح أخ ــني ن ــن ب ــوال، م ــسيل األم ــالغ  . غ ــب إب وجي

ــ ــاط  الــ ــشاطات واألمنــ ــن النــ ــصة عــ سلطات املختــ
ــوائح    ــوانني واللـ ــًا للقـ ــشبوهة طبقـ ــامالت املـ واملعـ

 .والقواعد احمللية
 

إن مراقبـــة حرآـــة احلـــساب وتـــدفق املعـــامالت مـــن  
ــائل    ــدى الوسـ ــي إحـ ــا هـ ــة مـ ــسة ماليـ ــالل مؤسـ خـ

ــدور     ــذا الـ ــذ هـ ــام بتنفيـ ــن القيـ ــد مـ . للتأآـ
ــرق    ــة طـ ــسات املاليـ ــدى املؤسـ ــون لـ ــزم أن يكـ ويلـ

ــة  ــالقوائم  لغربلـ ــضاهاهتا بـ ــدفع ومـ ــات الـ تعليمـ
ــصة    ــة املختــ ــسلطات احلكوميــ ــدمها الــ ــيت تقــ الــ
ــتملني      ــابيني احمل ــى اإلره ــرى عل ــور أخ ــني أم ــرف ب للتع

ــابي  ــل اإلرهـ ــسات  . أو التمويـ ــى املؤسـ ــتعني علـ ويـ
ــات     ــث يف الطلبـ ــسرعة للبحـ ــتجابة بـ ــة االسـ املاليـ

 .اليت تردها من السلطات احلكومية املختصة
 
 ة على اخلطرالطريقة القائم  .4
 

تقليـــــديًا، مل تتـــــضمن القـــــوانني واللـــــوائح  
ــث     ــة والبحـ ــة والغربلـ ــصوص املراقبـ ــد خبـ والقواعـ
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ــًة    ــة طريقـ ــسلطات احلكوميـ ــض الـ ــن بعـ ــصادرة مـ الـ
ــزت      ــك رآـ ــن ذلـ ــدًال مـ ــر، وبـ ــى اخلطـ ــًة علـ قائمـ
ــن    ــات مـ ــع البيانـ ــى مجـ ــة علـ ــات احلكوميـ التعليمـ
املؤســـسات املاليـــة بتأســـيس مراآـــز تنبيـــه مثـــل  

ــن ــارير عـ ــخمة، أو  التقـ ــة ضـ ــامالت نقديـ  ورود معـ
ــسات    ــى املؤسـ ــتعني علـ ــة يـ ــات معينـ ــوفري معلومـ بتـ
ــات    ــل تعليمـ ــا مثـ ــاًء عليهـ ــصرف بنـ ــة التـ املاليـ

وممــا هــو مفهــوم ضــمنًا     . املقاطعــة أو العقوبــات  
ــات     ــع املعلومـ ــة جبمـ ــات اخلاصـ ــذه االلتزامـ ــن هـ مـ
ــيت      ــة الـ ــشاط أو املعاملـ ــو أن النـ ــغ هـ والتبليـ

بوهًة أو غـــري يـــتم اإلبـــالغ عنـــها قـــد تكـــون مـــش
ــرعية ــامالت  . شـ ــث أن املعـ ــال، وحيـ ــة حـ ــى أيـ وعلـ

الكـــبرية ليـــست مجيعهـــا مـــشبوهًة، فـــإن املراقبـــة  
ــاط    ــى نقـ ــز علـ ــصورًة يف الرتآيـ ــون حمـ ــب أن ال تكـ جيـ
اإلثــارة ومراآــز التنبيــه، لكنــها جيــب أن هتــدف       
ــادي    ــري العـ ــشاط غـ ــد النـ ــى وحتديـ ــرف علـ إىل التعـ

 .ةمقارنًة مع النشاطات املعروفة واملتوقع
 

ــام      ــر للقي ــى اخلط ــة عل ــة القائم ــو الطريق ــى حن وعل
ــإن       ــساب، فـ ــتح احلـ ــد فـ ــالزم عنـ ــهاد الـ باالجتـ
املراقبـــة وبعـــض الغربلـــة وعمليـــات البحـــث جيـــب  
ــضاً      ــر أيـ ــاس اخلطـ ــى أسـ ــًة علـ ــون قائمـ . أن تكـ

فالطريقــــة القائمــــة علــــى اخلطــــر للمراقبــــة  
والغربلـــة ذي الـــصلة والبحـــث جيـــب أن تكـــون      

قائمـــة علـــى اخلطـــر وثيقـــة الـــصلة بالطريقـــة ال
املـــستعملة عنـــد فـــتح احلـــساب ويتوجـــب أن تنظـــر  
ــن     ــد م ــيت تزي ــر ال ــن العناص ــل م ــة يف آ ــك الطريق تل

وحيثمــــا تكــــون املؤســــسات . اخلطــــر أو تنقــــصه
ــك      ــا يف ذل ــا، مب ــضل بعمالئه ــة أف ــى معرف ــة عل املالي
ــًة       ــر أمهي ــسة، واألآث ــصود يف املؤس ــشاطهم املق ــم ن فه

ــو  ــ   ه ــشاط احل ــني الن ــوات ب ــة الفج ــي معرف ايل واملاض
والنـــشاطات املتوقعـــة، والـــيت بـــدورها تـــزود      
ــا       ــر م ــساعدة يف تقري ــة للم ــات حرج ــسة مبعلوم املؤس

 .إذا آان هنالك نشاط غري عادي أو مشبوه
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ــتعمال       ــر يف اس ــة النظ ــسات املالي ــى املؤس ــتعني عل ي
نظــــم تكنولوجيــــا املعلومــــات يف ســــياق اخلطــــر  
ــة      ــم وطبيعـ ــل حجـ ــل، مثـ ــدات العمـ ــالزم لوحـ املـ

ــل ــة    العم ــة املراقب ــه وعملي ــام ب ــتم القي ــذي ي  ال
 .الشاملة

 
ــر      ــى اخلط ــة عل ــة القائم ــب الطرق ــد تتطل ــذلك، ق ل

ــاً  ــستوى خمتلفـ ــة   مـ ــة اآلنيـ ــق املراقبـ ــن تطبيـ  مـ
ــة   ــم مراقبـ ــر ونظـ ــة األثـ ــث رجعيـ ــات البحـ وعمليـ

 .املعامالت
 

 ةـالغربلة اآلني  1.4
 

الغربلــــة اآلنيــــة للمعاملــــة هــــي غربلــــة أو  
ــدفع   ــات الـ ــة تعليمـ ــسلكية أي (تنقيـ ــواالت الـ احلـ

تـــستعمل الغربلـــة . قبـــل تنفيـــذها) أو النقديـــة
بــشكل منــوذجي يف تنفيــذ أوامــر املقاطعــة      اآلنيــة  

ــات ــة    . والعقوبـ ــة اآلنيـ ــتعمال الغربلـ ــن اسـ ميكـ
ــدفعات إىل أو     ــى الـ ــرف علـ ــصوى للتعـ ــة قـ بفاعليـ
ــسلطات     ــون الــ ــات وتكــ ــخاص أو آيانــ ــن أشــ مــ
ــذار     ــة بإنـ ــسات املاليـ ــد زودت املؤسـ ــة قـ احلكوميـ

ــشأهن ــة     . اب ــد الغربل ــم تعه ــر حاس ــه ألم ــني أن ويف ح
علــى أســاس آنــي مــن أجــل قطــع الطريــق علــى         
الــدفعات املتــأثرة قبــل إآماهلــا، إال أنــه ميكــن       
ــصحيحة      ــة ال ــى املعاجل ــليب عل ــر س ــذلك أث ــون ل أن يك
والقوميــة ممــا يتطلــب إجــراًء وقتيــًا مــن جانــب        
ــدفعات     ــال الـ ــسماح بإآمـ ــة للـ ــسلطات احلكوميـ الـ

ــ  ــمن الف ــبة ض ــل   املناس ــن قب ــددة م ــة احمل رتات الزمني
 .نظم املقاصة والتسوية

 
ــد       ــة، تعتق ــة اآلني ــودة الغربل ــز ج ــل تعزي ــن أج م
ــة     ــة بالغـ ــاط التاليـ ــسبريج أن النقـ ــة ولفـ جمموعـ

 .األمهية
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جيــب عــدم طلــب اســتعمال الغربلــة اآلنيــة إال       •

ــأوامر   ــة بــ ــة املتعلقــ ــة أو للتنقيــ للغربلــ
ــن    ــب مـ ــب أن ال يطلـ ــات، وجيـ ــة أو عقوبـ مقاطعـ

ســـسات املاليـــة القيـــام بالغربلـــة اآلنيـــة املؤ
ألمســـاء غـــري تلـــك الـــيت حتـــددها الـــسلطات      

 احلكومية املعنية؛

 

ــة    • ــة اآلنيـ ــا الغربلـ ــه تكنولوجيـ ــب أن توجـ جيـ
باســـتجابات ال تتطلـــب ســـوى اإلجابـــة بــــ صـــح 
ــة     ــوائم املطبقـ ــع القـ ــة مـ ــأ باملقارنـ أو خطـ

 واملقدمة من السلطات احلكومية؛

 

ــة     • ــسات املاليـ ــع املؤسـ ــون بوسـ ــي أن يكـ ينبغـ
االعتمــــاد علــــى جــــودة واآتمــــال األمســــاء  

 املقدمة من السلطات احلكومية؛ و

 

ينبغــــي وضــــع معيــــار بالنــــسبة للمبــــالغ  •
وأنــــواع املعلومــــات الــــيت يلــــزم توفريهــــا 
ــة     ــام بالغربلــ ــة للقيــ ــسات املاليــ للمؤســ
ــل     ــم الكام ــل االس ــياء مث ــشمل أش ــث ت ــة حبي اآلني

ــيالد ــاريخ املـ ــدة ذات  وتـ ــرى فريـ ــاف أخـ  وأوصـ
ــدد    ــص العـ ــب أن يقلـ ــذي جيـ ــد الـ ــلة إىل احلـ صـ

أي املقارنـــات (الكـــبري مـــن الـــردود الـــسلبية 
ــد      ــصحة عنـ ــدم الـ ــت عـ ــيت تثبـ ــحة الـ الواضـ

 ).املراجعة اجلوهرية

 
 ر رجعيـالتفتيش بأث  2.4
 

قــد تكــون عمليــات التفتــيش ذات األثــر الرجعــي       
ى نتيجــًة لالجتــهاد الــالزم املــستمر والقــائم علــ      

اخلطــر أو االجتــهاد الــالزم املعــزز القــائم علــى       
ــا      ــدابري تطبقه ــات وت ــى سياس ــاًء عل ــضًا بن ــر أي اخلط

ــة  ــسات املالي ــيش    . املؤس ــات التفت ــون عملي ــد تك وق
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ــات      ــن طلبـ ــذلك عـ ــًة آـ ــي نامجـ ــر الرجعـ ذات األثـ
ــل       ــضائية مث ــراءات ق ــدور إج ــة أو ص ــلطات حكومي س
ــن    ــب مـ ــيش تتطلـ ــر تفتـ ــضار أو أوامـ ــذآرات إحـ مـ

 .ملالية البحث عن بيانات معينةاملؤسسات ا
 

ــيش     ــات التفتـ ــسبريج أن عمليـ ــة ولفـ ــد جمموعـ تعتقـ
ــد     ــًة لتحديـ ــوفر أداًة قيمـ ــي تـ ــر الرجعـ ذات األثـ
أمــــاآن والتعــــرف علــــى املعــــامالت واحلــــسابات  

ــثرية لالهتمــام  ومهمــا يكــن مــن أمــر، فلــيس     . امل
هنالــك اتــساق بــني املؤســسات املاليــة والــسلطات       

ء عمليــات التفتــيش   احلكوميــة حــول آيفيــة إجــرا    
ذات األثـــر الرجعـــي وأي ســـجالت لـــدى املؤســـسة      

ــيش   ــضاعها للتفتـ ــب إخـ ــيت جيـ ــي الـ ــة هـ إن . املاليـ
ــؤدي    ــن أن يــ ــوح ميكــ ــساق والوضــ ــدام االتــ انعــ

ــؤدي ( ــا يــ ــًا مــ ــث  ) وغالبــ ــات البحــ إىل عمليــ
 .اليدوية اليت تستغرق وقتًا طويًال

 
عنـــدما تنخـــرط املؤســـسات املاليـــة يف عمليـــات      

ثــر نتيجــًة لعملياهتــا اخلاصــة،     تفتــيش رجعيــة األ  
ــن أن عمل    ــد مـ ــرص للتأآـ ــذل احلـ ــزم بـ ــات فيلـ يـ

 وينبغـــي أن التفتـــيش تلـــك قائمـــة علـــى اخلطـــر،
ــصادر     ــد مــ ــة بتحديــ ــسات املاليــ ــوم املؤســ تقــ
البيانــات الــيت تــسمح بالقيــام بــأآثر عمليــات       
ــات     ــد البيانـ ــاءًة لتحديـ ــًة وآفـ ــيش فعاليـ التفتـ
ــة    ــاطر املالزمــ ــى املخــ ــة علــ ــبة القائمــ املناســ

 .للعمالء واملعامالت
 

ــساعدة       ــيقدم امل ــذي س ــساق ال ــوير االت ــيلة لتط آوس
ــة    ــدم يف النهايـ ــة ويقـ ــسات املاليـ ــة للمؤسـ الالزمـ
ــبرية      ــدة آـ ــي ذات فائـ ــأثر رجعـ ــث بـ ــات حبـ عمليـ
ــة    ــي جمموعــ ــانون، توصــ ــذ القــ ــشاطات تنفيــ لنــ

ــس ــة،  بريولفـــ ــسلطات احلكوميـــ ــوم الـــ ج أن تقـــ
بالتــــشاور مــــع املؤســــسات املاليــــة، يف حتديــــد  

ــواع ــة    أن ــون ذا قيم ــا يك ــات مم ــن البيان ــة م  معين
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مثـــل املعلومـــات املعرفـــة    (حلفظهـــا الكرتونيـــًا   
ــة،    ــة احلقيقيـــ ــات امللكيـــ ــل، معلومـــ بالعميـــ

، ويـــتعني علـــى املؤســـسات    )معلومـــات املعاملـــة  
املاليـــة الـــسعي إلجيـــاد تلـــك املعلومـــات وحفظهـــا  
ــفء     ــال وآ ــشكل فع ــدعم ب ــو ي ــى حن ــي عل ــشكل الكرتون ب

 .ثرعمليات البحث رجعية األ
 

 ة املعامالتـمراقب  3.4
 

إن غالبيـــة املراقبـــة املـــستمرة للنـــشاط غـــري      
املـــألوف والـــذي حيتمـــل أن يكـــون مـــثريًا للـــشبهة  

ــامالت  ــة املعـ ــالل مراقبـ ــن خـ ــتم مـ ــة . تـ إن مراقبـ
ــن      ــشف عـ ــر للكـ ــى اخلطـ ــة علـ ــات القائمـ العمليـ
ــاط    ــاد أمنـ ــب إجيـ ــوال، تتطلـ ــل لألمـ ــسيل احملتمـ الغـ

حملتملــة لغــسيل   اخلطــر الــيت تكــشف عــن املخــاطر ا     
األمـــوال وتـــوفر وســـيلًة لتحديـــد مراتـــب للخطـــر  

. مــن أجــل مقارنــة املخــاطر باملعــامالت املكتملــة      
إن عمليــــة املراقبــــة املناســــبة ملعاملــــة مــــا  
ــاطر       ــى املخ ــة عل ــات املعامل ــة معلوم ــضمن مطابق تت
املعرفــة، مثــل املكــان اجلغــرايف للمعاملــة ونــوع       

عميـــل املنـــتج واخلـــدمات اجلـــاري عرضـــها ونـــوع ال
ــسيل    ــن غـ ــة مـ ــأنواع خمتلفـ ــة بـ ــشتغل باملعاملـ املـ
ــا       ــر م ــرى لتقري ــرعية أخ ــري ش ــشاطات غ ــوال ون األم
إذا آانـــت املعاملـــة خارجـــًة عـــن املـــألوف أو      

 .مشبوهًة
 

ــب هــذه الطريقــة إجيــاد منــط يــدعم التعــرف        تتطل
ــراز الق    ــن الط ــرف ع ــيت تنح ــامالت ال ــى املع ــي يعل اس

عـــة أو عالمـــة اإلســـناد الـــيت تـــسمح بـــإجراء مراج
 فمراقبــة العمليــات   ؛وحتليــل قــائمني علــى اخلطــر    

ــسات      ــزود املؤس ــوم ت ــك املفه ــل ذل ــى مث ــة عل القائم
ــامالت     ــة املعـ ــة ملراجعـ ــة الالزمـ ــة بالتغطيـ املاليـ
ــات    ــة أو عمليــ ــة اآلنيــ ــعة للغربلــ ــري اخلاضــ غــ
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ــي   ــر الرجعـ ــث ذات األثـ ــيش والبحـ ــزم . التفتـ تعتـ
 :جمموع ولفسبريج مواصلة تطوير مرشد ملا يلي

 
ــ  • ــة تـــ ــة  عمليـــ ــة املعقولـــ سمح باملراجعـــ

 للعمليات؛

 

التنبيهـــات املعقولـــة / التعـــرف علـــى النقـــاط •
 القائمة على اخلطر؛

 

ــسات      • ــني املؤس ــة ب ــة املقارن ــن إمكاني ــد م التأآ
 املالية من حيث نشاط الطراز؛

 

تأســـيس معـــايري الـــصناعة لفهـــم مـــستويات أو   •
أو االشـــتباه؛ " اخلـــروج عـــن املـــألوف"درجـــات 

 و
 

ــتبد  • ــى اسـ ــدرة علـ ــة  القـ ــز عمليـ ال أو تعزيـ
املراجعـــة احلاليـــة فقـــط بالنـــسبة للمعـــامالت  

 .اليت تزيد مقادير معينة
 
 معايري مراقبة العمليات القائمة على اخلطر  .5
 

ــة    ــات القائمـ ــة للعمليـ ــة الفعالـ ــة املراقبـ عمليـ
 :على اخلطر ينبغي هلا

 
معاملــة العميــل مــع   / مقارنــة تــاريخ حــساب   •

ومــــا معلومــــات األوصــــاف احملــــددة للعميــــل 
ــصلة و  ــات ذات الــ ــن العمليــ ــاظر مــ أو / ينــ

معاملــة العميــل مــع   / مقارنــة تــاريخ حــساب  
الــــسيناريوهات اخلاصــــة / املعــــايري الثابتــــة

ــاط      ــى أمن ــرف عل ــل التع ــن أج ــوال م ــسيل األم بغ
 النشاط املشبوه أو الشاذ؛
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ــددة     • ــات احملـ ــة البيانـ ــة ملقارنـ ــيس عمليـ تأسـ
ــاط     ــع أمنـ ــة مـ ــل أو باملعاملـ ــة بالعميـ اخلاصـ

  القائمة على اخلطر؛النقاط

 

أن تكــــون قــــادرًة علــــى متييــــز واالعــــرتاف   •
ــاط و  ــتعلم"باألمنــ ــي  " الــ ــامالت هــ أي املعــ

ــض     ــسمية بعـ ــن تـ ــدًال مـ ــل بـ ــة للعميـ العاديـ
ــألوف    ــن املـ ــة عـ ــا خارجـ ــى أهنـ ــات علـ العمليـ

ــع    ( ــيس مجيـ ــك، أن لـ ــى ذلـ ــة علـ ــن األمثلـ ومـ
املعــامالت الكــبرية خارجــة عــن املــألوف وميكــن      

 ؛)توضيحها بسهولة
 

دار حتـــذيرات إذا مت التعـــرف علـــى معاملـــة إصـــ •
 خارجة عن املألوف؛

 

أن تتبــع تلــك التحــذيرات مــن أجــل التأآــد       •
ــسة     ــمن املؤسـ ــب ضـ ــشكل مناسـ ــا بـ ــن إدارهتـ مـ

ــشاط   ــن النـ ــالغ عـ ــسلطات واإلبـ ــشبوه إىل الـ املـ
 حسب املطلوب؛

 

االحتفــاظ باملــسار املــدقق للتفتــيش مــن قبــل       •
 مهمة مدقق املؤسسة ومراقبو البنوك؛ و

 

ــ • ــة  تــ ــصائيات املتجمعــ ــات واإلحــ وفري املعلومــ
 .املناسبة

 
 ةـاخلالص  6
 

ــر،    ــى اخلطــ ــة علــ ــات القائمــ ــة العمليــ مراقبــ
ــر       ــة األث ــث رجعي ــات البح ــة وعملي ــة اآلني والغربل
ــل    ــامج متكامــ ــًة يف برنــ ــون متداجمــ ــب أن تكــ جيــ
ــسابقة     ــات الـ ــوال؛ فاملمارسـ ــسيل األمـ ــة غـ ملكافحـ
ــة     ــة الراهنـ ــايري احلكوميـ ــك املعـ ــشري إىل أن تلـ  تـ

ــن     ــذ مـ ــيت مل تتخـ ــشبوه والـ ــشاط املـ ــة النـ ملراقبـ
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ــه      ــا فيـ ــًة مبـ ــست فعالـ ــا، ليـ ــًا هلـ ــر أساسـ اخلطـ
ــل       ــشاط احملتم ــى الن ــرف عل ــد والتع ــة لتحدي الكفاي

ــوال  ــسيل األمـ ــسبريج أن   . لغـ ــة ولفـ ــد جمموعـ تعتقـ
ــ  ــر تعـ ــى اخلطـ ــة علـ ــة القائمـ ــة الطريقـ زز فعاليـ

مراقبـــة النـــشاط اخلـــارج عـــن املـــألوف أو الـــذي  
ــش  ــثري الـ ــل أن يـ ــذي  حيتمـ ــد الـ ــك إىل احلـ بهة، وذلـ

ــشاط    ــك النـ ــني ذلـ ــز بـ ــن التمييـ ــن املمكـ ــل مـ جيعـ
هــذا هــو الــسبب الــذي مــن      . والنــشاط الــشرعي  

ــاط      ــال أمن ــدعم إدخ ــسبريج ب ــة ولف ــوم جمموع ــه تق أجل
ــة علــى أســاس اخلطــر تــنص علــى معــايري أو        مراقب
خطــوط أســاس متــسقة إىل جانــب آوهنــا مرنــًة مبــا        

سة فيــــه الكفايــــة لتلبيــــة احتياجــــات املؤســــ 
إن جمموعـــــة ولفـــــسبريج . املاليـــــة اإلفراديـــــة

ــاز       ــاط ارتك ــبة ونق ــايري مناس ــوير مع ــة بتط ملتزم
جتـــاه تأســـيس أمنـــاط فعالـــة قائمـــة علـــى اخلطـــر  

 .للمراقبة والغربلة والبحث


