
 مبادئ ولفسبريج حملاربة غسيل األموال بالنسبة للبنك املراسل
 
 
 دـالتمهي  1
 

وافقـــت جمموعـــة ولفـــسبريج للمؤســـسات املاليـــة      
 علـــى اعتبـــار أن هـــذه املبـــادئ تـــشكل 1الدوليـــة

مرشـــدًا عامليـــًا لرتســـيخ وإقامـــة عالقـــات البنـــوك  
ــلة ــسك  . املراسـ ــسبريج أن التمـ ــة ولفـ ــد جمموعـ تعتقـ

ــ   ــوف يزيـ ــادئ سـ ــذه املبـ ــة إدارة  هبـ ــن فعاليـ د مـ
ــم       ــة احلكـ ــن ممارسـ ــسات مـ ــني املؤسـ ــاطر ومتكـ املخـ

هــذا إىل  . الــسليم يف أعماهلــا فيمــا خيــص عمالءهــا     
ــز      ــأنه تعزي ــن ش ــادئ م ــذه املب ــسك هب ــب أن التم جان
ــة دون      ــسبريج للحيلولـ ــة ولفـ ــضاء جمموعـ ــدف أعـ هـ
ــراض     ــاملي ألغـ ــاق عـ ــى نطـ ــاهتم علـ ــتعمال عمليـ اسـ

 .جنائية
 
 لـالبنك املراس  2
 

ــذ  ــد هـ ــوك   متتـ ــات البنـ ــع عالقـ ــادئ إىل مجيـ ه املبـ
ــسة     ــا مؤسـ ــتفظ هبـ ــا أو حتـ ــيت تقيمهـ ــلة الـ املراسـ

ن العمليــات إ. 2ماليــة لعميــل بنــك آخــر مراســل    
ــاري       ــساب ج ــوفري ح ــي ت ــل ه ــك املراس ــصرفية للبن امل
أو حــساب خــصوم آخــر واخلــدمات املرتبطــة بــه إىل       
ــة      ــة املقاصــ ــستعمل لتلبيــ ــرى يــ ــسة أخــ مؤســ

ــسيولة، وا  ــة، إدارة الــ ــصري  النقديــ ــرتاض قــ القــ
ــتثمار   ــات االســـ ــل أو احتياجـــ ــن . األجـــ وميكـــ

                                                 
:  مـــن املؤســـسات املاليـــة الدوليـــة القياديـــة التاليـــةولفـــسبريجف جمموعـــة تتـــأل 1

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

ب .ي سي، جيه به مورجان تشيس، سوسييت جينريال، و يو بي إس
يــل البنــك املراســل هــو أحــد عمــالء مؤســسة خــدمات ماليــة تــستعمل حــسابات          عم 2

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

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

 .الرهن، مجعيات البناء وشرآات التأجري
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للمؤســـسات مـــد هـــذه املبـــادئ إىل مجيـــع العالقـــات  
 .اليت حتتفظ هبا ملؤسسات مالية

 
 ة والسهوـاملسؤولي  3
 

علــى املؤســسة حتديــد الــسياسات واإلجــراءات الــيت       
تقـــضي بتحمـــل مـــوظفني حمـــددين مـــسؤولية التحقـــق  

 أن تتطلـــب ويلـــزم. مـــن االلتـــزام هبـــذه املبـــادئ
الـــسياسات واإلجـــراءات قيـــام شـــخص واحـــد أعلـــى  
منــصبًا مــن أو مــستقًال عــن املوظــف الــذي يرعــى        
العالقـــة العتمـــاد العالقـــة مـــع البنـــك املراســـل،  
ــوفر     ــراءات أن تـ ــسياسات واإلجـ ــى الـ ــا أن علـ آمـ
ــبني    ــوظفني مناسـ ــن مـ ــستقلة مـ ــة املـ ــضًا املراجعـ أيـ
للتأآــد مــن التقيــد املــستمر بــسياسات املؤســسة       

 .جراءاهتا وهبذه املبادئوإ
 
 م على اخلطرـاالجتهاد الالزم القائ  4
 

ــذه ا  ــستدعي هـ ــى   تـ ــًة علـ ــًة قائمـ ــادئ مقاربـ ملبـ
ــر؛ ــون  اخلطـ ــذين ميثلـ ــل الـ ــك املراسـ ــالء البنـ  فعمـ

خطــرًا أآــرب جيــب إخــضاعهم إىل مــستوى أعلــى مــن        
ــالزم   ــيص ال ــهاد والتمح ــربز   . االجت ــادئ ت ــذه املب فه

ــى امل    ــيت عل ــر ال ــرات اخلط ــواع مؤش ــر  أن ــسة النظ ؤس
ــق   ــة، وأن تتحقـ ــدء العالقـ ــد بـ ــا عنـ ــى ،فيهـ  علـ

ــستمر  ــاس مـ ــالزم   ،أسـ ــهاد الـ ــة االجتـ ــن ماهيـ  مـ
ــتعني       ــذي ي ــزز ال ــالزم املع ــهاد ال ــول أو االجت املعق

ــا تعهــده  وعلــى وجــه اخلــصوص، يــتعني علــى     . عليه
 : يف مؤشرات اخلطر هذهراملؤسسة املالية النظ

 
ــل  • ــك املراسـ ــل البنـ ــوطن عميـ ــة -مـ  إن الواليـ

ئية التــــابع هلــــا عميــــل البنــــك القــــضا
ــل و ــه   / املراسـ ــد فيـ ــذي يوجـ ــان الـ أو املكـ

املقــر الرئيــسي للــشرآة األم النهائيــة قــد      
ــر  ــم اخلطــ ــل أعظــ ــات  . ميثــ ــبعض الواليــ فــ
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 -بـــىن ملكيـــة وإدارة عميـــل البنـــك املراســـل  •
ــانوني     ــشكل القــ ــالكني والــ ــان املــ إن مكــ
ــد      ــهم قـ ــل ملكيتـ ــفافية هيكـ ــشرآتهم وشـ لـ

ــشكل ــان  يـ ــإن مكـ ــل فـ ــم، وباملثـ ــاطر أعظـ  خمـ
ــرى     ــق أخ ــصادر قل ــثري م ــد ي ــا ق . اإلدارة وخربهت

آمـــا أن اشـــرتاك أشـــخاص مكـــشوفني سياســـيًا يف  
إدارة أو ملكيــــة بعــــض عمــــالء البنــــك     

ــضاً   ــر أيـ ــن اخلطـ ــد مـ ــد يزيـ ــل قـ إن . املراسـ
ــشغلون       ــن ي ــم م ــيًا ه ــشوفني سياس ــخاص املك األش
ــة      ــة عام ــب أمان ــغلوا مناص ــم أن ش ــبق هل أو س

ملـــسؤولني احلكـــوميني، وآبـــار املـــسؤولني مثـــل ا
ــسياسيني،    ــة والــــ ــشرآات احلكوميــــ يف الــــ

ــة   ــسياسية املهمـ ــزاب الـ ــسؤولني يف األحـ ... واملـ
 .منهمإخل وأفراد عائالهتم واملقربني 

 

ــك    • ــل البنــ ــالء عميــ ــدة عمــ ــال وقاعــ أعمــ
ــل ــا     -املراس ــشتغل هب ــيت ي ــال ال ــوع األعم  إن ن

ــواق      ــوع األس ــذلك ن ــل، وآ ــك املراس ــل البن عمي
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ــضروري     ــوزن الـ ــي الـ ــسة أن تعطـ ــل مؤسـ ــن لكـ ميكـ
ــر     ــل اخلط ــن عوام ــل م ــل عام ــبًا لك ــراه مناس ــذي ت ال

 .هذه
 
 مستويات االجتهـاد الالزم  5
 

مجيــع عمــالء البنــوك املراســلة جيــب أن خيــضعوا إىل       
التمحـــيص واالجتـــهاد الـــالزم واملناســـب مـــن حيـــث  
الــسعي للتأآــد مــن أن املؤســسة مرتاحــة بكوهنــا       

ــارس ــيت   مت ــصورة ال ــوء ال ــني يف ض ــل مع ــع عمي ــل م  العم
وقـــد . تكوهنـــا عـــن اخلطـــر الـــذي ميثلـــه العميـــل

ــا أن      ــسة مـ ــسبة ملؤسـ ــب بالنـ ــن املناسـ ــون مـ يكـ
ــل    ــك املراسـ ــالء البنـ ــد عمـ ــون أن أحـ ــتمعن يف آـ تـ
يعمــل يف أو هــو خاضــع لبيئــة تنظيميــة معروفــة       
دوليــًا بأهنــا بيئــة مناســبة للحــرب ضــد غــسيل        

ــوال ــاال . األم ــذه احل ــا   ويف ه ــسة م ــن ملؤس ــه ميك ت، فإن
ــة    ــات املتاحــ ــى املعلومــ ــذلك علــ ــد آــ أن تعتمــ
ــل      ــن عمي ــا م ــا إم ــصول عليه ــتم احل ــيت ي ــة ال للعام
ــري      ــن الغ ــوقني م ــراف موث ــن أط ــل أو م ــك املراس البن
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ــات ( ــون، بورصـ ــا  ) إخل... منظمـ ــة احتياجاهتـ لتلبيـ
ــدي  ــيص اجلـ ــالزم  . للتمحـ ــالتمحيص الـ ــام بـ يف القيـ

ــل مــن عمــالء    ســل، فإنــه جيــب   البنــك املراألي عمي
ــون       ــسبما يك ــاه ح ــة أدن ــل املبين ــر يف العوام النظ

 .مالئمًا
 

 موطن العميل وتنظيمه •

 
ــشرآة      ــا ال ــست هب ــيت تأس ــضائية ال ــة الق الوالي

ــل و    ــك املراسـ ــل البنـ ــة لعميـ / األم النهائيـ
ــان    ــا واملك ــسي هل ــر الرئي ــب  أو املق ــذي ترغ ال

ــشغيلية املع  ــدة التــ ــيالوحــ ــساعية نــ ة الــ
ــشغي  ــة يف تـ ــة العالقـ ــه،  إلقامـ ــا فيـ ل أعماهلـ

ــل      ــشرآة عميـ ــانوني لـ ــشكل القـ ــذلك الـ وآـ
 .البنك املراسل

 
 ملكية العميل وإدارته التنفيذية •

 
ســواء أآــان عميــل البنــك املراســل مملوآــًا       
ــان      ــا آـ ــًة، وإذا مـ ــًة أو خاصـ ــًة عامـ ملكيـ
ــهمه يف      ــداول أس ــتم ت ــًة وي ــًة عام ــًا ملكي مملوآ
إحــــدى البورصــــات يف واليــــة قانونيــــة ذات  

جهزتـــــه التنظيميـــــة نظـــــام معـــــروف بأ
ــة    ــصاحل هامــ ــة مــ ــة أيــ ــبة، وهويــ املناســ

 .مهيمنة
 

وهـــؤالء  . بنيـــة وخـــربة اإلدارة التنظيميـــة   
ــسؤولني    ــذيني املـ ــسؤولني التنفيـ ــى املـ ــم أعلـ هـ

واعتمـــادًا  . عـــن إدارة أعماهلـــا اليوميـــة   
ــذا     ــإن ه ــل، ف ــك املراس ــل البن ــروف عمي ــى ظ عل
ــل      ــس إدارة عميـ ــضاء يف جملـ ــشمل األعـ ــد يـ قـ

 جملـــس الرقابـــة فيـــه أو البنـــك املراســـل أو
ــة     ــة التنفيذيـ ــة أو اللجنـ ــه التنفيذيـ جلنتـ

 .لذلك العميل أو ما يعادهلا

T057-8 



 
وجـــود أي مـــن األشـــخاص املكـــشوفني سياســـيًا يف  

 .اإلدارة التنفيذية أو يف بنية امللكية
 
 أعمال عميل البنك املراسل •

 
ــيت     ــة الـ ــدمات املاليـ ــات واخلـ ــواع املنتجـ أنـ

ــل إىل  ــك املراسـ ــل البنـ ــها عميـ ــه يعرضـ  عمالئـ
ــن     ــيت أمكـ ــة الـ ــواق اجلغرافيـ ــني، واألسـ اخلاصـ
ــالزم      ــر امل ــى اخلط ــادًا عل ــا اعتم ــول إليه الوص

 .لعميل البنك املراسل
 
 املنتجات واخلدمات املعروضة •

 
أغــراض األعمــال للعالقــة مــع عميــل البنــك       
ــدمات      ــات واخلـ ــك املنتجـ ــا يف ذلـ ــل مبـ املراسـ

 .املعروضة على عميل البنك املراسل
 
 ي وتارخيهالوضع التنظيم •

 
اهليئــة التنظيميــة الرئيــسية املــسؤولة عــن      
املراقبـــة واإلشـــراف علـــى عميـــل البنـــك      

ــل ــًة،   . املراسـ ــروف مطمئنـ ــت الظـ ــإذا آانـ فـ
فإنــه يــتعني علــى املؤســسة املاليــة النظــر       
ــا      ــق مم ــًا للتحق ــة عموم ــواد املتاح ــضًا يف امل أي
ــضع    ــل أن خـ ــك املراسـ ــل البنـ ــبق لعميـ إذا سـ

ــراء   ــة أو إج ــوى جنائي ــة دع ــليب  ألي ــي س  تنظيم
 .يف املاضي القريب

 
 وسائل التحكم املضادة لغسيل األموال •

ــسيل      ــضادة لغـ ــتحكم املـ ــائل الـ ــة وسـ طبيعـ
ــل      ــك املراسـ ــل البنـ ــة بعميـ ــوال اخلاصـ األمـ

 .ومدى تطبيق تلك الوسائل عامليًا
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 عدم وجود ترتيبات أعمال مع بنوك مموهة •

 
ــل ال     ــك املراسـ ــالء البنـ ــن أن عمـ ــد مـ التأآـ

ت وخــــدمات املؤســــسة   يــــستعملون منتجــــا  
 .املالية لالشرتاك يف أعمال مع بنوك مموهة

 
ــذي   ــك  الـ ــو البنـ ــوه هـ ــك املمـ ال ) 1: (البنـ

ــرخص      ــة م ــت يف والي ــوان ثاب ــل يف عن ــارس العم مي
فيهـــــا للبنـــــك يف االشـــــتغال بنـــــشاطات  

ــدًا أو ) 2(مــــصرفية؛  ال يوظــــف فــــردًا واحــ
أآثــــر بــــدوام آامــــل يف ذلــــك العنــــوان  

ال حيــــتفظ بــــسجالت تــــشغيل يف ) 3(الثابــــت؛ 
ال خيــضع للتفتــيش مــن    ) 4(ذلــك العنــوان؛ و   

ــه     ــصت لـ ــيت رخـ ــصرفية الـ ــسلطة املـ ــل الـ قبـ
إن البنـــك  . مبمارســـة النـــشاطات املـــصرفية   

الـــذي يفـــي هبـــذه املتطلبـــات ولكنـــه تـــابع  
مـــنظم ال يعتـــرب بنكـــًا مموهـــًا لغايـــات هـــذه  

ــادئ ــو   . املبـ ــابع هـ ــنظم التـ ــك املـ إن البنـ
يعترب بنكــًا مموهــًا أو   البنــك الــذي آــان ســ    
ــيم    ــارج التنظ ــًا خ ــال  (بنك ــضى احل ــسب مقت ) ح

ولكنــه مملــوك بــشكل مباشــر أو غــري مباشــر       
ــرب      ــة ال تعتـ ــصة يف واليـ ــة مرخـ ــسة ماليـ ملؤسـ
ــدخل يف    ــوة التـ ــع قـ ــة مـ ــري متعاونـ ــًة غـ واليـ

وتكـــون عرضـــًة  ) FATF(التـــصرفات املاليـــة  
ــك      ــصرفية يف تلـ ــسلطة املـ ــن الـ ــيش مـ للتفتـ

 .الوالية القضائية
 
 زيارة العميل •

 
ــه       ــًة، فإن ــرى آافي ــدابري األخ ــن الت ــا مل تك م
ــة      ــسة املالي ــن املؤس ــدوب م ــوم من ــزم أن يق يل
بزيـــارة إىل عميـــل البنـــك املراســـل يف مقـــره  
ــة    ــد إقامـ ــة بعـ ــدة معقولـ ــالل مـ ــل أو خـ قبـ
ــد،      ــل للتأآ ــك املراس ــل البن ــع عمي ــة م العالق
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ــك     ــل البنـ ــن أن عميـ ــرى، مـ ــور أخـ ــني أمـ بـ
 .املراسل ليس بنكًا مموهًا

 
 ززـاد الواجب املعـاالجته  6
 

ــل       ــوم آ ــزم أن تق ــب، يل ــهاد الواج ــب االجت إىل جان
ــك      ــالء البنـ ــضاع عمـ ــذلك بإخـ ــة آـ ــسة ماليـ مؤسـ
ــهاد       ــرب لالجتـ ــاطر أآـ ــشكلون خمـ ــن يـ ــل ممـ املراسـ

ــزز  ــب املع ــب    . الواج ــهاد الواج ــدخل يف االجت ــوف ي س
املعــزز، اعتبــار آخــر للعناصــر التاليــة مــصمم       

ــون   ــسة أن تك ــضمن للمؤس ــي ي ــستوى   لك ــت م ــد أمن  ق
 :أآرب من الفهم

 
 امللكية واإلدارة •

 
بالنـــسبة لكافـــة املـــصاحل املهمـــة املهيمنـــة،  
ــا يف    ــهم، مبـ ــالكني وخلفيتـ ــروة املـ ــصادر ثـ ومـ
ــتغريات     ــذلك الـ ــسوق، وآـ ــهرهتم يف الـ ــك شـ ذلـ

مثـــل (األخـــرية احلاصـــلة يف امللكيـــة اجلوهريـــة 
 ).السنوات اخلمس األخرية مثًال

 
 أآثـــر خلـــربة آـــل وباملثـــل، فهمـــًا تفـــصيليًا

ــتغريات    ــة والـــ ــضو يف اإلدارة التنفيذيـــ عـــ
ــة اإلدارة    ــة يف بنيــــ ــة احلديثــــ اجلوهريــــ

ــة  ــسنتني     (التنفيذي ــالل ال ــك خ ــون ذل ــأن يك آ
 ).األخريتني

 
 اشرتاك األشخاص املكشوفني سياسيًا •

 
ــك    ــيًا ميلـ ــشوفًا سياسـ ــصًا مكـ ــدا أن شخـ إذا بـ
ــل    ــب دورًا يف إدارة عميـــ ــصلحًة أو يلعـــ مـــ

حينــــها يتوجــــب علــــى البنــــك املراســــل، 
ــك      ــم دور ذل ــن فه ــد م ــة التأآ ــسة املالي املؤس

 .الشخص لدى عميل البنك املراسل
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وسائل التحكم املضادة لغسيل األموال لدى عميل  •

 البنك املراسل

 
جـــودة وســـائل الـــتحكم املـــضادة لغـــسيل      
األمــوال لــدى عميــل البنــك املراســل وآــذا       
ــك    ــا يف ذلـ ــل مبـ ــف بالعميـ ــتحكم يف التعريـ الـ

ــد  ــي     التأآ ــائل تف ــك الوس ــت تل ــا إذا آان مم
ــاً    ــا دولي ــرتف هب ــايري املع ــدى  . باملع ــد امل يعتم

ــة      ــسة املالي ــه املؤس ــذهب إلي ــن أن ت ــذي ميك ال
هـــذا . يف االستفـــسار علـــى املخـــاطر املماثلـــة

إىل جانـــب أنـــه ميكـــن للمؤســـسة املاليـــة      
التحـــدث مـــع ممثلـــي عميـــل البنـــك املراســـل  
واحلــــصول منــــهم علــــى مــــا يطمئنــــها أن  

 العليــــا لعميــــل البنــــك املراســــل  اإلدارة
ــسيل       ــضادة لغ ــتحكم امل ــائل ال ــة وس ــي أمهي تع

 .األموال
 
 املقاصة مع مراسل فرعي •

 
إن املراســـل الفرعـــي املـــشتغل باملقاصـــة هـــو  
عميـــل بنـــك مراســـل يتلقـــى خـــدمات البنـــك  
ــا      ــي ذاهت ــوم ه ــة تق ــسة مالي ــن مؤس ــل م املراس
بتقـــدمي خـــدمات البنـــك املراســـل إىل مؤســـسات  

ــ   ــرى ب ــة أخ ــذي   مالي ــساب ال ــة يف احل نفس العمل
ــة    ــسة املالي ــدى املؤس ــه ل ــتفظ ب ــا  . حت ــىت م وم

قــدمت هــذه اخلــدمات إىل عميــل بنــك مراســل       
يعمـــل هـــو ذاتـــه يف جمـــال املقاصـــة آمراســـل  
فرعــي، فإنــه يــتعني علــى املؤســسة املاليــة       
اختـــاذ اخلطـــوات املعقولـــة لفهـــم أنـــواع      
ــل    ــا عميـ ــدم هلـ ــيت يقـ ــة الـ ــسات املاليـ املؤسـ

ــل  ــك املراسـ ــي  البنـ ــل الفرعـ ــدمات املراسـ  خـ
والنظــر يف املــدى الــذي يــذهب إليــه عميــل       
البنـــك املراســـل يف متحـــيص وفحـــص وســـائل      
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ــص       ــا خي ــوال فيم ــسيل األم ــضادة لغ ــتحكم امل ال
ــدمات       ــك اخل ــدم تل ــيت يق ــة ال ــسات املالي املؤس

 .هلا
 
 ةـالبنوك املموه  7
 

متتنـــع املؤســـسة املاليـــة عـــن تقـــدمي منتجاهتـــا أو  
 .هخدماهتا إىل بنك ممو

 
ــ  8 ــة واملنظمـــ ــوك املرآزيـــ ــاوزة ـالبنـــ ات املتجـــ

 للحدود القومية
 

ــع       ــات م ــى العالق ــًا عل ــادئ عموم ــذه املب ــق ه ال تطب
البنـــوك املرآزيـــة وســـلطات النقـــد يف الـــدول      
ــصرفية    ــصرفات املـ ــدخل يف التـ ــوة التـ ــضاء يف قـ األعـ

)FATF(  ــدود ــاوزة للحــــ ــوك املتجــــ ، أو البنــــ
ــو   ــي أو بنـ ــور اإلقليمـ ــوك التطـ ــة أو بنـ ك القوميـ

ــارة  ــتعمري     (التج ــادة ال ــي إلع ــك األوروب ــل البن مث
ــدويل    ــد ال ــندوق النق ــوير، ص ــىت اآلن  ) والتط ــو ح ول

ــذا      ــن ه ــان م ــع آي ــة م ــث أن العالق ــل، حي ــى األق عل
القبيـــل يـــدخل فيهـــا تـــوفري املنتجـــات واخلـــدمات  
ــذلك    ــسية لـ ــشاطات الرئيـ ــع النـ ــى مـ ــيت تتماشـ الـ

 .الكيان
 
 ةـوك التابعة والزميلـالفروع والبن  9
 

ــهاد    يت ــاق االجتـ ــستوى ونطـ ــول مـ ــرار حـ ــذ القـ خـ
ــل       ــك املراس ــل البن ــسبة لعمي ــوب بالن ــالزم املطل ال
ــل      ــك املراس ــل البن ــني عمي ــة ب ــر يف العالق ــد النظ بع

وعلـــى ). إن وجـــدت(والـــشرآة األم النهائيـــة لـــه 
ــوك    ــا بنـ ــدخل فيهـ ــيت يـ ــاع الـ ــوم، ويف األوضـ العمـ
فرعيـــة، أو تابعـــة أو زميلـــة، فإنـــه يـــتعني      

ــشرآة   ــر يف الـ ــل  النظـ ــك املراسـ ــل البنـ األم لعميـ
ــوب  ــالزم املطلـ ــهاد الـ ــدى االجتـ ــر مـ ــي . لتقريـ ففـ
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ــاالت الــيت يكــون فيهــا عميــل البنــك املراســل        احل
شــرآًة زميلــًة ليــست تابعــًة إىل وال ختــضع لإلشــراف       
ــة       ــتعني مراجع ــها ي ــشرآة األم، حين ــن ال ــال م الفع

ــل   ــك املراسـ ــل البنـ ــشرآة األم وعميـ ــن الـ ــل مـ . آـ
ــض    ــة بع ــال، فثم ــة ح ــى أي ــدة  وعل ــائع الفري  الوق

ــل     ــابع أو الزميـ ــي، التـ ــك الفرعـ ــة بالبنـ اخلاصـ
 .ميكن أن متلي القيام باالجتهاد الالزم املعزز

 
 دة العميلـالتطبيق على قاع  10
 

ــذه       ــق هـ ــة تطبيـ ــسات املاليـ ــى املؤسـ ــتعني علـ يـ
هــذا إىل  . املبــادئ علــى عمــالء البنــوك املراســلة     

 املفـــاهيم الـــيت مل حـــدجانـــب أن هـــذه املبـــادئ تو
ــى      تط ــسابق، إذ إن عل ــاملي يف ال ــستوى ع ــى م ــق عل ب

ــًا       ــاطر انطالق ــة للمخ ــد مبراجع ــسة أن تتعه ــل مؤس آ
مــن قواعــدها احلاليــة لعمــالء البنــوك املراســلة       
ــايف       ــهاد إض ــذل اجت ــزم ب ــان يل ــا إذا آ ــر م لتقري

 .لتحقيق الفهم املنادى به يف هذه املبادئ
 
 حتديث ملفـات العمالء  11
 

بري املتعلقـــة  ســـوف تتطلـــب الـــسياسات والتـــدا    
ــات     ــديث املعلومـ ــة وحتـ ــة مراجعـ ــسات املاليـ باملؤسـ
اخلاصــة بعميــل البنــك املراســل علــى أســاس دوري       
ــر      ــة اخلطـ ــوهري يف ماهيـ ــري جـ ــدث تغـ ــا حـ أو آلمـ

تــتم املراجعــة   . املــرتبط بعميــل البنــك املراســل    
ــاس     ــى أسـ ــل علـ ــك املراسـ ــالء البنـ ــة لعمـ الدوريـ

 .تقييم اخلطر
 
  واإلبالغ عنهامراقبة النشاطات املشبوهـة  12
 

ــات    ــق سياسـ ــة تطبيـ ــسة املاليـ ــى املؤسـ ــب علـ يتوجـ
ــري       ــها للتح ــوك بكامل ــاق البن ــى نط ــراءات عل وإج
ــشبوه     ــادي أو املـ ــري العـ ــشاط غـ ــصي النـ ــن وتقـ عـ
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واإلبــالغ عنــه حــسبما يتطلبــه القــانون الواجــب       
ــق ــري     . التطبي ــة غ ــاد إىل املمارس ــك اإلرش ــشمل ذل وي

ــا   ــة عليهـ ــاء أمثلـ ــشبوهة وإعطـ ــة أو املـ  ،العاديـ
ــى      ــدابري علـ ــسياسات والتـ ــشتمل الـ ــزم أن تـ ويلـ

 .مراقبة مناسبة لنشاط البنك املراسل
 
 التكامل مع برنامـج مكافحة غسيل األموال  13
 

ــن     ــزأ مـ ــى يتجـ ــزءًا علـ ــادئ جـ ــذه املبـ ــون هـ تكـ
الربنــــامج األوســــع للمؤســــسات ملكافحــــة غــــسيل  

 .األموال
 
 التوصية بالتسجيل الدويل  14
 

ــسبريج املو  ــة ولفـ ــشجع جمموعـ ــوير  تـ ــى تطـ ــة علـ افقـ
حبيـــث  . وتنظـــيم ســـجل دويل للمؤســـسات املاليـــة    

تقـــوم املؤســـسات املاليـــة عنـــد التـــسجيل يف هـــذا  
الــــسجل بتقــــدمي املعلومــــات املفيــــدة للقيــــام  
ــذه      ــح يف هـ ــو موضـ ــسبما هـ ــالزم حـ ــهاد الـ باالجتـ

وســـوف تعتمـــد املؤســـسات املاليـــة علـــى . املبـــادئ
 .هذه املعلومات يف متسكها هبذه املبادئ


