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دث أثرًا هائالً على االقتصاديات  ت فرض األزمة املالية احلالية الكثير من التحديات على كافة البلدان، وتحُ
              واجملتمعات في جميع أنحاء العالم. وقد تدعو حاجة املؤسسات املالية إلى ضخ األموال إلى 

تكون  قد  الرقابة  أجهزة  أن  كما  األموال،  لتلك  احلقيقية  للمصادر  يقظتها  مستوى  من  التخفيف             
منشغلة بتركيزها على التعامل احلِذر مع األزمة االقتصادية؛ مما يؤثر على مستوى أداء رقابتها على تطبيق التدابير 

الالزمة ملكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب. ومن ثم، يقتضي األمر إلى تكثيف اجلهود لضمان بقاء مصادر القلق 

بشأن غسل األموال ومتويل اإلرهاب على قائمة أولويات املصارف وأجهزة رقابتها على السواء.
من  بلد  في  اإلرهاب  ومتويل  األموال  نظام مكافحة غسل  جناح  في  يحُسهم  بدور محوري  الفعالة  الرقابة  تقوم 
البلدان. ومع ذلك، أثبت العمل امليداني الذي أحُجري في كال البلدان املتقدمة واآلخذة في النمو تدنٍّ عام في مستوى 
الرقابي  االمتثال  األمر، يقل عامًة مستوى  واقع  ففي  املالية.  املؤسسات  املصارف وغيرها من  الرقابي في  االمتثال 
للتوصيات املعنية مبكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب عن معدله اخلاص بالتوصيات األخرى الصادرة عن فرقة 
البلدان على  اإلرهاب سوف يساعد  ومتويل  األموال  دليل منع غسل  إن   .)FatF( املالية  باإلجراءات  املعنية  العمل 

االرتقاء مبستوى الرقابة املعنية في القطاع املصرفي وذلك من خالل تقدمي أمثلة على املمارسات اجليدة املتَّبعة.
ويعزز هذا الدليل العملي من تطبيق املعايير الدولية التي أرستها فرقة العمل املعنية باإلجراءات املالية وغيرها 

من الهيئات، من خالل:

املتقدمة واآلخذة  البلدان  اإلرهاب في  املعنية مبكافحة غسل األموال ومتويل  الرقابية  أمثلة عن األنظمة  تقدمي    •
في النمو على حد سواء،

•  وصف تطبيق املمارسات الصحيحة للرقابة املعنية مبكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب وإنفاذها،
•  التزويد بالنصائح العملية بشأن الطرق التي قد تستخدمها والية قضائية معّينة لدمج تدابير مكافحة غسل 

األموال ومتويل اإلرهاب في نظامها الرقابي.

القراء  اهتمام  يسترعي  سوف  املصرفية  الرقابة  ألجهزة  خصيًصا  أحُعّد  الذي  الدليل  هذا  وأخيرًا، 
الشركات. وحوكمة  واحملاسبة  والقانون  الفساد  ومنع  التمويل  مجاالت  في  العاملني 
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متهيد

تفرض األزمة املالية احلالية حتديات عديدة على كافة البلدان. وقد ازدادت أهمية احلاجة إلى تعزيز 

الشفافية والنزاهة املالية في الُنُظم املالية الوطنية ازديادًا أكبر من أي وقت مضى. ومن ثم، فمن 

بهدف  ليس  اإلرهاب،  ومتويل  األموال  ملكافحة غسل  قوية  رقابية  آليات  القصوى وضع  األهمية 

حماية نزاهة  النظام املالي فحسب، بل كذلك لضمان تعبئة األموال العامة في معاجلة األزمة 

املالية مبا ال يسيء استخدامها أو التصرف فيها.

ويعتبر غسل األموال جرمية خطيرة تؤثر على االقتصاد ككل؛ مما يحول دون حتقيق التنمية 

االجتماعية واالقتصادية والسياسية والثقافية للمجتمعات في جميع أنحاء العالم. وعلى مدار 

العقود املنصرمة وحتى يومنا هذا، صاحب العوملة التنامي الذي شهدته اقتصادات عبر احلدود، 

وأخرى سرية وطنية مقترنة بأعمال غير قانونية. وهذه األنشطة، مثل االجتار في اخملدرات، واالجتار 

في البشر، وتهريب املهاجرين، واالجتار في األعضاء البشرية واألسلحة النارية، فضال عن أنشطة 

الدعارة، وابتزاز األموال بالتهديد والعنف، قد ولّدت أرباًحا ضخمة كان من شأنها تعزيز الطلب 

على غسل األموال. وتتطلب مكافحة غسل األموال القضاء على إعادة تدوير حصيلة األموال 

املكتسبة على نحو غير قانوني، والتزويد بأدوات إضافية للكشف عن اجلرمية األساسية وتعّقبها.

غرار  فعلى  السواء.1  على  والدولية،  الوطنية  االقتصادات  على  ومتويله  اإلرهاب  يؤثر  كما 

األطراف التي تقوم بغسل األموال، يجمع اإلرهابيون أموالهم من خالل مختلف األنشطة املدرّة 

للربح التي تنبثق في األساس من األعمال اإلجرامية، كاالختطاف، وابتزاز املال، وعمليات التهريب 

واسعة النطاق، واالجتار في اخملدرات، وأعمال السلب والسرقة. ويحتاج اإلرهابيون إلى استخدام 

البنية املالية األساسية من أجل تعبئة أموالهم وتوجيهها. 

وعلى ذلك، ثمة هدف محوري واحد ترنو إلى حتقيقه األجهزة الرقابية والتنظيمية، أال وهو 

توطيد دعائم الثقة في النظام املالي، واستخدام كافة األدوات املتوافرة من أجل كفالة عدم وقوع 

املؤسسات املالية في حوزة مجرمني، أو ضمان عدم استخدامها في أغراض إجرامية.

ومع انتهاج بلدان العالم للتشريعات املعنية مبكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب، حتتل 

الرقابة الفعالة مركزًا محوريًا لنجاح النظام الذي تطبقه وجناح تأثيره، من أجل مكافحة غسل 

األموال ومتويل اإلرهاب. وفي هذا الصدد، فإن إعداد القطاع املصرفي ألساليب للرقابة على االمتثال 

هو أمر محوري ألي نظام معني مبكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب. فعلى كل مصرف االلتزام 

مبعرفة عمالئه، واإلبالغ عن املعامالت املشبوهة. وعلى الرغم من أن هذه االلتزامات تبدو واضحة 

في استقامتها، فقد اتضح وجود بعض التحديات عند تنفيذها. فما الذي ميكن للمصارف عمله 

على  يجب  ومتى  املعلومات؟  هذه  تسجيل  يجب  وكيف  عمالئها؟  عن  محددة  معلومات  جلمع 
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املصرف إيداع تقرير ملعاملة مشبوهة؟ هنا يأتي الدور احلاسم جلهاز الرقابة املصرفية في مساعدة 

املؤسسات اخلاضعة للرقابة: أوالً، في فهم النطاق الكامل لاللتزامات بالعناية الواجبة بالعميل 

وتقارير املعامالت املشبوهة؛ وثانًيا، في ضمان أن تلك االلتزامات ليست مجرد حبر على ورق، وإمنا 

تُطبَّق عملًيا، وتعززها آليات تفرض عقوبات على عدم االمتثال.

وفي هذا اجلانب، أثبت العمل امليداني في البلدان املتقدمة والنامية، على السواء، مستوى 

املالية؛ وهذا ما  الرقابة في املصارف وغيرها من املؤسسات  متدٍن من االمتثال ككل في مجال 

يؤكده انخفاض مستوى الرقابة على االمتثال في العموم عن متوسط مستوى االمتثال الوارد في 

توصيات فرقة العمل املعنية باإلجراءات املالية. ومن هنا، يهدف هذا الكتاب، مبا يسوقه من أمثلة 

للممارسات اجليدة، إلى مساعدة البلدان على تطبيق املعايير الدولية تطبيًقا أفضل.

هذا الكتاب موّجه حتديًدا إلى أجهزة الرقابة املصرفية، حيث بعضها قد يبحث عن طرق 

إلعداد برنامج للرقابة املصرفية املعنية مبكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب؛ فيما يكون البعض 

وكذلك،  لها.  بدائل  عن  ويبحث  لديه،  الرقابة  نُُظم  عناصر  بعض  في  صعوبات  واجه  قد  اآلخر 

على  بالرقابة  للقيام  كفاءة  أكثر  طرق  على  الوقوف  من  املصرفية  الرقابة  أجهزة  تتمكن  فقد 

أنشطة مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب. ومن ثم، فإن هدف هذا الكتاب هو تقدمي مرجع 

لـ«األساليب« التي ميكن أن ينتهجها املمارسون في مجال التنظيم والرقابة املاليني.

اإلستراتيجية  الرقابية  املشكالت  حل  بغرض  عملي،  دليل  إعداد  املؤلفون  حاول  وقد 

الرقابة،  أهداف  حتديد  من  انطالقًا  الرقابة،  لتدابير  كاملة  طائفة  بتغطية  وذلك  والتشغيلية؛ 

ووصوالً إلعداد وتنفيذ برامج التفتيش امليدانية وغير امليدانية، وبدًءا بالتعاون مع الهيئات األخرى 

احمللية والدولية املعنية مبكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب، وانتهاًء إلى فرض العقوبات وإنفاذ 

اللوائح.

من  أو  تنظيمي،  من قصور  تعاني  التي  للكيانات  مبا  الدولي  اجملتمع  يقر  أخرى،  ومن جهة 

انعدام الرقابة لديها، من إمكانية لزعزعة ثقة األسواق املالية، وإعاقة االنتعاش االقتصادي. وعلى 

ذلك، فمن األهمية مبكان حتقيق قدر أعلى من الشفافية، وتعزيز الرقابة، وتوطيد أواصر التعاون 

بني األجهزة التنظيمية والرقابية في كافة اجملاالت التي تشكل مخاطر، مبا في ذلك غسل األموال 

ومتويل اإلرهاب؛ ذلك لضمان بقاء املؤسسات املالية دائًما سليمة، ومستدامة، ويقظة؛ بل إن هذه 

املهمة تتضاعف صعوبتها أثناء األوقات العصيبة.

وأخيرًا، يحدونا األمل بأن يكون هذا الكتاب نافًعا في بلوغ هذه الغاية.  

 Michael U. Klein

نائب الرئيس

تنمية قطاع التمويل والقطاع اخلاص

البنك الدولي – مؤسسة التمويل الدولي

كبير االقتصاديني – مؤسسة التمويل الدولي
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شكر وتقدير 

 ،Cedric Moussetو ،John McDowellقائد الفريق(، و( Pierre-Laurent Chatain ألّف هذا اإلصدار

وPaul Allan Schott، وEmile Van der Does de Willebois، مبشاركة Kamil Borowik. ويعرب 

 Latifah املؤلفون عن بالغ امتنانهم ملدير البرنامج اخلاص بنزاهة األسواق املالية بالبنك الدولي

Merican-Cheong،  ملا قدمته من توجيه وآراء أسهمت في خروج هذا الكتاب إلى حيز الوجود.

للخدمات  جيرزي  جلنة  رئيس   Colin Powell وهم:  العمل،  لورقة  األقران  املراجعون  أما 

 Jean-Pierre Michauمن املؤسسة الفيدرالية للتأمني على الودائع، و Lisa D. Arquetteاملالية، و

النقد  صندوق  من   Alain Vedrenne-Lacombeو املركزي،  فرنسا  بنك  حملافظ  اخلاص  املستشار 

و  ،)CenSEC( االقتصادية  اجلرمية  دراسات  مركز  مدير   Professor Louis de Kokerو الدولي، 

Jody Ketteringham من هيئة اخلدمات املالية باململكة املتحدة، وRaymond Chan من الهيئة 

بوزارة  التقنية  املساعدات  مكتب  في  العامل  وفريقه   Carlos Correaو كونغ،  بهونغ  النقدية 

العمل  ورقة  ؛ فقد أسهمت مالحظاتهم ومناقشاتهم ومتابعتهم في دعم  األمريكية  املالية 

قوةً ووضوًحا؛ ولذا فنحن نزجي لهم الشكر اجلزيل. كما ساعد على زيادة تعزيز هذه اإلسهامات 

النظرة الفاحصة التي قدمها األمني العام للجنة املصرفية الفرنسية، والسيما إسهامات كل 

منViolaine Clerc  وNick Burbidge العاملني في مكتب كندا للرقابة على املؤسسات املالية.

 ،Errol Krugerو  Edouard Fernandez-Bollaويود املؤلفون التعبير عن امتنانهم لكل من ـ

رئيسي فريق اخلبراء املعني مبكافحة غسل األموال والقضاء على متويل اإلرهاب للجنة بازل ، ملا 

قدماه من إسهامات وتوصيات قّيمة. كما نود التعبير عن مدى تقديرنا للعمل الذي أجنزه جميع 

.)AMLEG( أعضاء فريق اخلبراء املعني مبكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب

ومن جهة أخرى، فإن اجلهود التي بذلها محررانا Peter Maitland وDawn Amott تنال منا 

أعظم التقدير، وكذلك املساعدات التي قدمها لنا Seung Beon Koh من وحدة نزاهة األسواق 

لنا  منحه  الذي  والدعم   ،)PFDFI( الدولي  بالبنك  واملالي  اخلاص  القطاع  تنمية  لشبكة  املالية 

 Mariaو  ،Nicolas de la Rivaو  ،Orianan Bolvaranو  ،Thelma Ayamel بالوحدة:  العاملون 

.Susana Cocaو ،Orellana

كما يود املؤلفون التعبير عن امتنانهم لـ Tim Lyman من اجملموعة االستشارية من أجل 

القائم على حتديد اخملاطر  النْهج  الفقراء )CGAP( ملا أسهم به من تعاون بشأن قضية تطبيق 

على مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب في البلدان الفقيرة. وفي هذا الصدد، يزجي املؤلفون 

شكرهم لألستاذ Professor Louis de Koker الذي أسهم في هذا الكتاب، وقدم رؤيته بشأن 

كيفية تطبيق الرقابة املعنية مبكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب دون وضع أي معوقات حيال 

حتقيق اإلدماج املالي. 



جرى العمل امليداني من أجل تأليف هذا الكتاب في عدة أسواق، وهي: هونغ كونغ، والصني، 

وماليزيا، وكوريا اجلنوبية، وسنغافورة، وإيطاليا، وبلجيكا، وهولندا، وإسبانيا، وجيرزي. وسوف يظل 

ذلك الوقت الذي أمضاه الناس في هذه األماكن عالًقا في الذاكرة. وعلى الرغم من أن القائمة 

واألشخاص  املنظمات  الضوء على بعض  أن نسلط  نود  املستحق،  بالقدر  ليس مطّولة  التالية 

الذين لوالهم ملا كانت لورقة العمل هذه أن تخرج إلى النور:

بلجيكا: اللجنة املصرفية، اخلدمات املالية والتأمني، وبنك بلجيكا الوطني، ووحدة معاجلة 

واالحتاد   ،)CFI-Belgian FIU( املالية  االستخبارات  لوحدة  التابعة  البلجيكية  املالية  املعلومات 

.Petercamو ،CPH وبنك ،ING البلجيكي للمصارف، واالحتاد املالي البلجيكي، وبنك

هونغ كونغ، الصني: حكومة إقليم هونغ كونغ اإلداري اخلاص، وهيئة هونغ كونغ النقدية، 

للمصارف،  واحتاد هونغ كونغ  املشتركة،  املالية  االستخبارات  ووحدة  وقوات شرطة هونغ كونغ، 

.DBS وبنك الصني املركزي، وبنك ،HSBC وبنك ،Standard Chartered وبنك

إيطاليا: املكتب اإليطالي لتداول العمالت )UIC(1، وبنك إيطاليا املركزي.

جيرزي: جلنة جيرزي للخدمات املالية، ووحدة اجلرائم املالية املشتركة لواليات شرطة جيرزي، 

 Capita( االئتمانية  كابيتا  ومجموعة   ،BNP-Paribas وبنك  بجيرزي،  املصارف  مديري  ورابطة 

.)Fiduciary Group

ماليزيا: بنك جنارا ماليزيا وداتو زماني عبد الغني – وهو نائب محافظ البنك، ومااليان برهارد 

و  ،HSBC وبنك  جروب،  وسيتي  ماليزيا،  في  املصارف  ورابطة   ،CIMB ومجموعة   ،)May Bank(

.Standard Chartered

وبنك   ،)LOFSA( اخلارجية  املالية  للخدمات  البوان  هيئة  اخلارجي:  البوان  مركز  ماليزيا، 

.UFJ, CALYON وبنك طوكيو-متسوبيشي ،Standard Charteredو ،Public Bank Ltd

و  ،GarantiBankو املالية-هولندا،  االستخبارات  ووحدة  املركزي،  الهولندي  البنك  هولندا: 

.ABN Amro

سنغافورة: الهيئة النقدية لسنغافورة، ورابطة املصارف بسنغافورة ABS، وقوات الشرطة 

.BNP-Paribas بسنغافورة، ومعهد الدفاع والدراسات اإلستراتيجية، والبنك األملاني املركزي، وبنك

إسبانيا  وبنك   ،)SEPBLAC( النقدية  واخملالفات  األموال  غسل  مكافحة  جلنة  إسبانيا: 

.Caja Madridو ،Caja Laboralو ،La Caixaو ،Grupo Santander و ،BBVA املركزي، وبنك

كوريا  وبنك  سابًقا(،  واالقتصاد  املالية  )وزارة  واملالية  اإلستراتيجية  وزارة  اجلنوبية:  كوريا 

للتبادل  كوريا  وبنك  الكورية،  املالية  االستخبارات  ووحدة  املالية،  الرقابية  واخلدمات  املركزي، 

التجاري، وبنك Shinhan، وبنك Kookmin، واحتاد كوريا للمصارف. كما يود املؤلفون التعبير عن 

والعاملني فيه ملا قدموه من دعم  الدولي بكوريا،  البنك  التنفيذي في مكتب  تقديرهم للمدير 

ناشط.

املؤلفون

واشنطن العاصمة

مارس/آذار 2009
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1  املكتب اإليطالي لتداول العمالت هو حالًيا جزء من بنك إيطاليا املركزي، ويسمى بنك إيطاليا 

.)UIF( املركزي – وحدة االستخبارات املالية
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نبذة عن املؤلفني

األسواق  نزاهة  بوحدة  املالي  القطاع  في  املتخصصني  الرواد  أحد  هو   Pierre-Laurent Chatain

من  بصفته   2002 سبتمبر/أيلول  في  للبنك  انضمامه  ومنذ  الدولي.  للبنك  التابعة  املالية 

األموال  لتقييم مكافحة غسل  بقيادة عدة مهمات  قام  املالي،  القطاع  في  املتخصصني  كبار 

الناطقة  البلدان  في  املالي  القطاع  تقييم  برنامج  مهام  من  جزًءا  باعتبارها  اإلرهاب،  ومتويل 

باللغات اإلجنليزية والفرنسية واإلسبانية، كما أعّد وقّدم الكثير من برامج املساعدات التقنية، 

الالتينية، وجنوب شرق آسيا. وقبل  وأمريكا  أفريقيا والشرق األوسط،  التواصل في  واحتفاليات 

15 عاًما، وتبّوأ عدة  انضمامه للبنك الدولي، عمل السيد Chatain في بنك فرنسا ملا يزيد عن 

مناصب متتالية داخل إداراتي الشئون القانونية والتفتيش؛ كما عمل مراجًعا من الفترة ما بني 

أنه  إلى منصب مفتش. كما  الوظيفي ليصل  ترقّى في مدارج السلم  و1996، ثم   1992 عامي 

عمل بصفته رئيس مهمة باللجنة املصرفية الفرنسية، حيث قاد فرق التفتيش امليداني املتعددة 

التخصصات في املصارف التجارية في فرنسا وخارجها. باإلضافة إلى ذلك، اضطلع مبسئوليات 

 Chatain الرقابة امليدانية. وتوّسع السيد إدارة  نائًبا ملدير  إدارية في بنك فرنسا املركزي بوصفه 

درجة  على  حاصل  وهو  املدني.  واإلفالس  النزاعات،  وتسوية  الوساطة،  عن  موضوعات  نشر  في 

املاجستير في القانون من جامعة باريس 1 بانتيون-سوربون، وتخرّج في املعهد الفرنسي للعلوم 

السياسية.

نزاهة  إدارة  في  العاملني  املالي  القطاع  في  املتخصصني  كبار  من  هو   John McDowell

إستراتيجية  وتنفيذ  صياغة  في  إسهاماته  له  وكانت  الدولي.  للبنك  التابعة  املالية  األسواق 

البنك الدولي ملساعدة البلدان عمالء البنك في مكافحة غسل األموال، وفي انتهاج معايير عالية 

اجلودة للرقابة وإدارة اخملاطر في املؤسسات املالية. وتشمل بعض هذه املسئوليات إسداء املشورة 

الدولية  الهيئات  وإقامة حوار مع  البلدان،  برامج  املسئولة عن  الدولي  للبنك  التابعة  للوحدات 

القائمة على سّن القوانني ومع غيرها من املنظمات، واإلسهام في نشر أفضل املمارسات الدولية، 

وتقدمي املساعدة التقنية استجابًة لطلبات العمالء، واملشاركة في مهمات تقييم القطاع املالي. 

من  بوصفه  أعوام  أربعة  عن  يزيد  ما   McDowell السيد  عمل  الدولي،  للبنك  انضمامه  وقبل 

كبار املستشارين للسياسات في وزارة اخلارجية األمريكية، حيث كان يضطلع بصياغة وتنفيذ 

استراتيجيات عاملية ملكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب، واجلرمية املالية. 

قضى السيد McDowell معظم حياته العملية في املكتب األمريكي للرقابة على تداول 

أثناء عمله  الرقابية باملصارف. وفي  العمالت حيث شغل عدة مناصب تُعنى بتوجيه األنشطة 



والسياسات  واللوائح  وإجراءاته،  املصرفي  التفتيش  سياسات  بصياغة  كذلك  قام  باملكتب، 

املصرفية - للنظام الوطني املصرفي - التي تغطي غسل األموال واجلرائم املالية. ويحمل السيد 

هارفارد،  جامعة  من  عليها  حصل  التي  واألعمال  احلكومات  في  املاجستير  درجة   McDowell

من جامعة  عليها  التي حصل  األعمال  إدارة  في  الدكتوراه  ودرجة  ماساتشوستس،  كامبريدج، 

فلوريدا.

املتخصصني  كبار  من  بصفته   2005 عام  في  الدولي  البنك  إلى  انضم   Cédric Mousset      

في القطاع املالي. وشارك في برامج تقييم القطاع املالي في آسيا، والشرق األوسط، وأفريقيا. 

وفي أثناء اضطالعه بتلك املهمات، راجع مدى نزاهة الُنُظم املالية وقام بتقييم مستوى امتثال 

األساسية  بازل  ومبادئ  املالية،  باإلجراءات  املعنية  العمل  فرقة  عن  الصادرة  للتوصيات  البلدان 

للرقابة املصرفية الفعالة. كما ساعد عدة واليات اختصاص في آسيا وأمريكا الالتينية وأفريقيا، 

القائمة على حتديد مخاطر غسل األموال ومتويل اإلرهاب، من  الرقابة  من أجل تصميم وتنفيذ 

القيام  في  ذلك، شارك  إلى  باإلضافة  التنظيمية.  والصياغة  الفنية،  واملساعدة  التدريب،  خالل 

قام  دراسات  عن  فضال  القروض،  خلسائر  مخصصات  ورصد   ،2 بازل  مبادئ  تنفيذ  عن  بدراسات 

بإعدادها في االنضباط وفق شروط السوق. كما أن السيد Mousset قد شارك في املراجعة التي 

أجرتها جلنة مراقبي املعامالت املصرفية األوروبية في نهاية عام 2007، للوقوف على اآلثار الناجمة 

عن أزمة اإلقراض القائم على اخملاطرة التي شهدتها الُنُظم املصرفية األوروبية. وقبل انضمامه 

للبنك الدولي، عمل في إدارتي الرقابة امليدانية وغير امليدانية في بنك فرنسا املركزي، واضطلع 

باملسئولية املباشرة للرقابة على بعض اجملموعات املالية الفرنسية الكبرى. وقد تخرّج في املعهد 

العالي للتجارة في روون )كلية إدارة األعمال(، وحصل على شهادة من معهد باريس للدراسات 

السياسية.

للبنك  العاصمة، بجانب عمله استشاريًا  Paul Allen Schott هو محاٍم حر في واشنطن       

الدولي. وهو خبير معروف على مستوى الواليات املتحدة في الشئون التنظيمية املصرفية، ملا قام 

به من عمل بصفته رئيس املستشارين مبكتب مراقبة تداول العملة، ومساعد املستشار العام 

في وزارة املالية األمريكية، وأحد كبار احملامني في اجمللس االحتياطي الفيدرالي. وقد ألّف كتًبا عن 

العديد  ونشر  املصارف،  القابضة على  للشركات  الفيدرالي  والتنظيم  األموال،  مكافحة غسل 

احلكومات  مع  حالًيا  يعمل  وهو  املهنية.  الدراسية  احللقات  من  العديد  في  وحتّدث  املقاالت،  من 

عمالئه  مع  ويعمل  املصرفية،  والرقابة  األموال  غسل  مكافحة  برامج  تعزيز  أجل  من  األجنبية 

اخلاصني فيما يتعلق مبكافحة غسل األموال، وسلطات الشركات القابضة، واملصارف، ورأس املال، 

ومختلف قضايا االمتثال. كما أنه يعمل خبيرًا شاهًدا في شئون التقاضي التي ترتبط بالقضايا 

الرقابية والتنظيمية. وقد تخرّج السيد Schott في جامعة والية كنت، وحصل على  املصرفية 

الشهادة اجلامعية في الفقه القانوني من كلية احلقوق بجامعة بوسطن، وعلى درجة املاجستير 

في القانون من مركز القانون التابع جلامعة جورج  تاون.
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     Emile van der Does de Willebois  حاصل على شهادات جامعية في القانون والفلسفة. 

وقد بدأ حياته املهنية في عام 1997، حيث عمل في الهاي في مكتب املدعي باحملكمة اجلنائية 

الدولية اخلاصة بيوغوسالفيا السابقة ، وتابع لعدة أشهر الدفاع في قضية Tadic )1996(. ثم 

انتقل بعدها ملمارسة العمل اخلاص في مكتب قانوني متخصص في قانون املعامالت املصرفية 

في  الهولندية  املالية  وزارة  إلى   Van der Does de Willebois السيد  وانضم  املالية.  واألوراق 

منتصف عام 2002، حيث شارك في صياغة التشريعات واللوائح املعنية مبكافحة غسل األموال، 

وتنفيذ آخر التوصيات األربعني الصادرة عن فرقة العمل املعنية باإلجراءات املالية في التشريعات 

الهولندية. وانضم إلى البنك الدولي في ديسمبر/كانون األول من عام 2004، ومنذ ذلك احلني وهو 

يساعد البلدان في منطقة شرق أوروبا، التي تبعتها في اآلونة األخيرة بلدان احمليط الهادئ في 

شرق آسيا، وذلك في صياغة التشريعات، ورفع مستوى الوعي، وغير ذلك من مجاالت متعلقة 

مبكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب.
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معلومات أساسية

إن نشاط غسل األموال يخّلف أثرًا هائالً على اقتصاد بلٍد من البلدان مبا له من تأثير على النمو 

االقتصادي؛ وميكن أن يتسبب كل من غسل األموال ومتويل اإلرهاب في ضعف املصارف الفردية، 

كما يشكالن تهديًدا على سمعة القطاع املالي بأكمله في ذلك البلد1. ومن ثم، فإن القضاء على 

غسل األموال ومتويل اإلرهاب هو عنصر رئيسي لالرتقاء بقطاع مالي قوي وسليم.

وفيما يلي ذكر للنتائج السلبية التي تلحق باملؤسسات عامًة:

املصرفية،  لإليداعات  قاعدة مستقرة  ميثلون  الذين  العمالء  بالسمعة:  نتائج متصلة   •

املقترنة  املؤسسة  في  ثقتهم  يفقدون  أدائهم،  في  املوثوق  املقترضني  ومجموعة 

بأنشطة غسل األموال، ومن ثم يحّولون أعمالهم إلى أماكن أخرى.

نتائج متصلة باملعامالت: ضعف العمليات، أو العالقات الداخلية مع املصارف األخرى،   •

من شأنه إعاقة املؤسسة، أو رفع تكاليف التشغيل والتمويل لديها.

املطالبة  وأحكام  القانونية،  الدعاوى  رفع  في  يتمثل  قائم  خطر  ثمة  قانونية:  نتائج   •

سحب  إلى  يؤدي  قد  مما  والعقوبات؛  والغرامات،  للتنفيذ،  القابلة  غير  والعقود  للغير، 

رخصة مزاولة النشاط وإقالة اإلدارة )وكذلك إمكانية فرض حظر على املشاركة في 

القطاع املصرفي مدى احلياة(.

عدم  تكفل  أن  األرضية  الكرة  أطراف  جميع  في  احلكومات  أمام  الرئيسية  احلتميات  ومن 

استخدام النظام املصرفي في أغراض لغسل األموال ومتويل اإلرهاب؛ وال ميكن حتقيق هذا الهدف 

السياسات  تطبيق  صعوبات  أصبحت  وقد  املصرف.  في  الرقابة  ألجهزة  الفاعلة  املشاركة  دون 

واإلجراءات والرقابة عليها وإنفاذها أمرًا باعثًا للقلق على نحو متزايد، للبلدان املتقدمة والنامية، 

على حد سواء. وبالفعل، فإن برامج تقييم القطاع املالي )FSAPs(، والتقارير والتقييمات املشتركة 

للهيئات اإلقليمية على غرار فرقة العمل املعنية باإلجراءات املاليةFSAPs3( 2(، في الفترة ما بني 

عامي 2002 و2008، أثبتت أن الرقابة املعنية مبكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب - في الغالبية 

العظمى من احلاالت - هي واحدة من أضعف قطاعات األنظمة الوطنية )انظر الشكل 1(.

النقد  وصندوق  الدولي،  البنك  إلى  املوّجه  النامية  البلدان  طلب  يزداد  ذاته،  الوقت  وفي 

الدولي، ومصرف التنمية بني األمريكتني، واملصرف اآلسيوي للتنمية، وغيرها من الهيئات الدولية 



واإلقليمية، للحصول على املساعدة الفنية من أجل بناء جهاز رقابي فعال وشامل ميتثل للمعايير 

على  ضخًما،  حتديًا  يشكّل  األمر  هذا  أصبح  إذ  اإلرهاب،  ومتويل  األموال  غسل  ملكافحة  الدولية 

املستويني الوطني واإلقليمي على السواء.

وراجع البنك الدولي ما يقارب 56 تقريرًا تقييمًيا أعدته الهيئات اإلقليمية على غرار فرقة 

تطبيق  مستوى  لتقييم  وذلك  الدولية،  املالية  واملؤسسات  املالية،  باإلجراءات  املعنية  العمل 

املعايير الدولية ملكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب في كال البلدان املتقدمة واآلخذة في النمو. 

الشكل  في  هو موضح  وكما  التقارير،  هذه  حتليل  من  دروس مستفادة  عدة  استخالص  مت  وقد 

)1(، عادةً ما ينخفض مستوى االمتثال الرقابي عن متوسط مستوى االمتثال لكافة التوصيات 

الصادرة عن الفرقة املعنية باإلجراءات املالية. وباستثناء التوصية رقم )19(، فإن مستوى االمتثال 

جلميع التوصيات ذات الصلة باألمور الرقابية يشهد انخفاًضا )توصيات الفرقة املعنية باإلجراءات 

املالية مدرجة في امللحق رقم 9(.

األهداف

يهدف هذا الدليل إلى دعم تطبيق املعايير الدولية كما أرستها الفرقة املعنية باإلجراءات املالية، 

وجلنة بازل املعنية بالرقابة املصرفية، وغيرها من الهيئات، ذلك بالقيام بجملة أمور من بينها:

تقدمي األمثلة على األنظمة الرقابية املعنية مبكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب في   •

كل من البلدان املتقدمة والنامية

ذكر أفضل املمارسات املطبقة  •

إسداء املشورة العملية بشأن الكيفية التي ميكن لوالية اختصاص معّينة استخدامها   •

لدمج مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب في النظام الرقابي التابع لها )ال يصلح 

نظام واحد جلميع البلدان( 
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كما يقدم هذا الدليل العناصر الرئيسية الالزمة لتطبيق نظام رقابي فعال ملكافحة غسل 

األموال ومتويل اإلرهاب، على املستويني امليداني وغير امليداني، ويقترح األدوات واملنهجيات املناسبة.

    ومن الضروري اإلشارة إلى أن األمثلة املساقة بني دفتي هذا التقرير متثل املمارسات التي 

أنه  باملصارف؛ غير  الرقابة  النافع ألجهزة  التوجيه  املؤلفون في جدواها من حيث إسداء  يعتقد 

الوارد عنها هذه  البلدان  أن  يُستدل منها على  أن  أو  ثابتة،  مناذج  بوصفها  إليها  يُنظر  أال  يجب 

املمارسات ممتثلة االمتثال التام لكافة املعايير املعمول بها ملكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب.

نطاق التقرير

أو  التأمني،  أو  املالية،  األوراق  ًها لقطاعات  املصارف، فهو ليس موجَّ الدليل نطاق  يستهدف هذا 

التمويل البالغ الصغر. وعلى ذلك، فإن الدليل يشمل املوضوعات اآلتية:

املعايير الدولية ملكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب التي تنطبق حتديًدا على أجهزة   •

الرقابة املصرفية،

األهداف التي يسعى إلى حتقيقها نظاٌم من األنظمة الرقابية،  •

والتي  اإلرهاب  األموال ومتويل  يتعلق بغسل  تواجهها املصارف فيما  التي  أنواع اخملاطر   •

تسّوغ تطبيق التدابير الوقائية وإنفاذها،

األمناط املتصلة باملعامالت والقطاعات املصحوبة مبخاطر عالية، والتي تتطلب تعزيز   •

مستوى أداء العناية الواجبة بالعميل والرصد،

اختالف الُنُهج املرتبطة بواليات اختصاص وأجهزة الرقابة )على سبيل املثال: الواليات   •

املتحدة وأوروبا وآسيا(،

عملية منح تراخيص مزاولة املهنة، وإجراءات الفحص املالئم والصحيح،  •

إجراءات التفتيش امليداني وخطوات تنفيذه )إعداد فريق املهمة، ونطاق التفتيش، وتوزيع   •

املهام، وما إلى ذلك(،

أمثلة للمنهجيات واألدوات التي تستخدمها أجهزة الرقابة للقيام بعمليات التفتيش   •

امليداني ملكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب،

إجراءات الرقابة غير امليدانية وخطوات تنفيذها )توزيع األنشطة وجمع املعلومات وما   •

إلى ذلك(،

غير  بالرقابة  للقيام  الرقابة  أجهزة  تستخدمها  التي  واألدوات  للمنهجيات  أمثلة   •

امليدانية ملكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب،

التغذية املرتدة من املصارف اخلاضعة للرقابة، وسبل التواصل املفيدة معها،  •

أمثلة على العقوبات الواجب تطبيقها على املصارف التي تعاني من نقص في االمتثال،  •

الرقابة  اتّباعها من جانب جهاز  الواجب  األساسية  )اخلطوات  العقوبات  عملية فرض   •

قبل فرض عقوبة على املصرف، ودور إدارة الشئون القانونية، وإصدار العقوبات(،

التفاعل فيما بني أجهزة الرقابة وغيرها من الهيئات االحترازية وإنفاذ القانون )وحدة   •

االستخبارات املالية واملّدعي العام والهيئات الرقابية األجنبية(.
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املنهجية

من  منتقاة  به مجموعة  قامت  الذي  امليداني  العمل  الدليل على  في هذا  البحث  يرتكز محور 

البلدان، حيث تباشر رقابة شديدة على مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب.

وقد استعان املؤلفون مبا اكتسبوه من خبرات ومعارف، وعززوها ببحوث إضافية. وأدى متثيل 

الرقابية  والنماذج  املتباينة  املمارسات  ثاقبة في  نظرة  إلى منح  والنامية معاً  املتقدمة  البلدان 

اخملتلفة حول العالم.

أحد  الدولي: Pierre-Laurent Chatain، وهو  البنك  الفريق على ستة خبراء من  ويشتمل 

 Emile van derو  ،Cédric Moussetو العمل:  فريق  وقائد  املالي  القطاع  في  املتخصصني  الرواد 

 Paulو ،John McDowellاملالي؛ و القطاع  Does de Willebois، وهما من كبار املتخصصني في 

Allan Schott، وهما استشاريان. كما شارك في الفريق Kamil Borowik وهو محلل مالي.

واالجتماعات  املقابالت  أثناء  طرحها  الواجب  الرئيسية  األسئلة  من  قائمة  الفريق  وأعد 

املعلومات  جلمع  موحد  منوذجي  أسلوب  انتهاج  بغية  األجنبية،  السلطات  مع  عقدها  اخملطط 

أثناء عملهم امليداني. وقام أعضاء الفريق بزيارات للواليات املتحدة وواليات اختصاص  والبيانات 

وجنوب  )ماليزيا  آسيوية  اختصاص  واليات  وأربعة  وإسبانيا(،  وهولندا  وإيطاليا  )بلجيكا  أوروبية 

كوريا وهونغ كونغ والصني(، فضال عن املراكز اخلارجية جليرزي والبوان.

وتشير كلمة »مصرف« في هذا الدليل على وجه اخلصوص إلى تعريف جلنة بازل له، غير أن 

استخدام هذا التعريف ال يعني أنه يحظر على أي بلد من البلدان تطبيق املبادئ الواردة في هذا 

الدليل على مؤسسات مالية أخرى، أو غيرها من الكيانات التي تشملها شروط مكافحة غسل 

األموال ومتويل اإلرهاب. كما يشير مصطلح »أجهزة الرقابة املعنية مبكافحة غسل األموال ومتويل 

املصارف  امتثال  بالرقابة على  املعنيني  إلى األشخاص  يرد ذكره خالًفا لذلك،  اإلرهاب«، فيما لم 

لشروط مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب؛ فقد ال يكونوا بالضرورة أجهزة الرقابة الرئيسية 

في  املتضمنة  التعريفات  مع  يتماشى  مبا  مستخدمة  فهي  املصطلحات،  سائر  أما  للمصرف. 

مسرد املصطلحات الصادر عن »منهجية فرقة العمل املعنية باإلجراءات املالية من أجل تقييم 

االمتثال للتوصيات األربعني والتوصيات اخلاصة التسع الصادرة عن فرقة العمل« )مت حتديثها في 

فبراير 2008(.

احلواشي

اآلثار السلبية   ،Dewey Ballantine LLPالدولية؛ و Brent L Barlett، اجملموعة اإلمنائية  انظر   .1
الناجتة عن غسل األموال على التنمية االقتصادية، )بنك التنمية اآلسيوي، 2002(

غرض  وتتبنى  احلكومات،  بني  فيما  تعمل  هيئة  هي  املالية  باإلجراءات  املعنية  العمل  فرقة   .2
وضع السياسات الوطنية والدولية ونشرها بغية مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب. ومن 
توليد  بهدف  وتعمل   ،1989 عام  في  تأسست  السياسات«  بصنع  معنية  »هيئة  فإنها  ثم، 
اإلرادة السياسية الالزمة للقيام بإصالحات تشريعية وتنظيمية في هذه اجملاالت. وقد نشرت 

التوصيات األربعني إضافًة إلى التوصيات التسع من أجل حتقيق هذه الهدف.

لدى الهيئات اإلقليمية على غرار فرقة العمل املعنية باإلجراءات املالية أشكال ووظائف   .3

مستوى  على  تعمل  أنها  من  الرغم  على  العمل،  فرقة  لدى  القائمة  لتلك  مشابهة 
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إقليمي؛ بيد أنها ال تصوغ املعايير الدولية، على عكس فرقة العمل املعنية باإلجراءات 

املالية. كما أن أعضاء فرقة العمل هم أعضاء في هذه الهيئات اإلقليمية. ولالطالع 

املعنية  الهادئ  واحمليط  آسيا  منطقة  مجموعة  انظر  اإلقليمية،  الهيئات  هذه  على 

باإلجراءات  املعنية  العمل  )AGP, http://apgml.org(،وفرقة  األموال  غسل  مبكافحة 

املالية في جنوب أمريكا )GAFISUD, http://www.gafisud.org(، وفرقة العمل املعنية 

باإلجراءات املالية في منطقة البحر الكاريبي )CFATF, http://www.cfatf.org(، واجملموعة 

األوروآسيوية )EAG, http://www.eurasiangroup.org(، ومجموعة شرق وجنوب أفريقيا 

العمل  و مجموعة   ،)ESAAMLG, http://www.esaamlg.org( األموال  ملكافحة غسل 

GIABA, http://www.giabasn.(بني احلكومات للقضاء على غسل األموال في أفريقيا

وشمال  األوسط  الشرق  منطقة  في  املالية  باإلجراءات  املعنية  العمل  فرقة  و   ،  )org

)MENAFATF, http://giabasn.org(أفريقيا
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1    نظرة عامة

لنظام مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب في أي بلد1، ثالثة أهداف رئيسية. األول: منع غاسلي 

األموال وممولي االرهاب من استخدام النظام املالى بالبالد، ألغراض غير مشروعة. والثاني: الكشف 

ومعاقبة  محاكمة  والثالث:  اإلرهاب،  ومتويل  األموال  غسل  عمليات  حدوث  ومكان  زمان  عن 

املتورطني في مثل هذه اخملططات.

هناك العديد من األسباب التي جتعل نظام مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب مهماً في 

أي بلد. وقد تكون أولوية أصحاب املصلحة املعنيني في القطاع احلكومي للبلد مختلفة قليال ألن 

هؤالء يشملون واضعي السياسات من السلطات التشريعية واحلكومية، والسلطة القضائية، 

ووكاالت إنفاذ القانون، ووحدة التحريات املالية2، والسلطات التنظيمية واإلشرافية املالية. ولكن، 

من بني أمور أخرى، ستشمل األسباب احلاجة إلى املضي قدما في جدول األعمال احمللي، ورغبة 

تعزيز األمن، واملمارسات املصرفية السليمة، ورغبة جتنب أو تقليل اآلثار السلبية الدولية. متثل 

الوطنية  احلكومة  تُظهر  الثالثة.  األهداف  هذه  لتحقيق  مسبق  شرط  أهم  السياسية  اإلرادة 

التزامها السياسي الواضح إلنشاء نظام قوي ملكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب عن طريق 

مترير القوانني واألنظمة املالئمة، ومن خالل منح الصالحيات املناسبة، وعن طريق تخصيص املوارد 

الالزمة للوزارات والوكاالت ذات الصلة، واملالحقة القضائية في القضايا واحلصول على اإلدانة.

بشكل واضح، يتطلب نظام فعال ملكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب تعاوناً كبيراً وتضافراً 

جلهود  اجلهات املعنية في البالد في القطاع احلكومي. مع ذلك، يُعد أصحاب املصلحة املعنيني 

احملددةD(DNFBPs)3،والتي  املالية  غير  واملهن  واالعمال  املالية  املؤسسات  أي  اخلاص،  القطاع  من 

تخضع اللتزامات االمتثال، أيضا عامال حاسما في جناح النظام، حيث ينبغي أن يكون هؤالء أيضا 

مشمولني في العملية التعاونية.

ومتويل  األموال  غسل  مكافحة  مجال  في  إشراف  جهة  ألي  األساسية  املسؤوليات  وتتمثل 

اإلرهاب في:

رصد االمتثال مبكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب في الصناعة املصرفية.  •

فرض لوائح مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب التي وضعها صانعي السياسات.  •

ضمان فرص متكافئة لتشجيع املنافسة العادلة في القطاع املالي.  •

العمل مع الصناعة لبناء نظام فعال ملكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب.  •

يتوجب على اإلشراف على مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب، أوالً، تعزيز السالمة العامة 

وسالمة النظام املصرفي، وينبغي أن يساعد في حمايتها من األعمال اإلجرامية من قبل غاسلي 

العادة  أن يكون جلهة اإلشراف على مكافحة غسل  أنه ليس من  األموال وممولي اإلرهاب. رغم 

األموال ومتويل اإلرهاب دور في حتديد والتحقيق في حاالت غسل األموال ومتويل اإلرهاب، ميكن أن 

يكون اختبار املعامالت جزء من عملية االشراف. كذلك، غالبا ما يأخذ مفتشي املصرف خطوات 

حتقيق إما الظهار أن معاملة ما مشبوهة أو أن أحد املوظفني متورط في غسل األموال. ينبغي 

أيضا أن يكون جلهة اإلشراف السلطة إلجراء عمليات التفتيش )مبا في ذلك عمليات التفتيش 

امليداني( للمؤسسات املالية لضمان االمتثال. ينبغي أن يتضمن التفتيش مراجعة مللفات العمالء 

وسياسات املصرف وإجراءاته، والدفاتر والسجالت، وينبغي أن متتد أيضاً لتشمل اختبار عينات.
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هناك ثالثة مقاربات تنظيمية أساسية لإلشراف على مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب: 

إشراف جهة اإلشراف املصرفي، اإلشراف من قبل وحدة التحريات املالية أو أي كيان آخر، اإلشراف 

املشترك بني وحدة التحريات املالية وجهة اإلشراف املصرفية. إضافة إلى ذلك، هناك ما ال يقل 

على  قادرة  اإلشراف  جهات  لتكون  للمعاجلة  السياسات  واضعي  يحتاجها  مبادئ  ثمانية  عن 

إرساء نظام فعال. يجب أن يكون جلهة اإلشراف موارد كافية، وأن تكون مستقلة بقدر كاف، وحق 

الوصول إلى املعلومات،  وسلطة وضع  قواعد وفرض عقوبات، كما أنه ينبغي، بالطبع، أن تخضع 

للمساءلة. وعليها أن تأخذ إما مبنهج موحد أو مبنهج قائم على اخملاطر، وينبغي أن تستخدم كالً 

من اإلشراف امليداني واإلشراف املكتبي. ينقسم الفصل األول إلى خمسة أقسام رئيسية تهدف 

ملكافحة  فعال  رقابي  إطار  وتنفيذ  تصميم  في  تدخل  التي  الرئيسية  االعتبارات  مناقشة  إلى 

وعلى  اإلشراف،  جهات  تهتم  أن  ينبغي  ملاذا   1-2 الفصل  يناقش  اإلرهاب.  ومتويل  األموال  غسل 

نحو عام صانعي السياسات، مبكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب. ويناقش الفصل 3-1 احلاجة 

والتنسيق  التعاون  أهمية عملية  4-1 على  الفصل  ويؤكد  للبلد.  السياسية  اإلرادة  إظهار  إلى 

التي ينبغي الشروع بها عند إنشاء نظام ملكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب. ويصف القسم 

مختلف  يناقش   1-6 القسم  فإن  وأخيرا  لإلشراف.  الثالثة  األساسية  التنظيمية  النماذج   1-5

املبادئ التي ينبغي أن تؤخذ بعني االعتبار إلنشاء نظام إشراف فعال ملكافحة غسل األموال ومتويل 

اإلرهاب.
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2    أهمية مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب لصانعي 
السياسات واملشرفون

في  اإلرهاب.  ومتويل  األموال  بغسل  املرتبطة  الرئيسية  املصرفية  املسائل  القسم  هذا  يناقش 

حني أن أهمية االعتبارات اخملتلفة تختلف على األرجح من بلد إلى بلد، فإنه ينبغي على صانعي 

رقابي ملكافحة  إطار  إنشاء  االعتبارات بجدية في  يتناولوا هذه  أن  اإلشراف  السياسات وجهات 

غسل األموال ومتويل اإلرهاب.

 

2.1    اآلثار الدولية 

إن معظم مسائل امتثال املصارف محلية في طبيعتها، ونتيجة لذلك، قد يبدو أن اآلثار السلبية 

عندما  احلال.  هو  ليس  ذلك  فإن  ذلك،   مع  البلد.  حدود  من  أبعد  إلى  تذهب  ال  االمتثال  لفشل 

يطور البلد سمعة في تدابير مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب ال تفي باملعايير الدولية، أو 

في التراخي في إنفاذ نظامه، فإن النتيجة ستكون على األقل، زيادة في تكلفة ممارسة األعمال 

التجارية. حيث من املرجح أن تخضع املؤسسات اخلارجية املعامالت مع هذه الدول للتدقيق، بل 

وبالتالي، فإن عدم وجود  البلدان.  تلك  التجاريني من  الشركاء  إنهاء عالقاتها مع  تقرر  أن  وميكن 

نظام فعال ملكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب يلبي املعايير الدولية قد يكون له آثار سلبية 

من حيث التكلفة للمؤسسات احمللية والتجارة الدولية على حد سواء.

 

2.2    النهوض بجدول األعمال احمللي

تساعد كالً من مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب على املضي قدما في جدول األعمال احمللي. 

ألن غسل األموال ومتويل اإلرهاب تعد جرائم منفصلة عن النشاط اإلجرامي األساسي )املعروف 

باسم اجلرمية األصلية(، ويكون لدى السلطات وسيلة مستقلة إضافية للتحقيق واملقاضاة. في 

هذه احلاالت، عندما يجري غسل العائدات املتأتية من اجلرمية األصلية، فإن التحقيق الالحق يؤدي 

أو  بالبشر  واالجتار  باخملدرات  واالجتار  الفساد  إذا كان  املثال،  األموال. على سبيل  الى تهمة غسل 

األدوية املزيفة، أو قطع األشجار غير القانوني هي جرائم أصلية في البلد، فإنه ميكن استخدام 

أخرى.  أي جرائم خطيرة  بل ضد  االقتضاء، في مكافحتها،  األموال، عند  نظام مكافحة غسل 

وباملثل، في بلد تكون فيه األعمال اإلرهابية مصدر قلق، وهذه األعمال مت متويلها  وبذلك ميكن أن 

تلعب مكافحة متويل اإلرهاب دوراً إضافية ملكافحة مثل هذه اجلرائم.

2.3    اآلثار اجلنائية

إضافة إلى إنشاء مختلف التزامات االمتثال ملكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب في املصارف، 

مثل حتديد هوية العميل واإلبالغ عن املعامالت املشبوهة، ومتطلبات حفظ السجالت، تتطلب 

مدراء  يخضع   ، وهكذا  بلد4.  قوانني كل  في  اإلرهاب  ومتويل  األموال  الدولية جترمي غسل  املعايير 

وموظفي إدارة أي مصرف، وعامليه للمحاكمة والعقوبات اجلنائية في حال االنخراط في أنشطة 

أن يكون املصرف معنياً على نحو أكثر من  أو متويل اإلرهاب. نتيجة لذلك، يجب  غسل األموال 

أو موظفيه ال ينخرط في  أياً من مديريه  أن  أن يتأكد من  مجرد االمتثال اللتزاماته. يجب أيضا 
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أعمال إجرامية، سواء عن قصد أو عن غير قصد. يُضيف هذا البعد اإلجرامي من تعقيد وصعوبة 

التعامل مع  قضايا مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب.

2.4    تعزيز املمارسات املصرفية اآلمنة والسليمة 

تساعد بعض جوانب التزامات مكافحة غسل األموال على احلد من انتشار النشاط اإلجرامي في 

املصارف. أصدرت جلنة بازل للرقابة املصرفية5 مجموعة من املبادئ بشأن الرقابة املصرفية، املبادئ 

األساسية للرقابة املصرفية الفعالة، ووثيقة ملحقة، منهجية املبادئ األساسية 6. 

تطلب املبادئ األساسية أن يضع املصرف سياسات وعمليات مالئمة، تشمل قواعد »معرفة 

متنع  والتي  املالي  القطاع  في  العالية  واملهنية  األخالقية  املعايير  تعزز  التي  الصارمة  العميل« 

املصارف من أن تُستخدم، بقصد أو بدون قصد في األنشطة اإلجرامية7. في هذا الصدد، تعمل 

العمالء  هوية  على  بالتعرف  املتعلقة  اإلرهاب  ومتويل  األموال  غسل  ملكافحة  الدولية  املعايير 

والعناية الواجبة8 على ضمان أن املصارف تعرف وترصد سجالت عمالئها، مما يقلل من احتمال 

االنشطة االجرامية مثل الغش. 

إضافة إلى ذلك، تساعد التوصية العاشرة جملموعة العمل املالي )التي تفرض على املصارف 

املصرف سجالت  لدى  أن  األقل( على ضمان  تفصيلية خلمس سنوات على  االحتفاظ بسجالت 

موثوقة في حال التقاضي بينه وبني العميل. 

وأخيرا ، تطلب التوصية اخلامسة عشرة جملموعة العمل املالي أن يكون لدى املصرف إجراءات 

العمل  استعادة  من  أو  العمل  من  بهم  املوثوق  غير  واألشخاص  اجملرمني  الستبعاد  كافية  فرز 

االنشطة  من  ملزيد  املصرف  املوظفني  استخدام  احتمال  من  اإلجراءات  هذه  تقلل  املصارف.  في 

االجرامية مثل الغش.
 

2.5    الطبيعة النوعية للمخاطر
على عكس معظم إجراءات التحوط من اخملاطر، مثل السيولة أواالئتمان أومخاطر السوق. يتم 

إدراك مخاطر غسل األموال ومتويل اإلرهاب من وجهة نظر نوعية وليست كمية. نتيجة لذلك، 

ميكن أن يكون اإلشراف على مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب معقداً وصعباً. على سبيل 

املثال، ميكن أن تتسامح معظم املصارف مع قدر معني من اخلسائر االئتمانية ألنواع معينة من 

غسل  مكافحة  مع   يوجد  ال  ذلك،  مع  القروض.  هذه  ملثل  مربحاً  يبقى  عام  أداء  ذات  القروض، 

من  الرغم  على  معزولة(  حوادث  )باستثناء  اخملاطر  من  مقبول  مستوى  اإلرهاب  ومتويل  األموال 

األموال ومتويل  أن متنع كّل عمليات غسل  االمتثال ال ميكن  برنامج   أقوى  أن  به  املسلم  أنه من 

آليات  اإلرهاب تصميم وتطبيق  األموال ومتويل  بد ملشرفي مكافحة غسل  وبالتالي، ال  اإلرهاب. 

فعالة لتقييم جودة سياسات املصرف وملنع وكشف غسل األموال ومتويل اإلرهاب، وأيضا لتنفيذ 

حتسينات في مجاالت الضعف التي مت حتديدها.
 

2.6    املصارف حارسة النظام املالي

في معظم البلدان، وال سيما النامية منها، تُعد األعمال املصرفية أهم جزء من النظام املالي. 

إنها املفتاح لتسهيل املدفوعات احمللية والدولية، وهي مبثابة وسيط للمودعني واملقترضني، وتوفر 

املنتجات واخلدمات املالية األخرى املتعلقة. في هذا الصدد، يحتاج نظام مكافحة غسل األموال 
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ومتويل اإلرهاب في البلد أن يبدأ مع مصارفها. ملا لها من دور حاسم في النظام املالي، إن املصارف 

التي ليس لها برامج فعالة ملكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب هي األكثر عرضة خملاطر غسل 

األموال ومتويل اإلرهاب، وبالتالي ميكن بسهولة أن يستغلها اجملرمون احملليون والدوليون. لذلك، من 

أجل حماية سالمة نظامه املالي، يجب أن يكون للبلد نظام فعال ملكافحة غسل األموال ومتويل 

اإلرهاب يلبي املعايير الدولية.

من ناحية أخرى، يجب على بعض البلدان، وال سيما النامية منها، فرض هذا النظام دون جعل 

الوصول إلى اخلدمات املصرفية صعباً جداً أو مكلفاً ملواطنيها األكثر فقراً. ميكن أن يكون هؤالء 

املواطنني غير قادرين على سبيل املثال على توفير املطلوب من وثائق الهوية ، أو مواجهة ارتفاع 

التكاليف التي تنجم عن مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب. توفر توصيات مجموعة العمل 

املالي املرونة الكافية الستيعاب مجموعات مختلفة من الظروف الوطنية واحمللية وميكن أيضا 

أن تتيح التوسع في االبتكارات مثل األعمال املصرفية دون فروع. من اجلدير بالذكر أيضا أنه إذا 

كان هؤالء املواطنني ال يجدون أنفسهم مشجعني الستخدام النظام املصرفي الرسمي، فإنهم 

سيجدون نظماً بديلة، بحكم التعريف، ال تخضع ألية ضوابط 9. 
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3    البرهنة على اإلرادة السياسية هي مفتاح النجاح 

من أجل بناء نظام ناجح ملكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب، يجب أن يكون ألي حكومة وطنية 

بذلك،  القيام  بعد  وتنفيذه،  إلنشاءه  الالزمة  اخلطوات  جميع  التخاذ  الالزمة  السياسية  اإلرادة 

يتعني على احلكومة أن تبرهن على وجود التزام واضح في عملية إرساءه. هذا يعني أنه يتعني 

على احلكومة إقرار وتطبيق القوانني واللوائح املالئمة، وأن تكرس املوارد الالزمة لهذه املهمة، وأن 

متنح صالحيات مناسبة للوكاالت ذات الصلة، وأن تقوم مبتابعة القضايا قضائياً واحلصول على 

اإلدانة. دون مثل هذا االلتزام السياسي من أعلى املستويات احلكومية، هناك فرصة ضئيلة لنجاح 

أي نظام ملكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب. في الواقع، دون ذلك، ليس هناك حافز للموظفني 

لتطوير نظام فعال لإلشراف على مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب. ذلك ألنه من غير املرجح 

أن يُلزم أصحاب املصلحة اآلخرين أنفسهم إما باملساهمة أو املشاركة بفعالية في هذه العملية.
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4    أهمية التعاون وتضافر اجلهود 

أن تشارك عدة وكاالت  ، يجب  اإلرهاب جرائم معقدة، ولهذا السبب  يعد غسل األموال ومتويل 

وطنية في اجلوانب اخملتلفة ملنعها واكتشافها ومالحقتها قضائيا. وتشارك وكاالت محددة قد 

تختلف من بلد إلى بلد، ولكن هناك حاجة للتعاون في اجملاالت التالية ألجل نظام فعال وشامل 

ملكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب: 

السلطة التشريعية.   •

السلطة التنفيذية أو الوزارات.  •

القضاء.   •

جهات انفاذ القوانني، مبا في ذلك الشرطة واجلمارك، وغيرهما.   •

وحدة التحريات املالية.  •

األخرى،  املالية  واملؤسسات  املركزي،  املصرف  ذلك  في  مبا  املصارف،  على  اإلشراف  جهات   •

وكذلك األعمال واملهن غير املالية احملددة.

وحيث توجد عدة وكاالت وطنية معنية، هناك احتمال أن تكون األهداف واألولويات مختلفة. 

العام،  للنظام  بالنسبة  واألولويات  األهداف  من  موحدة  مجموعة  وضع  ذلك،  مع  املهم،  ومن 

وللحصول على التعاون والتنسيق بني مختلف دوائر القطاع احلكومي. 

رغم أن التعاون بني دوائر القطاع احلكومي ذات الصلة أمر ضروري، فإنه ال يكفي لضمان فعالية 

اخلاص  القطاع  من  املصلحة  أصحاب  مع  تعاون  أيضا  هناك  يكون  أن  يجب  حيث  البالد.  نظام 

)مثل املصارف واملؤسسات املالية األخرى واألعمال واملهن غير املالية احملددة(، التي تكون مطالبة 

نظر  وجهات  اجملموعة  لهذه  للبلد.  اإلرهاب  ومتويل  األموال  غسل  مكافحة  اللتزامات  باالمتثال 

متخصصة حول أهداف النظام، وكذلك حول الطابع العملي لألطر الزمنية لتحقيقه. إضافة 

إذا مت معاجلة  النظام أكثر فعالية عموماً، و مستوى االمتثال أعلى،  إلى ذلك، سوف يكون هذا 

مخاوف القطاع اخلاص. 

4.1    االستراتيجية الوطنية 

من أجل إنشاء نظام ملكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب يلبي املعايير الدولية، أو من أجل دعم 

نظام قائم، ينبغي وجود استراتيجية وطنية ذات أهداف واضحة. جتد معظم البلدان أن أفضل 

ورؤساء  احلكومي  القطاع  وزارات  التنسيق من خالل مجموعات تضم كال من  لتحقيق  طريقة 

أهداف  حتديد  في  التنسيق  فريق  دور  ويتمثل  الصلة.  ذوي  اخلاص  القطاع  عن  وممثلون  الوكاالت 

محددة وإسناد مسؤولية حتقيقها ووضع أطر زمنية محددة للوصول لكل هدف ورصد التقدم 

احملرز. 

4.2    التنسيق بني الوكاالت

داخل احلكومة نفسها، هناك وكاالت مختلفة غالباً ما يكون لها أهداف وأولويات مختلفة، حيث 

يؤدي ذلك إلى احتمال تضارب املصالح. على سبيل املثال، ميكن أن يتضرر الوضع املالي ملصرف 
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إذا كانت هناك دعاية سلبية ال لزوم لها ناجمة عن جهات تطبيق القانون بشأن انتهاكات  ما 

النظام ككل من  لتعزيز فعالية  أن تسعى جاهدة  ينبغي للسلطات اخملتصة  لذلك،  محتملة. 

خالل جتنب االنعكاسات التي ال مبرر لها.

نشوب  احتماالت  هناك  ألن  للمعنيني  ارتباكا  االمتثال  ومسؤوليات  واجبات  تداخل  يسبب 

تضارب في الطريقة التي تفسر بها املسؤوليات. ولتجنب مثل هذا التشوش،  يجب على الوزارات 

غسل  مكافحة  نظام  إطار  في  للمسؤولية  واضحة  خطوط  لتعيني  سوياً  العمل  والوكاالت 

األموال ومتويل اإلرهاب. ويعد جتنب االزدواجية وإهدار املوارد ميزة اضافية.

عند وجود تضاربات محتملة بني اثنني أو أكثر من الوزارات والوكاالت، يجب وضع إجراءات حللها 

املعنية حل  الوكاالت  إجرائية ُفضلى ملعاجلتها. غالباً، تستطيع  توجد طريقة  عند ظهورها. ال 

خالفاتها عن طريق إحالتها إلى مستويات أعلى من منظماتهم. وفي أحيان أخرى، ميكن الطلب 

إلى مجموعة التنسيق ذاتها لتكون مبثابة وسيط. على أي حال، من األفضل أن تُوضع آلية للقرار 

مقدماً للتعامل مع أي تضارب حقيقي.

4.3    التنفيذ

احملتملة،  التضاربات  من  والتقليل  املسؤولية  مجاالت  وتوضيح  وطنية،  استراتيجية  وضع  عند 

للتنفيذ،  البلدان مجموعات عمل  العديد من  للتنفيذ. تشكل  للبلد وضع خطة عمل  ينبغي 

وعادةً ما تتألف من مسؤولني على مستوى أقل من دوائر القطاع احلكومي واخلاص. ويتمثل دورها 

في توجيه وتنسيق اإلجراءات احملددة املطلوبة. بطبيعة احلال، في كثير من احلاالت، تتحمل وزارات 

منها  االنتهاء  تستطيع  والتي  واللوائح،  القواعد  تنفيذ  عن  املسؤولية  وحدها  معينة  ووكاالت 

وجهات  أخذ  وعند  وتنسيق،  تعاون  هناك  كان  كلما  ذلك،  مع  فعالة.  وجعلها  بشكل مستقل 

نظر مختلفة في االعتبار، فإن نظام مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب يكون أكثر فعالية. 

يصح ذلك بشكل خاص فيما يتعلق بالقطاع اخلاص، الذي يتحمل في الواقع مسؤولية التزامات 

االمتثال اخملتلفة.

4.4    الثقة املتبادلة

إن نظام مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب الناجح هو نظام طور فيه القطاع احلكومي والعام 

يتقاسمان  فإنها  أولويات ووجهات نظر مختلفة،  أن لكل منهما  الرغم من  ثقة متبادلة. على 

مكافحة  نظام  استكمال  أراد  إذا  التعاون  الضروري  من  بأنه  يعترفان  لذلك  مشتركة،  أهدافا 

غسل األموال ومتويل اإلرهاب يستفيد منه معاً. إذا كان القطاع اخلاص يثق بالقطاع احلكومي، 

سيتشجع القطاع اخلاص في املشاركة الكاملة والفعالة في النظام. يُعد ذلك مهماً بشكل 

خاص في اإلبالغ عن املعامالت املشبوهة، نظراً للطبيعة احلساسة للمعلومات املطلوب رفعها 

من أعضاء القطاع اخلاص للقطاع احلكومي. ال بد أن تكون هذه املعلومات دقيقة وفعالة، وذات 

أنه  أو  اخلاص،  للقطاع  دون مشاركة نشطة وكاملة  النظام  يتم تشغيل  نوعية عالية. عندما 

يتصف بانعدام الثقة بني القطاعني احلكومي واخلاص، فإنه لن يكون فعاالً كما ينبغي.
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األموال  غسل  مكافحة  أجل  من  املصارف  على  الرقابة  املصرفية  الرقابة  أجهزة  تتولى 
ومتويل اإلرهاب، ومنها على سبيل املثال جلنة املصارف والتأمينات ببلجيكا، وجلنة املصارف 
بفرنسا، واملصرف الهولندي DNB في هولندا، وجلنة جيرزي للخدمات املالية بجزر القنال. 
األموال  غسل  منع  جلنة  املالية:  االستخبارات  وحدة  املسئولية  هذه  تتولى  أسبانيا  وفي 
جهات  املراقبة  في  فيشترك  املتحدة  الواليات  في  أما   .  SEPBLAC النقدية  واخملالفات 
واملؤسسة   ، العملة  مراقب  ومكتب  الفيدرالي،  االحتياطي  مجلس  وهم  أال  متعددة؛ 
الفيدرالية لتأمني الودائع املصرفية ، ومكتب الرقابة على األنشطة االدخارية. وفي كندا، 
تتولى مسئولية املراقبة وحدة االستخبارات املالية: مركز كندا لتحليل املعامالت والتقارير 
يضطلع  الذي  املالية  املؤسسات  مراقب  مكتب  عمل  على  أيًضا  يعتمد  ولكنه   ، املالية 
ذلك  في  مبا  الكندي،  الفيدرالي  للنظام  اخلاضع  املالي  القطاع  على  الرقابة  مبسئولية 

املصارف وشركات التأمني أ

أ.   كان املكتب اإليطالي لتداول العمالت بإيطاليا يتولى الرقابة على مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب، ثم أُلغي في 

1 يناير 2008، ليحل محله وحدة استخبارات جديدة ومستقلة تعمل حتت مظلة بنك إيطاليا.

5    املناهج التنظيمية إلشراف فعال على مكافحة غسل األموال 
ومتويل اإلرهاب

ومتويل  األموال  غسل  مكافحة  على  لإلشراف  اخلاص  التنظيمي  إطاره  بلد  كل  وينشئ  يضع 

اإلرهاب. ال تقدم مبادئ بازل اجلوهرية وال املعايير الدولية جملموعة العمل املالي أي توجيه بخصوص 

أي نوع من مناذج أو ترتيبات اإلشراف يتوجب على البلد استخدامه أو أي هذه النماذج أكثر فعالية. 

إن قرار اعتماد منوذج معني أو ترتيبات إشرافية ينبع من معايير وطنية خاصة، وقد تستقى تلك 

املعايير من مالمح النظام املصرفي احمللي، و/أو صالحيات وموارد الوكاالت القائمة، و/أو األولويات 

في مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب.

غسل  ملكافحة  الرقابية  األطر  من  العديد  مراجعة  إلى  استنادا  عام،  نحو  وعلى  ذلك،  مع 

األموال ومتويل اإلرهاب هناك ثالثة مناذج، كما هو مبني في اإلطار 1-1: 

اإلشراف من قبل هيئة اإلشراف املصرفي  •

اإلشراف من قبل وحدة التحريات املالية.  •

اإلشراف املشترك  •
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5.1    اإلشراف من قبل جهة اإلشراف املصرفي

قبل جهة  املصارف من  في  اإلرهاب  ومتويل  األموال  االمتثال مبكافحة غسل  اإلشراف على  مُيثل 

اإلشراف املصرفي النموذج التنظيمي األكثر شيوعا على األرجح، ولهذا النموذج عدد من الفوائد. 

أوالً، عادة ما تكون الهيئات اإلشرافية على درجة عالية من املهارة واملعرفة حول تقييم اخملاطر 

في املصارف، وسياسات وإجراءات إدارة تلك اخملاطر. ثانياً، يتم رصد مخاطر غسل األموال ومتويل 

اإلرهاب مثل أنواع أخرى من مخاطر االمتثال والتي تكون جهة اإلشراف املصرفي مسؤولة عنها. 

ثالثاً، تكون جهة اإلشراف املصرفي على معرفة بكيفية عمل املصارف وحول املنتجات واخلدمات 

التي تقدمها. رابعاً، تفهم جهة اإلشراف املصرفي االختالفات بني طرق عمل املصارف الصغيرة 

اإلشراف  جهة  ملسؤوليات  الدولي  البعد  هذا  الكبيرة.  الدولية  املصارف  عمل  طرق  وبني  احمللية 

املصرفي مفيد بشكل خاص في االشراف عبر احلدود.

املؤسسة،  نطاق  في  اخلبرة  بعض  األقل  على  املصرفي  اإلشراف  جهات  ملعظم  فإن  وأخيراً، 

الكبيرة،  املالية  املؤسسات  من  جزء  هي  املصرفية  املؤسسات  من  العديد  إن  اجملمع.  واإلشراف 

وتشمل هذه املؤسسات شركات األوراق املالية، وشركات التأمني، وأنواع أخرى من الكيانات املالية. 

وغالباً ما تعتمد هذه املنظمات منهج موسع للمؤسسة لالمتثال مبكافحة غسل األموال ومتويل 

اإلرهاب، متاماً كما يفعلون في مخاطر االئتمان أو السوق أو العمليات العامة اجملمعة. يتطلب هذا 

املنهج فهماً يشمل مخاطر تعرض املنظمة بأكملها لغسل األموال ومتويل اإلرهاب في جميع 

األنشطة، وخطوط األعمال التجارية، والكيانات القانونية. غالباً ما تشمل مثل هذه الوظيفة 

املركزية قدرة التنظيم على إدراك نطاق املؤسسة الواسع، في جميع أنحاء العالم، وتعرض زبون 

املصرفي  اإلشراف  ولكن جهة  معقدة،  إنها مهمة  اخملاطر.  عال  يعتبر  ال سيما شخص  معني، 

مجهزة جتهيزاً جيداً لفهم قدرات وقيود مثل هذا النظام.

ال يخلو هذا النموذج من بعض العيوب. قد ال تعطي جهة اإلشراف املصرفي، بسبب اخملاوف 

رمبا  أو  احلكومات،  تعطيها  التي  األولوية  ذات  اإلرهاب  ومتويل  األموال  االحترازية، مكافحة غسل 

ال يكون لديها ما يكفي من املوارد للقيام بذلك. نتيجة لذلك، قد ال حتصل قضايا االمتثال قدر 

االهتمام الضروري أو نوعيته. كذلك، ال يُّعد اإلشراف على االمتثال بنظام مكافحة غسل األموال 

ومتويل اإلرهاب مسؤولية إشرافية احترازية تقليدية. وهو مفهوم جديد الى حد ما، ليس فقط 

ملوظفي املصرف، ولكن أيضا للهيئة املشرفة، التي يجب أن تتعلم مهارات جديدة. قد ينعكس 

هذا الوضع في البداية في شكل صعوبات للموظفني.

5.2    اإلشراف من قبل وحدة التحريات املالية أو كيانات األخرى

كبديل لنموذج اإلشراف املصرفي، ميكن أن يتم اإلشراف على االمتثال مبكافحة غسيل االموال 

النموذج،  إطار هذا  في  أخرى.  أو هيئة حكومية  املالية  التحريات  وحدة  قبل  اإلرهاب من  ومتويل 

يُسمح لوحدة التحريات املالية )أو اجلهة البديلة( وليس جلهة اإلشراف املصرفي، أوالً، بالوصول 

إلى جميع معلومات املصرف ذات الصلة، وثانياً، إلجراء التفتيش. هذه السلطة مطلوبة لتمكني 

اللتزامات مكافحة  املصرف  امتثال  لتحديد  احلكومية  اإلشراف  أو جهة  املالية  التحريات  وحدة 

غسل األموال ومتويل اإلرهاب.

وحدة  واجبات  من صميم  وحتليلها  املعلومات  إن جمع  أوالً،  الفوائد.  من  عدد  النموذج  لهذا 

التحريات املالية، حيث لديها اخلبرة في قضايا معينة في مجال مكافحة غسل األموال ومتويل 
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تتولى وحدة االستخبارات املالية في كندا )مركز كندا لتحليل املعامالت والتقارير املالية( 
مسئولية ضمان االمتثال، بيد أن مكتب مراقب املؤسسات املالية )اجلهة الفيدرالية التي 
مكافحة  إلجراءات  اليومية  التقييمات  إجراء  يتولى  التأمني(  وشركات  املصارف  تنظم 
غسل األموال ومتويل اإلرهاب. ويُصرح للجهتني مشاركة املعلومات مع بعضهما اآلخر 
املالية، واخلاضعة للمتطلبات  التي ينظمها مكتب مراقب املؤسسات  الكيانات  بشأن 
الكندية ملكافحة غسل األموال. ومن أجل العمل بهذه الصالحيات وقّعت كال اجلهتني 
مذكرة تفاهم تنص بدقة على ماهية املعلومات التي سوف تتشاركان فيها. وجتتمع كال 
اجلهتني بانتظام من أجل مناقشة نتائج عمل مكتب مراقب املؤسسات املالية، وحتاليل 
التي  الكيانات  ِقبل  من  املقدمة  واملستندات  املشبوهة،  املعامالت  لتقارير  كندا  مركز 
تخضع لرقابة مكتب مراقب املؤسسات املالية. ويكفل هذا النظام تفادي ازدواج اجلهود، 
كما أنه يوفر محفاًل ملناقشة القضايا الناشئة املتعلقة برقابة مكافحة غسل األموال 
من أجل ضمان أن تشكلكال اجلهتني رؤية عريضة ومشتركة حول املمارسات املقبولة 

إلدارة اخملاطر.

ثالثاً،  اإلرهاب مسؤوليتها فقط.  األموال ومتويل  تُعد مسؤوليات مكافحة غسل  ثانياً،  اإلرهاب. 

ذات  واملعلومات  املشبوهة  املعامالت  تقارير  إلى  املباشر  الوصول  حق  املالية  التحريات  لوحدة 

حق  للوحدة  يكون  أن  ينبغي  املالي،  العمل  جملموعة  عشرة  السادسة  للتوصية  وفقا  الصلة. 

وإنفاذ  واإلدارية،  املالية  للمعلومات  مباشر،  غير  أو  مباشر  املناسب، بشكل  الوقت  في  الوصول 

القوانني الضرورية لتمكينها من االضطالع مبهامها بشكل صحيح، وتشمل تلك املهام حتليل 

تقارير املعامالت املشبوهة. 

جهة  هي  املالية  التحريات  وحدة  كانت  إذا  العيوب.  من  العديد  النموذج  هذا  يعرض  كما 

اإلشراف، فإنها قد تكون عدمية اخلبرة على حد سواء في قضايا عمليات التفتيش املالي واإلشراف 

املصرفي. كذلك ، ليس من احملتمل أن تكون وحدة التحريات املالية ُمجهزة جتهيزاً جيداً مبا فيه 

املؤسسات  اإلرهاب على أساس  ومتويل  األموال  باإلشراف على مكافحة غسل  للقيام  الكفاية 

املالية، قد ال يكون  التحريات  إذا كانت جهة اإلشراف ليست وحدة  ناحية أخرى،  الواسعة. من 

لهذه اجلهة حق الوصول إلى معلومات تقارير املعامالت املشبوهة. من املُرجح أن يصبح  التفتيش 

محدوداً أكثر في نطاقه، وخبرته، وقد يولد تعدد الهيئات التنظيمية واملناهج اخملتلفة لإلشراف 

على االمتثال بعض االرتباك بالنسبة للمصارف.

 

5.3    اإلشراف املشترك بني وحدة التحريات املالية وجهات اإلشراف املصرفي

يتمثل النموذج الثالث في تشارك مسؤوليات اإلشراف على مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب 

بني وحدة التحريات املالية وجهات اإلشراف املصرفي )انظر اإلطار 2-1(. لهذا النموذج فائدة مهمة 

محتملة. ألنه رمبا يسهل تبادل األفراد واملعلومات واخلبرات، وغيرها من املوارد بني الكيانني، والبد 

أن النوعية الشاملة إلشراف مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب في نهاية املطاف ستتعزز. 
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للمسؤوليات  واضحاً  يتطلب حتديداً  ألنه  الصعوبات  بعض  النموذج  هذا  ينتج  قد  ذلك،  مع 

وتنسيق األنشطة اإلشرافية، وكذلك وضع آلية لتسوية التضاربات. ما لم تكن خطوط املسؤولية 

محددة على نحو واضح، ميكن أن ينتج ازدواج اإلشراف إلى تشابكات تبدد موارد املصارف وجهات 

اإلشراف على حد سواء. على العكس، ولكن لنفس السبب، قد تكون هناك ثغرات في الرقابة، 

حيث تعتقد خطأً كل وكالة أن الوكالة األخرى مسؤولة عن منطقة معينة. ومن املمكن أيضا 

أن تفسر الوكالتان التزامات املصرف في مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب بطريقة مختلفة.
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6    املبادئ الفعالة إلطار إشرافي على ملكافحة غسل األموال ومتويل 
اإلرهاب

إضافة إلى اعتماد منوذج اإلشراف، يحتاج واضعي السياسات، أثناء وضع إطار رقابي فعال وتنفيذه 

في وقت الحق، إلى االسترشاد بعدد من املبادئ. إن القائمة التالية ليست حصرية، إال أنها تعكس 

أفضل املمارسات التي لوحظت في العديد من البلدان.

ينبغي أن تكون جلهة اإلشراف:

االستقالل الكافي لكي تكون فعالة.   •

املساءلة.  •

الصالحيات املمنوحة للوصول إلى املعلومات.  •

حق وضع قواعد.  •

حق فرض اجلزاءات املناسبة.  •

املوارد الكافية.   •

وينبغي على اإلطار:

أن يعتمد منهجاً موحد أو منهج قائم على اخملاطر.  •

أن يستخدم اإلشراف امليداني واملكتبي.  •
 

6.1    االستقاللية10

رغم اختالف الهيكل التنظيمي احمليط بإشراف مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب من بلد 

إلى بلد، ينبغي أن تتمتع سلطة اإلشراف على مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب باالستقالل، 

أو بعض الوكاالت  املالية  أو وحدة التحريات  سواء كانت هذه السلطة جهة اإلشراف املصرفي 

احلكومية األخرى. إال في حال وجود أحكام بالفعل لضمان ذلك، يجب أن يكون مثل هذا االستقالل 

جلهة إشراف مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب املشرف واضحا في تفويض ومسؤوليات، مع 

جواز منح سلطة معينة.

يعني االستقالل، على نحو عام، أن نشاطات جهة اإلشراف اليومية ال تخضع لتوجيه خارجي 

أو سيطرة من قبل، على سبيل املثال، احلكومة أو من قبل القطاع املصرفي. وهذا يعني أن هذه 

اإلنفاذ  إجراءات  أو  التفتيش  قرارات  تؤثر في مسائل معينة، مثل  أن  ال ميكن  اخلارجية  الوكاالت 

ملصارف معينة. من جهة أخرى، ال يعني ذلك أن االجتاه العام وسياسة جهة اإلشراف ال ميكن ان 

تتأثر سواء من السلطة التشريعية أو من قبل واضعي السياسات احلكومية. بعبارة أخرى، إن 

جهة اإلشراف ليست حرة في التصرف بطريقة غير مسؤولة. وال يعني أن استقالل السلطة 

املشرفة أال تكون مسؤولة عن أفعالها.

يجب أن ينطبق االستقالل على جميع األنشطة اإلشرافية اخملتلفة. ويشمل ذلك امليزانيات، 

إصدار اللوائح، ممارسة سلطة التنفيذ، إجراء التفتيش، وضع سياسات وإجراءات إشرافية محددة. 

على  املشرفة  الهيئة  لرؤساء  يتبعون  ولكن  مستقلني،  ليسوا  أنفسهم  اإلشراف  موظفني  إن 

مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب. في فرنسا، على سبيل املثال، تُعد األمانة العامة للجنة 
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املصرفية سلطة إدارية مستقلة، ويضم مجلس إدارة اللجنة اثنني من القضاة املستقلني من 

السلطات القضائية الوطنية العليا )محكمة النقض ومجلس الدولة(. في الواليات املتحدة، يتم 

تعيني رؤساء جميع الوكاالت التنظيمية املصرفية اخلمسة وأعضاء مجلس إدارة كل منها ملدة 

محددة من خمس أو سبع سنوات، وليس وفقا لتقدير الرئيس. 

6.2    املساءلة

يواجه واضعي السياسات التحدي املتمثل في حتقيق التوازن بني استقالل سلطة اإلشراف مع 

خضوعها للمساءلة أمام الصالح العام، واحلكومة، واملصارف التي تنظمها جهة اإلشراف. مبا 

أن استقالل جهة اإلشراف على مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب له أهمية قصوى، فمن 

االضطالع مبسؤوليتها  أجل  للمساءلة من  وقابلة  الوكالة مدارة جيداً  تكون  أن  األهمية مبكان 

والتدقيق اخلارجي من قبل  املراجعة من قبل املشرع،  بفعالية وعلى نحو كاف11. وتعد أساليب 

السلطات اخملتصة، والكشف عن املعلومات وتوفير الرقابة اخلارجية، على سبيل املثال، تقريردوري 

الثقة  بناء  في  هاماً  دوراً  املساءلة  تلعب  املساءلة. كما  أساليب فعالة لضمان  لألنشطة،  عام 

بني اجلمهور وذلك اجلزء من القطاع اخلاص الذي لديه التزامات االمتثال. ويحتاج القطاع اخلاص 

)وكذلك عامة الناس( أكثر المتالك الثقة في املؤسسات احلكومية التي تخضع  للمساءلة عن 

أفعالها، والطريقة التي تؤدي مسؤولياتها فيها. تساهم النزاهة العالية للموظفني واملمارسات 

اجليدة في احلوكمة على حد سواء في مساءلة جهة اإلشراف عن مكافحة غسل األموال ومتويل 

اإلرهاب12. 

في فرنسا، على سبيل املثال، يقدم حاكم مصرف فرنسا )املصرف املركزي(، الذي يشغل أيضا 

منصب رئيس الهيئة االشرافية املستقلة على مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب، اللجنة 

املصرفية، تقريراً عن نشاطات املصرف املركزي للجمهور سنويا من خالل البرملان. يخضع املصرف 

املركزي أيضاً إلى مؤسسات مستقلة، ديوان احملاسبة والهيئة العامة للتفتيش املالي، التي تعتبر 

أن  اللجنة املصرفية  العامة. إضافة إلى ذلك، ينبغي على  مسؤولة عن اإلشراف على األنظمة 

تفصح عن حملة عامة عن عملياتها للجمهور. تأخذ اللمحة العامة شكل تقرير سنوي، يتضمن، 

على سبيل املثال، عدد الزيارات امليدانية، العقوبات املفروضة على املؤسسات املالية غير املمتثلة، 

ومتابعة الرسائل املرسلة حول عمليات التفتيش املصرفي. تهدف عمليات تفتيش املصرف في 

املقام األول إلى حتقيق غرضني: األول، تقييم التنظيم الداخلي للوكالة، وثانيا، تقييم مدى كفاءة 

استخدام األموال العامة.

في الواليات املتحدة، يُطلب من جميع وكاالت التنظيم املصرفي إعداد تقارير سنوية متاحة 

اإلنفاذ،  وإجراءات  املالية،  اإلدارة  ونتائج  الوكاالت،  ملبادرات  مفصال  وصفاً  تتضمن  للجمهور. 

والتواصل مع الصناعة، واجملتمع، ومنظمات املستهلكني. 

في كندا، على حد سواء يطلب قانونياً من OSFI  و FINTRAC تقدمي تقارير سنوية للبرملان 

عن أنشطتهما، على النحو احملدد في املهام املوكلة إليها تشريعياً، كذلك أيضاً عن خططها 

وأولوياتها للسنة املالية القادمة.
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6.3    الوصول إلى املعلومات

تنص املعايير الدولية ملكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب على أنه ينبغي للهيئة اإلشرافية 

إرغام  سلطة  ذلك  في  مبا  املصارف،  قبل  من  االمتثال  وضمان  لرصد  كافية  صالحيات  امتالك 

املصارف إنتاج أي من املعلومات ذات الصلة لرصد مثل هذ االمتثال13. لذلك، إلجناز مهمتها، يجب 

أن يكون لهيئة اإلشراف الوصول غير املقيد الستكمال املعلومات املصرفية. ويجب أن ال يعوق 

جهة اإلشراف أي نوع من قوانني السرية املصرفية التي ميكن أن حتد من الوصول إلى املعلومات 

ذات الصلة املقدمة في الوقت املناسب14. وباملثل، فإنه يجب منح احلق في احلصول على معلومات 

العميل، دون قيود، املتعلقة بخطوط العمل، أو اجلغرافيا، أو فئة العميل، أو نوع العمليات.

املصرف  رفع  عملية  كانت  إذا  فيما  اإلشراف  أن حتدد جهة  يجب  املراقبة،  عملية  من  كجزء 

وبالتالي  التقارير.  بتقدمي  املتعلقة  بالتزاماته  كاف  نحو  على  تلبي  املشبوهة  املعامالت  لتقارير 

يطلب املشرفون الوصول امليداني إلى ملفات تقارير املعامالت املشبوهة15. 

قد حتتاج جهة اإلشراف أيضا إلى الطلب من وحدة التحريات املالية احلصول على أنواع معينة 

من املعلومات مثل تقارير عن االجتاهات، واألمناط، والتنبيهات. حيث تساعد هذه املعلومات كالً 

من منظمي املصارف واملصارف التجارية، والمتس السرية املنصوص عليها في قوانني البلد لغسل 

األموال.

6.4    سلطة وضع القواعد

تقيم  التي  الهيئة  بوصفها  اإلرهاب،  ومتويل  األموال  غسل  مكافحة  على  اإلشراف  جهة  تُعد 

االمتثال املصرفي، في أفضل وضع لتحديد متطلبات االمتثال املصرفي، وبالتالي، اصدار القواعد 

محددة  سلطة  اإلشراف  جهة  تطلب  قد  ذلك،  مع  التوجيه.  من  األخرى  واألشكال  واألنظمة، 

للقيام بذلك، ولذلك، ينبغي على البلد اتخاذ التدابير املناسبة، مبا في ذلك اإلجراءات التشريعية، 

لتوفيرها جلهة اإلشراف.

ينبغي أن تكون القواعد واللوائح صادرة في شكل واضح ودقيق، على نحو ميكن فيه أن يُفهم 

كفاية  عدم  تعرض  قد  لها.  االمتثال  عليه  يتوجب  من  قبل  من  بسهولة  القواعد  هذه  معنى 

الوضوح التنفيذ الفعال للخطر. وهذا بدوره سيؤدي الى الفوضى والى تطبيق متفاوت للقواعد، 

مما يعوق هيئة اإلشراف من حتقيق هدف االمتثال النهائي. إن كالً من القطاع احلكومي والقطاع 

اخلاص سيستفيدان عند تعاون جهة اإلشراف واملصارف إلنتاج قواعد وأنظمة واضحة. 

6.5    سلطة فرض اجلزاءات

رادعة فعالة ومتناسبة، جنائية ومدنية وإدارية، للتعامل  الدولية فرض عقوبات  تطلب املعايير 

مع املؤسسات املالية ذات الصلة، ومع األعمال واملهن غير املالية احملددة التي تفشل في االمتثال 

اللتزاماتها16. وتنص ذات املعايير صراحة على أن يناط بجهة اإلشراف على مكافحة غسل األموال 

ومتويل اإلرهاب قانونياً السلطة الكافية لرصد وضمان االمتثال، وكذلك فرض عقوبات إدارية على 

املؤسسات غير املمتثلة17. 
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املالية  العقوبات  العالجية فضال عن  التدابير  اإلدارية  العقوبات  بالنسبة للمصارف، تشمل 

أن تشمل هذه  والعاملني. وميكن  واملوظفني  املديرين  وتُطبق على  التأديبية،  التدابير  وغيرها من 

العقوبات فرض عقوبة االيقاف مدى احلياة عن العمل في أي مصرف. وميكن عادة لتلك اإلجراءات 

ميكن  التي  املدنية  الدعاوى  رغم  املدنية،  اإلجراءات  من  أعلى  وكفاءة  بسرعة  تطبق  أن  اإلدارية 

استخدامها للطعن فيها. ويتمثل الهدف من ذلك بعالج أوجه القصور، بدال من فرض عقوبات 

على املصرف، إن جهة اإلشراف هي في أفضل وضع للتعرف على حاجة اتخاذ إجراءات تصحيحية. 

ينبغي أن تكون العقوبات املفروضة متناسبة مع شدة قصور االمتثال، وينبغي أن يكون لها 

تأثير رادع على الصناعة املصرفية وكذلك على املصرف املعني. عالوة على ذلك، قد تختلف هذه 

العقوبات عن تلك التي قد تفرضها احملاكم اجلنائية، والتي قد تكون مضافة اليها.

أخيراً، ال بد من أن متتثل آلية فرض عقوبات مع النظام القانوني للبلد، ويجب أن توفر جميع 

حقوق أي شخص أو كيان متهم بانتهاك مدني أو جنائي لقوانني ولوائح مكافحة غسل األموال 

ومتويل اإلرهاب. 

6.6    املوارد الكافية

تطلب املعايير الدولية أن يوفر البلد جلهات اإلشراف على مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب 

املوارد املالية والبشرية والتقنية التي حتتاجها. ينبغي أن تتوافق هذه املوارد مع حجم ومستوى 

اخملاطر، ونوعية ضوابط مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب في القطاع املصرفي. 

لألسف، تُعد ندرة املوارد مشكلة واسعة النطاق في جميع البلدان تقريبا. وميكن لهذه الندرة 

الالزمة  واألموال  التقنية  املهارة  ذوي  األشخاص  من عدد  يحّد كالً  مما  الوجوه،  تكون متعددة  أن 

لتدريبهم. كما ميكن أن حتّد من املوارد املقدمة، على سبيل املثال، أجهزة الكمبيوتر والبرمجيات. 

حتى في االقتصاديات املتقدمة ذات املوارد اجليدة، ونظراً لتشعب وتعقيد النظم املصرفية، غالباً 

ما تكون املوارد غير كافية لتلبية احلاجة إلى املوظفني ذوي اخلبرة واألدوات التحليلية. من األهمية 

أن تكون أنظمة مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب فعالة، وألجل ذلك، ينبغي توفير التمويل 

الكافي. كما هو مبني في اإلطار3-1، ميكن أن يكون استخدام املدققني اخلارجيني خياراً. 

أخيراً، يجب أن تشمل املوارد البشرية والتقنية موارد كافية لتوفير التدريب املناسب ملوظفي 

اإلشراف. يحتاج املوظفني من جميع املستويات إلى التدريب املستمر على تطبيق القوانني اجلديدة 

ذلك، حتتاج  إلى  إضافة  القائمة.  للمسائل  اجلديدة  التفسيرات  الوقائية، وكذلك على  والتدابير 

برامج التدريب إلى مواكبة دائمة لتغير تقنيات وتكتيكات غسل األموال ومتويل اإلرهاب. 

6.7    املنهج املوحد واملنهج املبني على اخملاطر

أنواع اإلشراف فيما  اإلرهاب مع غيره من  يتشابه اإلشراف على مكافحة غسل األموال ومتويل 

األخرى. عموماً، هناك  االمتثال  وقضايا  االحترازية  القضايا  ذلك  في  مبا  التفتيش،  يتعلق مبنهج 

منهجني: منهج موحد، ومنهج قائم على اخملاطر.

للمنهج املوحد نسختني أساسيتني. األولى ذات مفهوم »واحد يناسب اجلميع« ومبنية على 

فكرة أنه ينبغي تفتيش جميع املصارف في البلد، بغض النظر عن حجمها أو موقعها اجلغرافي أو 
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طبيعة أعمالها التجارية، وفقاً لإلجراءات نفسها في نفس الفترة الزمنية احملددة )عادة من سنة 

ولكنها  منفصلة،  إجراءات  تستخدم  ولكنها  األولى،  الثانية  النسخة  متاثل  ثالث سنوات(.  إلى 

متطابقة، بالنسبة للمصارف التي لها حجم معني أو موقع جغرافي  أو نوع من العمل التجاري  

أو أي فئة أخرى. هاتني النسختني بسيطتني وموحدتني )وميكن جمعهما كما هو مبني في اإلطار 

.(4-1

التفتيش  عملية  في  واملوارد  الوقت  أولويات  حتديد  على  اخملاطر  على  القائم  املنهج  يقوم 

ويستند على خطر غسل األموال و/أو متويل اإلرهاب احملتمل في مصرف معني. وميكن أن يستند 

أنواع  أو  املصرف،  وخدمات  منتجات  أو  اجلغرافيا،  مثل  العوامل،  من  عدد  أساس  على  التقييم 

العمالء، أو املصارف ذات أوجه قصور سابقة في مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب. تتمثل 

امليزة الرئيسية لهذا املنهج في أن املوارد، التي قد تكون محدودة ، تستخدم بكفاءة أكبر ألنه يركز 

على تلك املصارف التي تتصورها جهة اإلشراف بأنها أكثر خطورة من غيرها. كما يساعد تقييم 

اخملاطر جهة اإلشراف على تطوير نطاق التفتيش، والتوظيف، واخلبرة، وكذلك في حتديد ما إذا كان 

ينبغي إجراء تفتيش شامل أو مركز18. 

6.8    اإلشراف امليداني واإلشراف املكتبي

ومتويل  األموال  غسل  مكافحة  إشراف  جهة  متكني  البلدان  من  يُطلب  الدولية،  املعايير  مبوجب 

نظام  مبوجب  اللتزاماتها  األخرى  املالية  واملؤسسات  املصارف  امتثال  لضمان  باملراقبة  اإلرهاب 

األعمال  إجراء  أجل  مبراجعني خارجيني من  البلدان  الرقابية في بعض  األجهزة  تستعني 
امليدانية. وقد يعد ذلك خيارًا معقواًل في واليات االختصاص حيث ال يتوافر ألجهزة الرقابة 
املصرفية املوارد الداخلية للقيام بهذه األعمال، هذا على الرغم من صعوبة العثور على 
مراجعني لديهم خبرة خاصة في تقييم إجراءات مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب. 
فإن  املصرفية،  الرقابة  ألجهزة  قيمة  معلومات  يقدموا  قد  اخلبراء  أن  من  وبالرغم 
املصرف  امتثال  تقييم  مسئولية  من  األخير  إعفاء  األحوال،  من  حال  بأي  يعني،  ال  هذا 
اللتزاماته جتاه مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب. وفي كل األحوال، فإنه ملما يعود 
بالفائدة أن يتم إبالغ املراجع اخلارجي، عندما يسمح القانون بذلك، عن أي أوجه قصور 
في االمتثال، أو أي دليل على عدم كفاية إدارة مخاطر غسل األموال ومتويل اإلرهاب، حتى 
وإن كان غير مشترك في عملية التفتيش. وفي بلجيكا يجب على املراجعني اخلارجيني 
تقييم أُُطر الرقابة الداخلية، واإلبالغ عن أي جوانب قصور إلى اللجنة املصرفية، واملالية، 
األُُطر  هيكل  مراجعة  اخلارجيني  املراجعني  على  يلزم  فرنسا،  وفي  واالستخباراتية. 
اخلاصة مبكافحة غسل األموال في املصارف ومدى فعاليتها، ورفع تقاريرهم إلى وحدة 

.(SEPBLAC( االستخبارات املالية األسبانية

استخدام املراجعني اخلارجينياملربع 1.3
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البالد19. تتحمل معظم البلدان مسؤولياتها في املراقبة من خالل عملية التفتيش. إضافة إلى 

ذلك، تشدد جلنة بازل أن نظام مصرفي إشرافي فعال ينبغي أن يشمل إشرافاً مكتبي وإشرافاً 

فَعال  إشرافياً  نظاماً  فإن  وباملثل،  املصرف20.  إدارة  مع  منتظمة  اتصاالت  وكذلك  معاً،  ميدانياً 

21.وتعتمد النسبة  ملكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب يستلزم إشرافاً ميدانياً ومكتبياً معاً 

في  مبا  العوامل،  من  عدد  على  واملكتبي  امليداني  اإلشراف  من  لكالً  مخصص  للوقت  املئوية 

املصارف،  املقدمة من قبل  والبيانات  املتاحة من مصادر خارجية،  املعلومات  ونوعية  ذلك كمية 

وتقاريرالتفتيش األولي، ومدى تطور النماذج التحليلية القائمة.

في كثير من البلدان، التزال النماذج التحليلية الدقيقة في طور التطوير وهي ليست متاحة 

على نطاق واسع. إضافة إلى ذلك، حيث ال يزال مفهوماً في طور التطوير، فإن اإلشراف املكتبي 

ملكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب ملحق إلى حٍد كبير لإلشراف امليداني.

قام مكتب مراقب املؤسسات املالية بتنفيذ نهج ميزج في األساس بني سمات النهج 
املعياري والنهج القائم على اخملاطر. واستنادًا إلى حتاليل املكتب عن حجم مخاطر 
غسل األموال في كل مصرف أو شركة تأمني على احلياة، يخصص للمؤسسة املالية 
التي يراقبها تصنيف من ثالثة تصنيفات للمخاطر. وتستند مستويات اخملاطرة على 
أجنبية،  عمليات  ووجود  الفروع،  وعدد  احلجم،  وهي  أال  مجتمعة،  عوامل  مجموعة 
التحويالت  خدمات  )مثل  األموال  لغسل  عرضة  أكثر  عامًة  تعتبر  التي  واملنتجات 
من  مجموعة  أو  كيان  كل  ويُصنف  األوحد(.  القسط  ذات  التأمني  ووثائق  البرقية، 
حتليل  على  بناًء  أو منخفضة،  متوسطة،  أو  عالية،  ذات مخاطر  بوصفها  الكيانات 
دورة تقييم  العالية ضمن  اخملاطر  ذات  الكيانات  إدراج  ويتم  السابق ذكرها.  العوامل 
الكيانات  فيما تخضع  والتحديث،  الرصد  ثالث سنوات، مع مواصلة  مخططة كل 
أو خمس سنوات، قابلة  أربع،  واملنخفضة لدورات تقييم كل  املتوسطة  ذات اخملاطر 

للمراجعة إذا أسفر الرصد عن حدوث تغيرات تستحق الثناء.

مثال من كندااملربع 1.4



مالحظات:
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هذه املصطلحات أيضا أرض أو غيرها من الوحدات السياسية لبلد ما أو والية قضائية. )في 

الترجمة العربية مت استعمال مصطلح بلد( 
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)فيما  االستئمانية  الشركات  خدمات  وموفري  معينة(،  ظروف  )حتت  واحملاسبني  والقانونية 
يتعلق ببعض اخلدمات(. انظر قائمة تعريفات التوصيات األربعون جملموعة العمل املالي حول 

www.fatf-gafi.org .مكافحة غسل األموال ملزيد من التفاصيل احملددة
4.    التوصية 1 جملموعة العمل املالي.

5.    متثل جلنة بازل للرقابة املصرفية جلنة من السلطات الرقابية املصرفية التي مت تأسيسها من 
قبل حكام املصارف املركزية لبلدان G10 في عام 1975. وهي مكونة من كبار ممثلي السلطات 
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لوكسمبورج، هولند ، اسبانيا، السويد، سويسرا، اململكة املتحدة، والواليات املتحدة. وعادة 

ما جتتمع في بنك التسويات الدولية في بازل، مقر  أمانتها الدائمة.
.www.bis.org/list/bcbs/tid_25/index.htm    .6

7.    املبدأ 18 من مبادئ بازل اجلوهرية.
8.    التوصيتان 5 و6 جملموعة العمل املالي.

9.    متت مناقشة هذه اجلوانب بالكامل في امللحق األول. 
10.  انظر مبادئ جلنة بازل اجلوهرية، املنهجية ، املبدأ 1 (2).

11.  ال تتناول معايير مجموعة العمل املالي بالتحديد احلوكمة واملساءلة ولكنها متضمنة في 
مبادئ بازل اجلوهرية. املبدأ 1 يشير إلى أنه يجب أن تتمته جهة اإلشراف املصرفية بحوكمة 

www.bis.org/publications سليمة، وأن تكون مسؤولة عن أداء واجباتها. انظر
جميع  أن  من  للتأكد  عمليات  البلد  يطبق  أن  املالي.  العمل  جملموعة   30 التوصية  تطلب    .12
املوظفني املعنيني في السلطات اخملتصة ملكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب على درجة 

عالية من السالمة.
13.  التوصية 29 جملموعة العمل املالي. 

4 جملموعة العمل املالي: »ينبغي على الدول أن تكفل أن قوانني سرية املؤسسات  التوصية   .14
املالية ال تعوق تنفيذ توصيات مجموعة العمل املالي«. 

من  اإلشراف  جهة  على  السرية  تشريعات  حتظر  قد  البلدان،  بعض  في  أنه  به  املسلم  من    .15
الوصول إلى ملفات تقارير املعامالت املشبوهة الفردية.

16.   التوصية 17 جملموعة العمل املالي. 
17.   انظر الفصل السادس ملزيد من التفاصيل. 

اخملاطر  على  القائم  املنهج  بشأن  املالي  العمل  مجموعة  دليل  انظر  التفاصيل،  من  ملزيد    .18
2007، وهو  ملكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب، مبادئ وإجراءات املستوى العالي، حزيران 
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نظرة عامة  1

في جهودها ملكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب، ميكن للمصارف أن تتناول إدارة اخملاطر إما من 

منظور املصرف ذاته أو من منظور جهة اإلشراف املصرفي. من الناحية املثالية، ينبغي بالضرورة 

أن يكون هذين املنظوريني منظوراً واحداً، لكن الواقع ليس كذلك. مع ذلك، كّل من املصرف وجهة 

اإلشراف قادرين على االستفادة من وجهة نظر اآلخر.

تتأصل العديد من اخملاطر اخلاصة باملصارف في غسل األموال ومتويل اإلرهاب. ال تستبعد هذه 

اخملاطر بعضها بعضاً، بل وغالباً ما تكون مترابطة. وتتعلق هذه اخملاطر بـ: 

االمتثال واملسائل القانونية.   •

السمعة.   •

القضايا التشغيلية أو قضايا املعامالت.   •

القضايا االستراتيجية.   •

السيولة.   •

اخملاطر.  إدارة  من عملية  أساسياً  للمخاطر جزءاً  تقييم  إجراء  يُعد  املصرف،  نظر  وجهة  من 

تتمثل اخلطوة األولى في هذا التقييم بفهم األنواع الرئيسية للنشاط اإلجرامي احملتمل أن يولد 

عائدات التي قد تكون محالً لغسل األموال في هذا املصرف. من املرجح أن هذه األنواع من النشاط 

تختلف في الظروف احمللية اخملتلفة، ولكن ينبغي للمصارف أن تبحث توجهات املصارف املماثلة 

والدول اجملاورة ذات املنتجات واخلدمات والعمالء والتوزيع اجلغرافي املتماثل. 

حتديد  إن  والفساد.  األسلحة،  وتهريب  اخملدرات،  في  االجتار  اإلجرامي  النشاط  أمثلة  وتشمل 

املناطق املعرضة للخطر جزء من عملية إدارة اخملاطر، والسيما: 

املنتجات.   •

اخلدمات.   •

العمالء )سواء األشخاص الطبيعيني واالعتباريني(.  •

التوزيع اجلغرافي.   •

أما اخلطوة الثانية فهي حتليل البيانات املتعلقة بفئات معينة معرضة للخطر، والتوصل إلى 

بعض االستنتاجات حول نقاط ضعف املصرف. ينبغي مراعاة عدد من العوامل في هذا اجلانب من 

التحليل، والتي ينبغي أن تشمل التقييمات اإلحصائية. من بني هذه العوامل الغرض من حساب 

العميل، طبيعة النشاط التجاري للعميل، وأنواع املعامالت املعنية. تكون املصارف التي تفهم 

هذه اخملاطر في وضع أفضل لوضع ضوابط واإلجراءات املناسبة لتخفيضها.

مخاطر  تقييم  عملية  مبراجعة  األولى  اخلطوة  تتمثل  املصرفي،  اإلشراف  جهة  منظور  من 

املصرف لتحديد ما إذا كان التقييم الذي قام به املصرف حدد على نحو معقول مخاطر غسل 

األموال ومتويل إرهاب. ألجل ذلك، حتتاج جهة اإلشراف إلى تقييم جميع العوامل ذات الصلة، مبا 

التي كان ينبغي أن ينظر فيها املصرف، مثل إجمالي حجم األصول وقاعدة العمالء  فيها تلك 

اخملاطر  تدرك  أن  اإلشراف  جهة  على  ينبغي  فروعه.  ومواقع  يقدمها  التي  واخلدمات  واملنتجات 
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املصاحبة لهذه العوامل، وبخاصة مع املصرف املعني واالستفادة من خبرات السلطات اخملتصة 

األخرى والتي على دراية بغسل األموال ومتويل اإلرهاب، مثل وحدة التحريات املالية ووكاالت إنفاذ 

القانون. ويعد فهم النماذج واالجتاهات الراهنة مفيداً. 

ثم يجب على جهة اإلشراف أن تقرر فيما إذا كان تقييم مخاطر املصرف وافياً، وذلك لتحديد 

إذا لم يقم املصرف بتقييمه اخلاص للمخاطر، ستحتاج جهة  إلى تعديالت.  إذا كان يحتاج  ما 

اإلشراف إلى بناء تصور أولي للمخاطر استنادا إلى حتليل العوامل املذكورة أعاله.

وينبغي على جهة اإلشراف أن حتدد نطاق االتفتيش استنادا إلى اخملاطر التي مت حتديدها إما عن 

طريق املصرف أو على النحو الذي وضعته جهة اإلشراف. وينبغي استخدام التفتيش امليداني، في 

جزء منه، لتحديد مدى دقة تصور مخاطر املصرف ومدى كفاية ضوابطه لتخفيضها.

ينقسم هذا الفصل إلى أربعة أقسام رئيسية. يقدم القسم 2-2 مدخالً  لعملية إدارة مخاطر 

املرتبطة  احملددة  اخملاطر   3-2 القسم  ويناقش  اإلرهاب.  متويل  ومكافحة  األموال  غسل  مكافحة 

بغسل األموال ومتويل اإلرهاب، والقضايا املتصلة باالمتثال. ويستعرض الباب 2-4 عملية تقييم 

لتقييم مخاطر غسل  املتوقعة  النتائج   5-2 القسم  يقدم  وأخيرا،  املصرف.  اخملاطر من منظور 

األموال ومتويل اإلرهاب. 



2    مقدمة إلدارة مخاطر غسل األموال ومتويل اإلرهاب

ينبغي أن يكون للمصارف برامج فعالة ملكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب. تتصدى مثل هذه 

النظام  إلى  الوصول  الذين يحاولون  واإلرهابيني  األموال  التي يشكلها غسل  البرامج للمخاطر 

املالي واستخدامه، وتعزز من قدرة املصارف على حتديد ورصد مثل هذه األنشطة، وتساعد في 

للتنافس  حتتاجها  التي  السمعة  على  احلفاظ  على  املصارف  البرامج  هذه  تساعد  كما  ردعها. 

بنجاح على الصعيدين احمللي والدولي.

وسيشمل برنامج ناجح من هذا النوع آلية لتحديد اجملاالت الضعيفة احملتملة والتي ينبغي 

التصدي لها بفعالية من قبل املصرف. إن حتديد واتخاذ اإلجراءات املناسبة لتخفيض هذه الثغرات 

املرتبطة  لبرنامج شامل للمصرف، ويساعد في السيطرة على اخملاطر  يشكل عنصراً حاسما 

بغسل األموال ومتويل اإلرهاب. ثم سيراجع املشرفني املصرفيني عمليات املصرف وتقييم مستوى 

اخملاطر التي يواجهها وفاعليته في التصدي لها. عند تقييم عملية تقييم مخاطر املصرف في 

مجال مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب، سيقّيم املشرفون املصرفيون قدرة اإلدارة واملديرين 

لقياس ورصد والسيطرة على اخملاطر التي يتحملها البنك. 

2

27

الفصل الثاني : إدارة اخملاطر في مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب



3    نظرة عامة على اخملاطر املرتبطة بغسل األموال ومتويل اإلرهاب ، 
وما يتصل بها من قضايا االمتثال

اإلرهاب مخاطر عديدة للمصرف. هناك خمسة مجاالت  أن يشكل غسل األموال ومتويل  ميكن 

رئيسية للمخاطر: 

االمتثال واخملاطر القانونية.  •

اخملاطر التشغيلية أو مخاطر املعامالت.   •

مخاطر السمعة.  •

مخاطر االئتمان.  •

مخاطر السيولة.   •

 هذه اخملاطر أبعد ما تكون منفصلة، حيث أنها في كثير من األحيان متصلة، وكّل منها ميكن 

أن يكون له تأثير مباشر على األخرى. وإدارتها على نحو فعال أمر مهم الستقرار كل من البيئة 

املصرفية واملصرف. 

3.1    مخاطر االمتثال واخملاطر القانونية

سياسات  مثل  سيئة  مبمارسات  املرتبطة  القانونية1،  واخملاطر  االمتثال  مخاطر  تؤثر  أن  ميكن 

وإجراءات الضبط الداخلي غير الفعال أو معايير أخالقية غير فعالة، سلباً على كل من رأس املال 

يتجاهل  أو  ينتهك  عندما  القانونية  واخملاطر  االمتثال  مخاطر  في  زيادة  املصرف  يواجه  واألرباح. 

القوانني والقواعد واللوائح التي تهدف الى منع إما غسل األموال أو متويل اإلرهاب. وميكن أن يرتفع 

خطر املصرف أيضا إذا كانت القوانني و/أو القواعد التي حتكم منتجات املصرف أو ونشاطاته أو 

عمالءه إما غامضة أو غير مختبرة. عندما تكون البلدان جادة في مكافحة غسل األموال ومتويل 

وعقوبات  مصرفية،  غرامات  فرض  إلى  االمتثال  عدم  أو  االنتهاكات  هذه  مثل  تؤدي  قد  اإلرهاب، 

مدنية ومالية، ودفع تعويضات، أو تقاضي متنوع األنواع.

غالباً ما يتم مزج مخاطر االمتثال واخملاطر القانونية مع اخملاطر التشغيلية واخملاطر املرتبطة 

بسير املعامالت ويزيدها.

3.2    اخملاطر التشغيلية أو مخاطر املعامالت

واألخطاء،  اخلداع  على  السيطرة  تتم  ال  عندما  املعامالت2  مخاطر  أو  التشغيلية  اخملاطر  تنشأ 

ونتيجة لذلك، ينتج أثر سلبي، أوالً، على قدرة املصرف على تقدمي أي منتجات أو خدمات، وثانياً، 

تنشأ  أن  املصرفي. ميكن  النظام  داخل  التنافسي  احملافظة على مركزه  املصرف على  قدرة  على 

وميكن  اإلرهاب.  متويل  أو  األموال  لغسل  استخدامها  ميكن  خدمة  أو  منتج  أي  في  اخملاطر  هذه 

وأنشطة  املراسلة،  املصارف  أنشطة  اإلقراض،  الودائع،  واخلدمات  املنتجات  هذه  مثل  تشمل  أن 

غيرها.  وكثير  اخلاصة،  املصرفية  واألنشطة  اإللكترونية،  املصرفية  والعمليات  االستئمان،  دائرة 

ميكن لإلدارة املصرفية السيطرة على اخملاطر التشغيلية أو مخاطر املعامالت التجارية بفعالية 
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من خالل نظام للضوابط الداخلية السليمة ونظم املعلومات وبتنفيذ السياسات تعزز نزاهة 

املوظفني وعمليات التشغيل الفعالة. 

3.3    مخاطر السمعة

ال ميكن لبلد ما أن ينمو وأن يزدهر إال في ظل بيئة اقتصادية سليمة، وإن سمعة مصارف البلد، 

محلياً ودولياً، أمر حيوي للحفاظ على هذه البيئة. وميكن أن يصبح املصرف الذي لم يضع برنامجاً 

ملكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب ملوثاً مبثل هذه األنشطة، وبالتالي زيادة مخاطر سمعته 

)انظر اإلطار 2-1(. وتسوء بسهولة قدرة املصرف على خدمة العالقات القائمة، أو إنشاء عالقات 

جديدة بسبب الدعاية واآلراء السلبية.

يتعني على املصرف حلماية سمعته الوطنية والدولية، أن يتوخى احلذر عند إجراء املعامالت 

التجارية مع كّل من العمالء ومع اجلماعات التي يتعامل معها. تزداد ردود الفعل العامة السلبية 

اجتاه املصرف الضعيف، وميكن أيضا أن تتأثر لقدرته على تقدمي منتجات وخدمات منافسة سلباً، 

مما يتسبب في سوء عام في وضع املصرف. 

أمريكي  دوالر  أربعني مليون  – واشنطن دي.سي، تعدت  ريجز  بنك  وقعت غرامة مالية على 
عدة  البنك  فتح  به.  اخلاص  األموال  غسل  مكافحة  برنامج  في  حاد  قصور  اكتشاف  إثر 
حسابات مصرفية خاصة للديكتاتور التشيلي السابق أوغوستو بينوشيه، وآخرين غيره من 
لديه ماليني  تودع  أن  البنك  ارتضى  السياسي.  املستوى  الذين مت فضحهم على  األشخاص 
من الدوالرات حتت حسابات متنوعة لشركات وأفراد مختلفني، دون االنتباه إلى وجود نشاط 
التجارية جرّاء  العديد من عمالئه ومعامالتهم  البنك  النتيجة أن خسر  مريب بها، فكانت 
ذلك. إن الضرر الذي حلق بسمعة البنك حال دون قدرته على جذب أعمال جتارية جديدة؛ كما 
شتت ذلك من تركيز اإلدارة على أنشطتها التجارية التقليدية. وعلى الرغم من أن األجهزة 
التنظيمية لم تتدخل لتنهي أعمال البنك، فإنه ظل يخسر أرباحه، ولم ينجح في ممارسة أي 

أعمال مصرفية مدرة للربح، فما لبثت إحدى املنظمات املصرفية األخرى أن قامت بشرائهأ.

أكت  باتريوت  قانون  وفاعلية  تنفيذ  اخلارجي:  والفساد  األموال  »غسل  انظر  شامل،  حتليل  على  للحصول  أ- 

ملكافحة اخملدرات«، دراسة حالة تتناول بنك ريجز. تقرير أعده موظفو األقليات في اللجنة الفرعية الدائمة املعنية 

بالتحقيقات، مجلس شيوخ الواليات املتحدة، 15 يوليو/حزيران، 2004.

     الضرر بالسمعة: حالة »بنك ريجز«مربع 2.1
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3.4    مخاطر االئتمان

توجد مخاطر االئتمان في جميع أنشطة اإلقراض، وتظهر عندما مُتنح أموال املصارف من خالل 

اتفاقيات تعاقدية فعلية أو ضمنية. ويكمن اخلطر ذاته في عدم قدرة املقترض على تلبية شروط 

عقد اإلقراض. عندما مينح املصرف ائتماناً ألولئك الذين يعملون في أنشطة إجرامية، مثل غسل 

األموال أو متويل اإلرهاب، ستزداد مخاطر ائتمانه زيادة كبيرة. 

قد ال ينوي غاسلو األموال وممولو األنشطة اإلرهابية، أو أن تكون نيتهم نية ضعيفة، تسديد 

األموال املقترضة. غالبا ما يحصلون على االئتمان من خالل هوية مسروقة أو غيرها من الوسائل 

اإلجرامية، ومن املُرجح أن ال يكون هناك وجود لكفالئهم واألطراف املقابلة.

على أي حال، تواجه املصارف املشاركة في اإلقراض الدولي آلياً مخاطر االئتمان. إن لفعالية 

حاسمة  أهمية  والدولية،  احمللية  للقروض  بالنسبة  سواء  العمالء،  حتديد  وإجراءات  سياسات 

للسيطرة على مخاطر االئتمان للمصرف.

 

3.5    مخاطر السيولة 

تزداد مخاطر السيولة عندما ال يعود املصرف قادراً على الوفاء بالتزاماته عند استحقاقها دون 

تكبد خسائر غير مقبولة. من بني هذه اخملاطر، على سبيل املثال، عدم القدرة على إدارة النقصان 

غير اخملطط أو التغيرات في مصادر التمويل. ميكن أن ترتفع مخاطر السيولة من عجز إدارة املصرف 

على التعرف أو معاجلة ظروف تغيرات السوق والتي تؤثر على قدرة املصرف على تسييل األصول 

بسرعة مع أقل اخلسائر.

ميكن أن تتأثر سيولة املصرف من خالل الدعاية السلبية املرتبطة إما بانتهاكات غسل األموال 

أو التورط في أنشطة متويل اإلرهاب. رمبا يقرر العمالء، عند سماعهم عن تورط املصرف، سحب 

األموال أو الكف عن استخدام خدماته. إضافة إلى ذلك، رمبا تقطع املؤسسات املالية، مثل البنوك 

املراسلة، مصادر التمويل التي كانت متاحة. تتضمن االتفاقيات املعقودة بني املصارف املقترض 

واملقرضة بصفة عامة شروطاً متكن املصرف املمول حجب األموال إذا كان املصرف املقترض ينتهك 

تكون مصادر  قد  للمصرف في خطر. في حني  املالية  املالءة  يضع  ذلك  أو خالف  قوانني معينة، 

متويل بديلة متاحة ، فإنها من احملتمل أن تكون من مصادر غير تقليدية، وبتكلفة أعلى. ميكن أن 

املتزايدة  املالية  االضطرابات  للمصرف. وجتعل  العام  االستقرار  للغاية على  النتائج ضارة  تكون 

هذه اخملاطر أكبر. 
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4    عملية تقييم مخاطر غسل األموال ومتويل اإلرهاب من منظور 
املصرف

4.1    عملية تقييم مخاطر املصرف 

كجزء من جهوده إلدارة اخملاطر، وكخطوة أولى في أي تقييم خملاطر غسل األموال ومتويل اإلرهاب، 

ينبغي على املصرف فهم التهديدات اجلنائية الرئيسية التي ميكن أن يتعرض لها، على سبيل 

املثال، االجتار باخملدرات وتهريب األسلحة والفساد. إن املصارف التي لديها حتليالت فعالة للمخاطر 

ستوفر  لتخفيضها.  املناسبة  اإلجراءات  التخاذ  الكفاية  فيه  مبا  جيداً  جتهيزاً  مجهزة  وحدها 

احملتملة  اخملاطر  درجة  لتحديد  إطاراً  معقول  نحو  على  مصممة  اخملاطر  على  قائمة  منهجية 

لغسل األموال املرتبطة بعمالء محددين ومعامالت محددة، وتسمح  للمؤسسة التركيز على 

هوالء العمالء وتلك املعامالت التي يُحتمل أن تشكل اخلطر األعظم لغسل األموال.3 بعد حتليل 

مخاطر غسل األموال أو متويل اإلرهاب، ينبغي بعد ذلك على إدارة املصرف إبالغ تلك اخملاطر جلميع 

خطوط العمل، وإلى اإلدارات األخرى، وإلى مجلس اإلدارة، وجلميع املوظفني ذوي العالقة. ولإلبالغ 

عن اخملاطر بشكل فعال، ينبغي أن يُكتب التقييم، حيثما أمكن، في لغة ميكن فهمها بسهولة 

من قبل أولئك الذين سيستخدمونه، مبا في ذلك جهة اإلشراف املصرفية.

تُلزم بعض الدول املصارف على إجراء عمليات تقييم ذاتي. أضافت كندا، على سبيل املثال، في 

اآلونة األخيرة هذا الشرط لتشريعها اخلاص مبكافحة غسل األموال. ويجب أن يكون للمصارف 

برامج االمتثال، وأن تشرع مبراجعة للسياسات واإلجراءات ذات الصلة، وعمليات تقييم اخملاطر، 

وبرامج التدريب وأن توثقها من أجل تقييم فعاليتها. وينبغي أن يقوم مدقق داخلي أو خارجي 

بهذه املراجعة كل سنتني.

4.2    حتديد فئات معينة معرضة للمخاطر

بعد ذلك، يجب على املصرف أوالً التعرف على منتجات وخدمات وزبائن وكيانات ومواقع اجلغرافية 

محددة تشكل مخاطر عمليات غسل األموال في املصرف. إن مثل هذه التهديدات، التي تنشأ عن 

محاوالت للقيام بأنشطة غير مشروعة من خالل املصرف، ميكن أن تأتي من عدة مصادر مختلفة 

في جميع أنحاء املنظومة. بعض املنتجات واخلدمات والزبائن، واملواقع اجلغرافية التي يعمل فيها 

اجملرمني  قبل  تُستخدم من  تاريخياً  تكون  أن  يحتمل  أو  تكون معرضة بشكل خاص،  قد  البنك 

لغسل األموال أو متويل األنشطة اإلرهابية.

تختلف اخملاطر اعتماداً على اخلصائص التي تنفرد بها هذه املصادر من النشاط غير املشروع. 

أن تنظر املصارف في عوامل مثل عدد وحجم املعامالت  عند إعداد تقييمات للمخاطر، ينبغي 

يتم وجهاً  العمالء  التفاعل مع  املثال،  إذا كان، على سبيل  العمالء، وعما  العالقة مع  وطبيعة 

عبر  املصرفية  اخلدمة  املثال،  سبيل  )على  اإللكترونية  املصرفية  اخلدمات  طريق  عن  أو  لوجه 

اإلنترنت، واخلدمات املصرفية عبر الهواتف احملمولة(. 

دخول  مع  اخملاطر  مستويات  تتغير  قد  مستمرة.  عملية  هو  اخملاطر  لتقييم  فعال  نظام  إن 

منتجات جديدة، ومع  دخول أسواق جديدة، ومع فتح أو إغالق حسابات عمالء ذو مخاطر عالية، أو 

مع تغيير منتجات وخدمات وسياسات وإجراءات املصرف. لذا ينبغي على املصرف حتديث وتقييم 

اخملاطر دورياً ألخذ هذه التغيرات في االعتبار. 
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4.2.1    تقييم املنتجات واخلدمات 

كما سبق ذكره، تشكل بعض املنتجات واخلدمات املصرفية خطراً أكبر لغسل األموال أو لتمويل 

يكون  التي  احلاالت  في  اخملاطر  من  عالية  درجة  توجد  وقد  آخر.  مصرف  من  مصرف  في  اإلرهاب 

فيها، على سبيل املثال، منتجات وخدمات املصرف تسمح للعميل بالتعامل على نحو يكون فيه 

مجهول الهوية، أو تنطوي على معامالت دولية، أو تنطوي على معامالت نقدية كبيرة. وميكن أن 

تشمل هذه الفئات ما يلي:4 

النقد وخدمات الدفع االلكترونية: النقد االلكتروني مثل البطاقات اخملزنة للقيمة أو بطاقات   •

الهوية  حتديد  على  بناء  تدفع  التي  واملعامالت  والدولية،  احمللية  األموال  وحتويالت  املرتبات، 

اآللية   املقاصة  غرف  ومعامالت  احلواالت،  ونشاط  ثالثة،  الدفع ألطراف  ومعاجلات   ،)PUPID(

 .)M-FS(5 واخلدمات املالية للهواتف النقالة ،)ATMs( ماكينات الصرف اآللي )ACH(

اخلدمات املصرفية االلكترونية.  •

صرف العمالت األجنبية وحتويالت األموال.   •

اخلدمات املصرفية اخلاصة احمللية والدولية.  •

خدمات إدارة األصول واالستئمان.   •

األدوات املالية.   •

حسابات املراسلة اخلارجية، مثل نشاطات احلقائب، حسابات الدفع املراسلة، حسابات   •

العملة األجنبية.

متويل التجارة أو خطابات االعتماد.  •

احلسابات ذات االستخدام اخلاص، أو املتمركزة.  •

املالية  واألوراق  النقدية  بالضمانات  املضمونة  القروض  والسيما  اإلقراض،  أنشطة   •

القابلة للتسويق 

حساب اخلدمات مثل املنتجات االستثمارية غير املودعة أو منتجات التأمني.  •

4.2.2    العمالء من األفراد والكيانات

ميكن أن تصبح جميع أنواع حسابات العمالء، في ظروف معينة، عرضة لغسل األموال أو متويل 

اإلرهاب. قد يشكل بعض العمالء والكيانات مخاطر محددة تبعاً لطبيعة األعمال التجارية، أو 

وظائف العمالء، أو لطبيعة نشاط املعامالت املتوقعة. رغم ذلك، بالطبع، ال تشكل جميع فئات 

العمالء ذات املستوى من اخلطر، ويجب على املصارف دائماً أن تستخدم احلكم السليم لتحديد 

أن تنظر املصارف  ينبغي  العمالء بدقة،  مستوى اخملاطر لكل عميل على حدة. لتقييم مخاطر 

إلى متغيرات مثل العمالء واملوقع اجلغرافي واخلدمات التي ينشدونها. تشير القائمة التالية، وإن 

لم تكن شاملة، إلى العمالء والكيانات التي من احملتمل أن تشكل مستوى أعلى من اخملاطر التي 

يتعرض لها املصرف:6 

مثل  األجانب  املالية  اخلدمات  ومقدمي  املصارف  ذلك  في  مبا  األجنبية،  املالية  املؤسسات   •

مكاتب الصرافة، وتبديل العمالت ، وحتويل األموال.

املؤسسات املالية غير املصرفية مثل أعمال اخلدمات املالية والكازينوهات ونوادي األلعاب،   •
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والوسطاء/ املتعاملني في األوراق املالية، وجتار املعادن واألحجار الثمينة أو اجملوهرات.

واملعروفني  واملقربني،  عائالتهم  أفراد  ذلك  في  مبا  األجانب،  السياسية  الشخصيات  كبار   •

.)PEPs( باألشخاص السياسيني ممثلي اخملاطر

األجانب غير املقيمني، واحلسابات املمسوكة من قبل أفراد أجانب.   •

الشركات االجنبية والكيانات التجارية احمللية، وخاصة الشركات في املراكز املالية اخلارجية   •

الدولية  التجارية  والشركات  اخلاص،  االستثمار  وشركات  احمللية  الصورية  الشركات  مثل 

املقيمة في مواقع جغرافية عالية اخملاطر.

وسطاء الودائع، وخاصة وسطاء الودائع األجانب.  •

املشروعات كثيفة النقدية، مبا في ذلك، على سبيل املثال، املتاجر واملطاعم ومحالت البيع   •

بالتجزئة ومتاجر بيع اخلمور وموزعي السجائر وأجهزة الصراف اآللي لدى القطاع اخلاص، 

مشغلي آالت البيع.

املنظمات غير احلكومية األجنبية واحمللية واجلمعيات اخليرية.  •

مقدمي اخلدمات املهنية مثل احملامني واحملاسبني، أو سماسرة العقارات.  •

4.2.3    املواقع اجلغرافية

فيما يتوجب على املصرف أن يحدد املواقع اجلغرافية احمللية والدولية التي قد تشكل خطرا أعلى 

على برنامجه لالمتثال مبكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب، يجب أن يفهم أن اخملاطر اجلغرافية 

وحدها ال تعني بالضرورة أن العميل أو املعاملة في مستوى مخاطر إما مرتفع أو منخفض. ينبغي 

على املصارف تقييم احلاالت فردياً عند تقييم اخملاطر املرافقة ملمارسة األعمال التجارية، مثل فتح 

حسابات أو تسهيل املعامالت، في مواقع جغرافية معينة. 

وينبغي على جهة اإلشراف املصرفية مساعدة املصارف التي تشرف عليها على حتديد املناطق 

اجلغرافية القلقة في داخل وخارج البالد. ملساعدة املصارف، يتعني على جهة اإلشراف العمل مع 

األخرى، مثل منظمات مكافحة غسل  واجلهات  املالية،  التحريات  ووحدة  القانون،  إنفاذ  وكاالت 

األموال ومتويل اإلرهاب احمللية واإلقليمية، من أجل وضع قائمة للمناطق األكثر خطراً )انظر اإلطار 

2-2(. ستختلف هذه القائمة باختالف البلد.

 

4.3    حتليل فئات مخاطر معينة

مت  التي  للبيانات  مفصل  حتليل  في  املصرف  مخاطر  تقييم  عملية  من  الثانية  اخلطوة  تتمثل 

احلصول عليها خالل مرحلة حتديد الهوية، يسمح للمصرف لتقييم مخاطر غسل األموال ومتويل 

اإلرهاب بدقة أكبر. يقيم املصرف البيانات املتعلقة بأنشطته، والتي ينبغي النظر فيها من خالل 

 .)CDD( ومعلومات العناية الواجبة اجتاه العمالء )CIP( برنامج حتديد هوية العمالء

وتتضمن هذه البيانات ما يلي، دون أن تنحصر بذلك:

عدد حواالت األموال احمللية والدولية.   •

عمالء اخلدمات املصرفية اخلاصة.   •

حسابات املراسلة اخلارجية.  •
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•  البالد اخلاضعة لعقوبات مكتب الرقابة على األصول األجنبية التابع لوزارة اخلزانة األمريكية، مبا 

في ذلك البالد املدرجة في قائمة الدول الداعمة لإلرهاب

•  البالد املعرفة على أنها داعمة لإلرهاب الدولي حتت اجلزء 6)ي( من قانون الواليات املتحدة إلدارة 

الصادرات لعام 1979، وذلك وفقاً لوزير اخلارجية األمريكي

•  واليات االختصاص  التي حددها وزير اخلزانة األمريكي على أنها »مناطق مُينح لها اهتمام خاص 

فيما يتلق بغسل األموال«، فضالً عن  واليات االختصاص اخلاضعة للتدابير اخلاصة املفروضة 

من قبل وزير اخلزانة من خالل شبكة مكافحة اجلرائم املالية، وذلك وفقاً للجزء 311 من قانون 

باتريوت أكت األمريكي ملكافحة اخملدرات

•  واليات االختصاص أو البالد التي عرفتها فرقة العمل املعنية باإلجراءات املالية على أنها غير 
تعاونيةأ

•  البالد وواليات االختصاص التي يوجد فيها نشاط كبير لغسل األموال وفقاً لتقرير اإلستراتيجية 

الدولية ملكافحة اخملدرات السنوي الصادر عن وزارة اخلارجية األمريكية، السيما تلك البالد التي مت 

تعيينها على أنها واليات اختصاص تتطلب اهتماماً خاصاً

•  البالد األخرى التي يحددها املصرف على أنها بالد ذات نسبة عالية من اخملاطر بناًء على خبرته 

املسبقة عند التعامل معها، أو على عوامل أخرى مثل وجود حتفظات قانونية أو ادعاءات بفساد 

رسمي

املوجودة  املصرفية  الفروع  اخملاطر  من  العالية  النسبة  ذات  احمللية  اجلغرافية  املواقع  تتضمن  قد 

داخل املواقع اجلغرافية املعرفة من الدولة على أنها مناطق ذات نسبة عالية من اخملاطر، مبا فيها تلك 

املناطق التي حددتها الواليات املتحدة، أو الفروع املصرفية التي لديها من العمالء من هو قاطن في 

تلك املناطق؛ إال أن املواقع اجلغرافية احمللية ذات النسبة العالية من اخملاطر ال تنحصر على تلك املناطق 

فحسب، وإمنا قد تتضمن ما يلي:

•  مناطق االجتار باخملدرات عالية الكثافة

•  مناطق اجلرمية املالية عالية الكثافة

أ- بدءاً من مارس/آذار، 2009، لم يعد هناك بالدا وال مناطق غير تعاونية على قائمة فرقة العمل املعنية باإلجراءات املالية

     أمثلة من دليل الواليات املتحدة للمواقع اجلغرافية عالية اخملاطرمربع 2.2

الدفع من خالل احلسابات.   •

املواقع اجلغرافية احمللية والدولية ألعمال املصرف التجارية ومعامالت العمالء.  •

يُعد التحليل األكثر تفصيالً مهماً باعتباره خطوة في عملية التقييم ألن أصحاب احلسابات 

الفردية سيشكلون مستويات مختلفة من اخملاطر ضمن أي نوع من املنتجات أو الفئات. كما أنه 

يوفر لإلدارة فهماً أفضل خملاطر املصرف، وسيساعد اإلدارة في وضع سياسات وإجراءات وعمليات 
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مناسبة لتخفيض اخملاطر اإلجمالية للمصرف. في حني أن مستوى وتعقد فئات اخملاطر املعينة 

ستختلف من مصرف آلخر، فإنه ينبغي أن يأخذ حتليل البيانات املتعلقة بأنشطة املصرف في 

االعتبار على وجه التحديد، حسب االقتضاء، ما يلي: 

الغرض من احلساب.  •

النشاط احلالي أو املتوقع للحساب.  •

طبيعة نشاط العميل.  •

املوقع اجلغرافي للعميل.  •

أنواع املنتجات واخلدمات التي يستخدمها العميل.  •

تتضح قيمة هاتني اخلطوتني في عملية تقييم اخملاطر من األمثلة التالية. في اخلطوة األولى 

من العملية، قد تشير البيانات اجملجَُموعة أن املصرف يقوم في املتوسط بـ 100 عملية حتويل أموال 

دولية يومياً. في اخلطوة الثانية، قد يظهر التحليل أن ما يقرب من 90 % من عمليات التحويل، 

هي معامالت متكررة، موثقة توثيقا جيداً لعمالء على املدى الطويل. من ناحية أخرى، قد يبني 

التحليل أن 90 % من هذه التحويالت، هي غير متكررة أو أنها لغير العمالء. رغم أن األرقام هي 

نفسها لهذين املثالني، تختلف اخملاطر الكلية متاماً. 

4.4    حتليل جهة اإلشراف املصرفي

بعد ذلك تقوم جهة اإلشراف املصرفي مبراجعة عملية تقييم مخاطر املصرف لنشاطات مكافحة 

غسل األموال ومتويل اإلرهاب وذلك لتحديد ما اذا كان املصرف قد حدد على نحو مناسب مستوى 

اخلطر الذي يتحمله.7 حيث أنها ستستخدم املعلومات املُراجعة، واالستنتاجات التي مت التوصل 

اليها حول عمليات املصرف لتحديد نطاق تفتيش مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب. يجب أن 

تكمل جهة اإلشراف حتليلها اخلاص للمخاطر في احلاالت التي يكون فيها املصرف لم ينجز حتليله 

على نحو مناسب أو لم يقم بذلك على اإلطالق. وسيؤخذ هذا التحليل فقط لغرض التفتيش 

وتسعى  القصور،  أوجه  على  التعرف  بعد  املصرف  مخاطر  اإلشراف  جهة  ستحدد  و  امليداني.8 

الصلة  ذات  املعلومات  اإلشراف جميع  املناسبة. تستخدم جهة  التصحيحية  اإلجراءات  لوضع 

املتاحة من أجل حتديد اخملاطر التي يتعرض لها املصرف، وتقوم بتوسيع نطاق تفتيش مكافحة 

غسل األموال ومتويل اإلرهاب على نحو مناسب. إضافًة إلى ذلك، وإن وجدت أن عملية املصرف 

غير مقبولة في أي فئة، يجب على جهة اإلشراف مناقشة اإلجراءات التصحيحية املناسبة مع 

إدارة املصرف.

ينبغي أن يكون املُشرف املصرفي الذي يقوم بتحليل عملية املصرف على دراية مبكافحة غسل 

املصرف  خملاطر  املعرفة  من  كاٍف  قدر  على  يكون  أن  ويجب  عام،  بشكل  اإلرهاب  ومتويل  األموال 

لتحديد فيما اذا كان برنامج املصرف وأنه يوفر الضوابط الالزمة لتخفيض مخاطر غسل األموال 

ومتويل اإلرهاب. في بعض احلاالت، قد يحدد املشرف مستوى عاٍل من اخملاطر للمصرف خالل عملية 

تخطيط التفتيش، ولكن قد يجد خالل عملية التفتيش أن املصرف يعالج بصورة كافية تلك 
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اخملاطر من خالل برنامجه لالمتثال. في حاالت أخرى، قد يكون املشرف قد أعتقد أن املصرف ذو 

لتخفيض  امتثال املصرف ليس كافياً  برنامج  أن  التفتيش يجد  أثناء  مخاطر منخفضة، ولكن 

اخملاطر التي مت حتديدها أو السيطرة عليها.
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5    النتائج املتوقعة من تقييم مخاطر غسل األموال ومتويل اإلرهاب

 5.1    مجاالت مسؤولية املصارف

األموال  غسل  ملكافحة  املصرف  برامج  لتطوير  اخملاطر  تقييم  استخدام      5.1.1

ومتويل اإلرهاب

 ستمكن عملية إدارة مخاطر فعالة إدارة املصرف ومجلس إدارته تطوير برامج مكافحة غسل 

األموال ومتويل اإلرهاب تتصدى وتقلل أي ثغرات في ضوابط املصرف. تبعا لذلك، تستخدم إدارة 

املصرف نتائج تقييم اخملاطر لوضع سياسات وإجراءات مناسبة ملعاجلة مخاطر نشاطات غسل 

يركز نظام رصد  أن  ينبغي  ذلك،  بعد  املصرف.  لها  يتعرض  التي  احملتملة  اإلرهاب  األموال ومتويل 

من  مت حتديدها  التي  اخملاطر  عالية  اجلغرافية  واملواقع  والعمالء  واخلدمات  املنتجات  على  املصرف 

خالل تقييم مخاطر غسل األموال ومتويل اإلرهاب. 

على نحو عام، ينبغي أن يتحقق املصرف املزود بعملية تقييم مخاطر متطورة وسليمة من 

فعاليتها من خالل تضمينها مراجعة مستقلة لبرنامج امتثاله. عند تطبيق برامج مكافحة 

غسل األموال ومتويل اإلرهاب، ينبغي أن تنظر إدارة املصرف في املوارد البشرية ومستوى التدريب 

الالزم لتعزيز االمتثال. وينبغي على إدارة املصرف الذي يتحمل مخاطر غسل أموال ومتويل إرهاب 

ينبغي  اخملاطر.  تلك  من  أعلى  مستويات  ومراقبة  لرصد  خصوصاً  أعمق،  برامج  تقدم  أن  أعلى 

على املدقق الداخلي أو اخلارجي، كجزء من التدقيق اختبار، بشكل مستقل، سياسات املصرف 

وإجراءاته وامتثاله العام لبرامج مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب.

5.1.2    حتديث تقييم اخملاطر 

يساعد حتديث برنامج االمتثال مبكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب على التحكم في اخملاطر 

املرتبطة بأنشطة املصرف من حيث صلتها مبنتجاتها وخدماتها وعمالءها ومواقعها اجلغرافية. 

ولتبقى برامج املصارف حديثاً، ينبغي لإلدارة إخضاعه ملراجعة دورية وإجراء التغييرات املناسبة 

التي تعبر عن مخاطر املصرف احلقيقية. إضافة إلى ذلك، ينبغي أن تراجع إدارة املصرف كفاية 

ذوي  لعمالء  حسابات  إغالق  أو  فتح   ، جديدة  خدمات  أو  ملنتجات  املصرف  إضافة  عند  البرنامج 

مخاطر عالية، أو التوسع من خالل عمليات الدمج أو االستحواذ. عند غياب مثل هذه التغييرات 

، ينبغي إلدارة املصرف إعادة تقييم برامج مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب كل 12 إلى 18 

شهرا لضمان أن يبقى تقييم اخملاطر محدثاً.

5.1.3    تقييم مخاطر غسل األموال ومتويل اإلرهاب في منظومة واسعة

غالباً ما تستخدم املصارف التي ترتبط مع غيرها من املؤسسات أو الشركات القابضة منظومة 

في  اخملاطر.  تقييم  وتقنيات  اإلرهاب  ومتويل  األموال  غسل  ملكافحة  االمتثال  برامج  من  واسعة 

مثل هذه احلاالت، ينبغي أن يقيم املصرف اخلطر ضمن خطوط العمل وجتميع اخملاطر في جميع 

القابضة  الشركة  أو  األم  املصرفية  املؤسسة  تقوم  أن  وينبغي  القانونية.  والكيانات  األنشطة 
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بتحديث وإعادة تقييم مخاطر غسل األموال ومتويل اإلرهاب بانتظام في جميع أنحاء املنظمة، 

وينبغي اإلبالغ عن أية تغييرات لوحدات ووظائف األعمال التجارية والكيانات القانونية املالئمة. 

وميكن أن يزيد خطر أو أي قصور موجود في جزء واحد من هذه املنظمة القلق في أجزاء أخرى، 

وينبغي إلدارة املصرف بسرعة وبتفاني معاجلة هذه الشواغل في جميع أنحاء املنظمة.

5.2    مجاالت مسؤولية جهة اإلشراف املصرفي

5.2.1    الوصول لتفاهم عام خملاطر تعرض املصرف لغسل األموال ومتويل اإلرهاب 

ينبغي أن حتدد جهة اإلشراف، من خالل مراجعة العمليات الداخلية للمصرف، ما إذا كانت اإلدارة 

التي  الكبيرة  اإلرهاب  متويل  أو  األموال  وحتديد مخاطر غسل  للمخاطر،  فعاالً  تقييماً  أجنزت  قد 

يتعرض لها املصرف.9 وينبغي أيضا مراجعة برامج املصرف املكتوبة التي تعالج مكافحة غسل 

األموال ومتويل اإلرهاب وينبغي التأكد أن املستوى املناسب من اإلدارة قد وافق عليها. إضافة إلى 

التي  تلك  ذلك  في  مبا  للمصرف،  الداخلية  الضوابط  مراجعة  اإلشراف  جهة  على  يتعني  ذلك، 

تتعلق بفتح حسابات، ورصد األنشطة املشبوهة واإلبالغ عنها، والسياسات واإلجراءات األخرى 

ذات الصلة.10 يجب أن يتضمن برنامج الضبط الداخلي املراقبة املزدوجة، وفصل الواجبات على 

احلسابات التي ميكن أن تستخدم لغسل األموال أو أنشطة متويل اإلرهاب. كما ينبغي أيضاً أن 

تراجع جهة اإلشراف تقارير مجلس اإلدارة لتحديد ما اذا كان املصرف ميتثل للسياسات املعلنة، 

سواًء كانت مكتوبة أو ممارسة.

خملاطر غسل  تقييماً  لم تستكمل  أو  تقوم  لم  املصارف  تكون بعض  أشرنا سابقاً، قد  كما 

األموال ومتويل اإلرهاب. في مثل هذه احلاالت ، يجب على جهة اإلشراف املصرفي استكمال حتليل 

اخملاطر بناًء على كّل املعلومات املتاحة. وينبغي أيضا توثيق املعلومات املتعلقة بتقييم مخاطر 

املصرف، أو عدم وجود تقييم للمخاطر، وتوثيق أية أوجه قصور في عمليات املصرف. 

ينبغي أن يكون جلهة اإلشراف املصرفي التي تقوم بأداء حتليل اخملاطر فهم عام خملاطر غسل 

األموال ومتويل االرهاب في املصرف، وينبغي توثيق هذه اخملاطر. حيث سيساعد هذا التوثيق على 

حتديد نطاق التفتيش الذي يجب أن تقوم به جهة اإلشراف. وملساعدة املصرف في تطوير أو حتسني 

تقييم مخاطر غسل األموال ومتويل اإلرهاب، يتعني على جهة اإلشراف مشاركة املعلومات التي 

تستخدمها مع إدارة املصرف.

إن عملية حتليل اخملاطر التي تقوم بها جهة اإلشراف املصرفي لن تكون شاملة عموماً بقدر 

نفس  على  اإلشراف  جهة  ستحصل  ذلك،  ومع  املصرف.  به  يقوم  أن  يجب  الذي  اخملاطر  تقييم 

املعلومات حول منتجات وخدمات وعمالء واملواقع اجلغرافية املتعلقة باملصرف، مبا في ذلك حجم 

واجتاه املعامالت، وستستخدم هذه املعلومات التخاذ قرار حول اجملاالت ذات اخملاطر العالية احملتملة 

ضمن املصرف. وستشمل هذه العملية حتليل ما يلي:

أو  املشبوهة  املعامالت  عن  احملتمل  لإلبالغ  األموال  غسل  ملكافحة  املصرف  بيانات  قاعدة   •

لتعقب تلك املعامالت في املسار العادي لألعمال.

هؤالء  قبل  من  وضعها  مت  تقارير  أو  عمل  أوراق  وأية  التفتيش  أو  الفحص  قبل  ما  تقارير   •

املفتشني.



الردود على اجلهات احلكومية املتعلقة مبكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب.  •

املناقشات مع إدارة املصرف والعاملني في الرقابة التنظيمية املناسبة.  •

أية تقارير تنظيمية مطلوبة عن الظروف أو الدخل أو أية تقارير أخرى مطلوب من املصرف   •

غسل  ملكافحة  املصرف  بجهود  صلة  ذات  تكون  قد  التي  احلكومية  اجلهات  إلى  تقدميها 

األموال ومتويل اإلرهاب.

على  تؤثر  أن  ميكن  التي  املعلومات  واجتاهات  مستويات  املصرفي  اإلشراف  جهة  وستراجع 

مستويات مخاطر غسل األموال ومتويل اإلرهاب في املصرف وينبغي أن تراجع املعلومات املتعلقة 

مبا يلي، بني أمور أخرى:

حتويل األموال.  •

الصرف األجنبي.  •

اخلدمات املصرفية اخلاصة.  •

مبيعات أدوات النقد.  •

احلسابات اخلارجية املراسلة وحسابات الدفع املراسلة.   •

مواقع الفروع.  •

املواقع اجلغرافية احمللية والدولية في مجال أعمال املصرف.  •

اإلبالغ عن املعامالت املشبوهة وعن معامالت النقد.  •

مثل  بعوامل  املتصلة  الصلة  ذات  املعلومات  جميع  أيضاً  املصرفي  اإلشراف  وستقّيم جهة 

وينبغي  اجلغرافية.  واملواقع  واخلدمات  واملنتجات  العمالء  وقاعدة  املصرف،  أصول  حجم  إجمالي 

غسل  مخاطر  حتديد  في  للمساعدة  العوامل  لهذه  املصاحبة  اخملاطر  عن  معارفها  استخدام 

األموال ومتويل اإلرهاب في املصرف.

بعد التعرف على املناطق احملتمل تعرضها للخطر داخل املصرف، ينبغي على جهة اإلشراف 

اإلرهاب وحتديد مدى  األموال ومتويل  أولي خملاطر غسل  أن تكون قادرة على وضع تصور  املصرفي 

مالءمة برامج املصرف. يخدم هذا  التصور األولي كأساس لنطاق التفتيش األولي. ميكن أن حتدد 

جهة اإلشراف، من خالل التقييم، فيما إذا كان من احملتمل أن يكون املصرف مشاركاً في أنشطة 

ذات مخاطر عالية، ثم ينبغي تقييم فيما اذا كان املصرف يقيس ويرصد ويسيطر على اخملاطر 

احملددة على نحو مناسب من خالل يرامج امتثال فعالة ملكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب. 

أساس مخاطر  األولي على  التفتيش  نطاقات  أن تضع  املصرفي  اإلشراف  ينبغي على جهة 

خالل  استكمالها  يجب  التي  اإلضافية  اإلجراءات  حتديد  وينبغي  اإلرهاب،  ومتويل  األموال  غسل 

التفتيش للتصدي ألية مجاالت محددة مثيرة للقلق. على الرغم من أن النطاق األولي ميكن أن 

يتغير خالل التفتيش عند مراجعة املشرفني للجوانب األخرى لبرنامج املصرف، ينبغي أن يساعد 

التصور األولي للمخاطر على توفير نطاق معقول ملراجعة مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب.
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5.2.2    حتديد مخاطر غسل األموال ومتويل اإلرهاب اإلجمالية للمصرف

في ختام هذا التحليل، ستتوصل جهة اإلشراف املصرفي إلى استنتاج عام حول كفاية نظام 

املصرف وضوابط برامج االمتثال بغسل األموال ومتويل اإلرهاب. سيأخذ هذا االستنتاج في االعتبار 

املصرفي،  اإلشراف  جهة  وضعتها  التي  احلال،  حسب  أو  املصرف،  وضعها  التي  األولية  اخملاطر 

يشكلها  التي  احملتملة  اخملاطر  إدارة  على  قادرا  املصرف  كان  إذا  فيما  االستنتاج  هذا  وسيشمل 

غسل األموال أو متويل اإلرهاب على نحو مناسب. ينبغي أيضا أن يأخذ االستنتاج بعني االعتبار 

اخملاطر الكلية للمصرف التي وضعها املصرف أو جهة اإلشراف. 

ال ينبغي أن يكون وجود مخاطر غسل أموال أو متويل إرهاب مصدر قلق بالغ جلهة اإلشراف 

ال  عندما  اخملاطر.  تلك  وإدارة  ومراقبة  وقياس  لتحديد  كافية  املصرف  برامج  أن  طاملا  املصرفي 

تسيطر املصارف بشكل مناسب على مخاطر غسل األموال أو متويل اإلرهاب، يجب على جهة 

اإلدارة  أن  تتوقع  أن  وينبغي  ادارته،  املصرف ومجلس  إدارة  املصرفي مناقشة قلقها مع  اإلشراف 

ستتخذ إجراءات تصحيحية في الوقت املناسب واملالئم.
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1    نظرة عامة

اإلدارية  مناصبها  في  يتواجد  التي  أو  اجملرمون،  عليها  يسيطر  التي  املصرفية  املؤسسة  حتمل 

الرئيسية مجرم أو عدد من اجملرمني، أخطاراً كبيرة جداً في أن تستخدم ألغراض غسل األموال 

أو متويل اإلرهاب. لذلك، تنص املعايير الدولية على أنه ينبغي على الدول اتخاذ التدابير القانونية 

والتنظيمية الالزمة ملنع اجملرمني أو شركائهم من امتالك أو أن يكونوا املالك املستفيد حلصص 

هذه  مثل  جناح  مفتاح  يتمثل  املصرف.1  في  إدارية  وظيفة  على  أواحلصول  مسيطرة،  أو  كبيرة 

التدابير في آلية مصممة ومفروضة على نحو مناسب للترخيص.

أن  لضمان  للترخيص  األدنى  احلد  معايير  من  املصرفية مجموعة  للرقابة  بازل  جلنة  وضعت 

املصارف سيتم إنشاءها وتشغيلها بطريقة آمنة وسليمة. وينبغي لهذه املتطلبات الدنيا أن يتم 

تنفيذها من خالل القوانني واللوائح احمللية، وعند االقتضاء، ينبغي أن تستكمل مبتطلبات إضافية 

لتأخذ في احلسبان اخملاطر اخلاصة بالبلد.

 يجب أن تكون عملية الترخيص منظمة بوضوح وشفافة، ومبنية على معلومات موثوق بها. 

إذا لم تكن سلطة  الترخيص ملوارد كافية ألداء واجباتها. أخيراً،  عالوة على ذلك، حتتاج سلطة 

ينبغي  السلطة،  ذات  اإلرهاب  األموال ومتويل  اإلشرافية على مكافحة غسل  واجلهة  الترخيص 

الترخيص كجزء من عملية  قبل سلطة  االعتبار من  في  اإلشراف  نظر جهة  وجهات  تؤخذ  أن 

الترخيص. 

الترخيص  شروط  عن  عامة  حملة   2-3 القسم  يعطي  قسمني.  إلى  الفصل  هذا  ينقسم 

للمصارف، فيما يناقش القسم 3-3 اعتبارات عملية ترخيص فعالة.

3

الفصل الثالث : عملية الترخيص والعناية الواجبة في مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب

45



2    موجز لشروط ترخيص املصارف

2.1    عموميات

ال ميكن أن يكون إطار مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب فعاالً حيث يكون التحكم أو إدارة 

التي يسيطر  املصارف  تكون  أن  3-1 كيفية ميكن  اإلطار  األمثلة في  توضح  للمجرمني.  البنوك 

عليها اجملرمون قادرة على املشاركة بنشاط في غسل األموال ومتويل اإلرهاب، من خالل التحايل 

على األنظمة املصرفية املصممة ملنع مثل هذه السلوكيات. توضح هذه األمثلة أيضاً كيف ميكن 

أن تكون املصارف مفيدة للمجرمني لغسل األموال املتأتية من أنشطة إجرامية. 
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 )BCCI( بنك االعتماد والتجارة الدولي
كانت هيكلية بنك االعتماد والتجارة الدولي اإلجرامية الفريدة – شبكة شركات 
عبيدي  حسن  آغا  والتجارة،  االعتماد  بنك  مؤسس  وسطها  يقف  عنكبوتية 
ومساعده صوالح جنفي- عنصرا أساسيا من عناصر منوه املذهل وضمانا النهياره 
في نهاية املطاف. وقد وضع الهيكلية عبيدي وأدريت من قبل جنفي لغرض محدد 
في التهرب من التنظيم أو رقابة احلكومات. وعملت ملنع فهم كامل لعمليات بنك 

االعتماد والتجارة الدولي من قبل أي شخص. 
»خالفا ألي مصرف عادي، كان بنك االعتماد والتجارة الدولي منذ بداياته األولى 
خالل  من  البعض  ببعضها  ومرتبطة  الكيانات،  من  متعددة  طبقات  من  يتكون 
والفروع،  التابعة،  والشركات  القابضة  الشركات  من  اختراقها  ميكن  ال  سلسلة 
هيكل  جتزئة  عبر  داخلها.  والعالقات  التعامالت  تقوم  مصارف،  داخل  مصارف 
الشركة ومسك السجالت واملراجعة التنظيمية والتدقيق، كانت عائلة الكيانات 
املعقدة لبنك االعتماد والتجارة التي أنشأتها عبيدي قادرة على التهرب من القيود 
القانونية العادية املفروضة على حركة رؤوس األموال والبضائع كممارسة يومية 
عن  بعيدة  أساسية  كوسيلة  والتجارة  االعتماد  بنك  إنشاء  خالل  من  وروتينية. 
لتسهيل  مثالية  آلية  والتجارة  االعتماد  بنك  في  عبيدي  طور  احلكومية  الرقابة 
األنشطة غير املشروعة من قبل اآلخرين، مبا في ذلك نشاط مسؤولني في العديد 

من احلكومات التي خالف بنك االعتماد والتجارة قوانينها. 
قبله  من  االحتيال  والتجارة  االعتماد  لبنك  اإلجرامية  األنشطة  شملت  »وقد 
الدوالرات،  من  الباليني  على  انطوت  والتي  والتجارة  االعتماد  بنك  قبل عمالء  ومن 
وغسل األموال في أوروبا وأفريقيا وآسيا واألمريكتني، رشوة املسؤولني في معظم 
هذه األماكن من قبل بنك االعتماد والتجارة، ودعم اإلرهاب، واالجتار باألسلحة، وبيع 
التكنولوجيات النووية، وإدارة الدعارة، ارتكاب وتسهيل التهرب من ضريبة الدخل، 
والتهريب، والهجرة غير الشرعية، واملشتريات غير املشروعة للمصارف والعقارات، 
ومجموعة كاملة من اجلرائم املالية محدودة فقط في مخيلة موظفيه وعمالءه.« 

العالقات  جلنة  تقرير  والتجارة:  االعتماد  بنك  قضية   ،)1992( براون  هانك  والسيناتور  كيري  جون  السيناتور   : املصدر 

اخلارجية في مجلس الشيوخ بالواليات املتحدة.
                                                                                                                                                                                              )تابع(
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لذلك، يّشكل التصميم والتنفيذ السليمني لشروط الترخيص لبنة أساسية لنظام فعال 

ملكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب. وعادة ما يقوم بعملية الترخيص جهة اإلشراف املصرفي 

أو من قبل سلطة ترخيص محددة. في احلالة األخيرة، ال بد أن يكون جلهة اإلشراف على مكافحة 

ترتيبات تعاون كافي مع السلطة ذات الصلة2 ليتم أخذ وجهات  غسل األموال ومتويل اإلرهاب 

نظرها في االعتبار واحلصول على املعلومات الكافية.

خالل  من  املباشرة  السيطرة  في  املصرفي  القطاع  في  اجملرمني  مشاركة  منع  تطبيق  يجب 

امللكية املباشرة وفي السيطرة غير املباشرة، من خالل املالك املستفيد، صاحب املصلحة الكبيرة 

أو املسيطرة في املصرف. عالوة على ذلك، يجب أن ينطبق هذا احلظر على احلصول على وظيفة 

إدارية في أحد املصارف. 

2.2    متطلبات احلد األدنى للترخيص للجنة بازل للرقابة املصرفية.

يحدد املبدأ الثالث من مبادئ بازل األساسية للرقابة املصرفية الفعالة معايير احلد األدنى للترخيص 

للمصارف. وينص هذا املبدأ على أنه يجب أن يكون لسلطة الترخيص القدرة على حتديد معايير 

ورفض الطلبات املقدمة للمؤسسات التي ال تستوفي املعايير. ينبغي أن تتألف عملية الترخيص، 

كحد أدنى، من إجراء تقييم لهيكل امللكية وحوكمة املصرف، ومجموعته األوسع، مبا في ذلك 
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االحتاد الروسي في التسعينيات
وفقاً ملكتب األمم املتحدة ملراقبة اخملدرات ومنع اجلرمية ) »UNODCCP«(، »تقدر وكاالت 
اجلرمية  سيطرت   ،1998 عام  نهاية  بحلول  أنه  الروسي  االحتاد  في  القانون  إنفاذ 
املنظمة على نحو نصف عدد املصارف التجارية ، و 60 في املئة من األعمال التجارية 

العامة، و40 في املئة من أعمال القطاع اخلاص«. 
» متكن السيطرة على املصارف من تسهيل تولد العائدات غير املشروعة. حيث 
أن ذلك يبسط كثيراً األعمال اجلنائية )على سبيل املثال، االبتزاز، أو االختطاف من 
القطاعات  في  االجرام  تغلغل  تسهل  أنها  كما  البنك.  عمالء  ضد  الفدية(  أجل 
األخرى من االقتصاد، كما يبسط تقدمي اخلدمات املالية للعمليات اإلجرامية. فيما 
يتعلق بأنشطة غسل األموال، توفر السيطرة على املدى الطويل ميزة وقدرا كبيرا 
من احلماية في حال فرض أنظمة مصرفية. عندما متتلك وتدير منظمة إجرامية 
بنفسها مصرفاً، حتى األكثر صرامة في التنظيم، لن يساهم كثيرا في احلد من 
غسل االموال. »ليس من الضروري أن تقلق بشأن التقارير املشبوهة عندما ميتلك 

أحدهم املصرف«.
 

املصدر : )UNODCCP )2001، الرأسمالية الروسية وغسل األموال.

مثالني عن مخططات غسل األموال في مصارف خاضعة للمجرمني )تابع(املربع 3.1



مالءمة أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة العليا، واستراتيجيته وخطة تشغيله وضوابطه الداخلية 

املالك  إذا كان  وأخيراً،  الرأسمالية.  املتوقع، مبا في ذلك قاعدته  املالي  والوضع  وإدارته للمخاطر، 

املقترح أو املؤسسة األم مصرفاً أجنبياً، ينبغي احلصول على موافقة مسبقة من جهة اإلشراف 

في البلد األم.

لعميلة  أساسياً  معياراً   13 على  حتتوي  منهجية  بازل  جلنة  وضعت  الثالث،  املبدأ  لتطبيق 

الترخيص3. وفيما يلي هذه املعايير األساسية:

ميكن أن تكون سلطة الترخيص اجلهة اإلشرافية على القطاع املصرفي أو سلطة مختصة   •

أخرى. إذا كانت سلطة الترخيص والسلطة اإلشرافية ليست ذاتها، فإن جلهة اإلشراف احلق 

في أخذ وجهة نظرها في االعتبار عند كل طلب. إضافة إلى ذلك، توفر سلطة الترخيص 

جلهة اإلشراف أي معلومة قد تكون جوهرية لإلشراف على املؤسسة املرخص لها. 

أن تكون سلطة الترخيص قادرة على وضع معايير لترخيص املصارف. وميكن أن يكون ذلك   •

مبنياً على  أساس املعايير املنصوص عليها في القوانني أو اللوائح.

أن تتسق املعايير الالزمة إلصدار التراخيص مع تلك املطبقة في اإلشراف املستمر.   •

أن تكون لسلطة الترخيص القدرة على رفض الطلب إذا لم تتحقق املعايير، أو إذا كانت   •

املعلومات املقدمة غير كافية.

وامللكية  والتشغيلية  واإلدارية  القانونية  الهياكل  تعوق  ال  أن  الترخيص  سلطة  تقضي   •

للمصرف املقترح، ومجموعته األوسع اإلشراف الفعال على الصعيد الفردي وعلى الصعيد 

اجملمع.

املالكني  ذلك  في  مبا  الرئيسيني،  املساهمني  مالءمة  مدى  الترخيص  سلطة  وتقرر  حتدد   •

املستفيدين النهائيني، وغيرهم من اجلهات التي قد متارس نفوذاً كبيراً. كما أنها تقّيم أيضاً 

شفافية هيكل امللكية ومصادر رأس املال األولي.

احلد األدنى ملبلغ رأس املال األولي املنصوص عليه بالنسبة جلميع املصارف.   •

تقّيم سلطة الترخيص، في الرخصة، املديرين املقترحني واإلدارة العليا فيما يتعلق باخلبرة   •

والنزاهة )املقياس املالئم واملناسب( وأي احتمال لتضارب املصالح. وتشمل املعايير املالئمة 

)1( املهارات واخلبرات في العمليات املالية ذات الصلة، مبا يتناسب مع األنشطة التي يهدف 

لها املصرف )2( عدم وجود سجل لألنشطة اإلجرامية أو أجكام تنظيمية جتعل الشخص 

غير مؤهالً لشغل منصباً هاماً في أحد املصارف.

ويشمل  للمصرف.  التشغيلية  واخلطط  املقترحة  االستراتيجية  الترخيص  تُراجع سلطة   •

ذلك حتديد النظام املالئم حلوكمة الشركات وإدارة اخملاطر والضوابط الداخلية، مبا في ذلك 

تلك املتصلة بكشف ومنع األنشطة اإلجرامية، فضال عن وجود اإلشراف على املهام التي 

تتم من خالل مصادر خارجية. ومن املطلوب أن يعكس الهيكل التشغيلي عن مدى ودرجة 

التعقيد لألنشطة املقترحة للمصرف. 

تراجع سلطة الترخيص البيانات املالية القبلية والتوقعات للمصرف املقترح. ويتضمن ذلك   •

تقييماً ملدى كفاية القدرة املالية لدعم اخلطة االستراتيجية املقترحة، فضال عن املعلومات 

املالية للمساهمني الرئيسيني في املصرف.

في حالة إنشاء املصارف األجنبية لفرع أو شركة تابعة، وقبل إصدار الترخيص، على جهة   •
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اإلشراف في البلد املضيف التثبت من عدم ورود اعتراض )أو بيان عدم اعتراض( من اجلهة 

العمليات  على  املستمر  ولإلشراف  الترخيص،  عملية  وألغراض  األم.  البلد  في  اإلشرافية 

املصرفية عبر احلدود في بالده، على جهة اإلشراف في البلد املضيف تقييم فيما إذا كانت 

جهة اإلشراف األم متارس اإلشراف اجملُّمع الشامل. 

معلومات  أساس  على  الترخيص  منح  مت  قد  أنه  اإلشراف  أو  الترخيص  سلطة  تثبتت  إذا   •

كاذبة، فإنه ميكن إلغاءه. 

أنواع  من  نوع  بكل  معرفة سليمة  على  اإلدارة، بشكل جماعي،  يكون مجلس  أن  ينبغي   •

أنشطة املصرف التي يعتزم القيام بها واخملاطر املرتبطة بها. 
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3    اعتبارات عملية ترخيص فعالة

3.1    يجب أن تأخذ املنهجية املتبعة من قبل البلد في االعتبار اخملاطر احملتملة

أو اعتباري  التي يشكلها شخص طبيعي  الترخيص في احلسبان اخملاطر  أن تأخذ عملية  يجب 

واملفروض أن ميتلك أو يسيطر على جزء كبير من أسهم املصرف )انظر اإلطار 3-2(. وباملثل، حتتاج 

عملية الترخيص إلى النظر في اخملاطر التي يشكّلها األشخاص الطبيعيني املقترحني ليكونوا 

أعضاًء في مجالس اإلدارة ومناصب اإلدارة العليا. وينبغي أن تؤخذ العوامل التالية في االعتبار 

عند تقييم مثل هذه اخملاطر:

طبيعة ومدى تأثير هذا املوقع املعني )عضو مجلس إدارة/ مدير عاٍل أو مساهم، مبا في ذلك   •

املالك املستفيد( الذي سيكون في املصرف. 

األساس املنطقي لهذا الشخص الذي يتولى هذا املوقع أو دور املساهم.   •

جتربة  إلى  استناداً  ومالئماً  مناسباً  الشخص  هذا  كان  إذا  الطبيعي،  الشخص  حالة  في   •

سابقة في العمل وكفاءة ظاهرة )انظر اإلطار 3-3(. 

في حالة الشخص الذي ميتلك أي نوع من السوابق اجلنائية، طبيعة وخطورة اجلرائم.  •

اخلبرة  أساس  على  ومالئماً  مناسباً  الكيان  هذا  كان  إذا  االعتباري،  الشخص  حالة  في   •

املنطقي مللكيته  التجارية، وشفافية حوكمته، واألساس  السابقة وغيرها من األنشطة 

املقترحة ومصادر الدخل، والبلدان التي يعمل بها.

املالمح الرئيسية للبيئة احمللية، مثل مستوى اإلفصاح ونوعية املعلومات املالية، وهياكل   •

من  بدال  الفردية  العالقات  خالل  من  املنظمة  اجلماعات  املثال،  سبيل  )على  مجموعة 

االقتصاد5  في  النقدية  وانتشار  اجلنائية،  البيئة  املصرفي،4  النظام  و«نضج«  املساهمة(، 

وغيرها من الضوابط والتوازنات في النظام. 

للمخاطر  بفعالية  تتصدى  اخملاطر بحيث  الترخيص متناسبة مع  تكون متطلبات  أن  يجب 

املساهمون  يخضع  قد  املصرفي.  القطاع  دخول  من  األشخاص  منع  في  املبالغة  دون  العالية 

لشروط الترخيص عندما يعتزمون السيطرة على أكبر من نسبة معينة من أسهم البنك، أو 

حقوق التصويت، على النحو الذي يحدده البلد. وكذلك، يجوز للسلطة رفض طلبات الترخيص 

عندما سيكون املصرف مسيطراً عليه من عدة شركات قابضة6. تشترط بعض البلدان أيضا أن 

تكون املصارف مسجلة وخاضعة ملتطلبات اإلفصاح ذات الصلة.

3.2    يجب أن تكون عملية الترخيص الفعالة شفافة ومستندة إلى معلومات 
موثوق بها

ينبغي أن تشمل عملية الترخيص )1( االحتياجات من املعلومات الواضحة، والتي ينبغي أن تكون 

متاحة للجمهور، )2( الضوابط املناسبة لضمان أن تكون املعلومات املقدمة موثوق بها، )3( قدرة 

حتليل كافية، )4( مراجعة منتظم لهذه العملية لضمان أنها ال تزال كافية للبيئة احمللية والدولية. 

وينبغي أن يتم مراجعة كفاية إطار مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب للمصرف املقترح كجزء 

من عملية الترخيص. في اسبانيا، يتم منح تراخيص مصرفية من قبل جهة اإلشراف املصرفي 
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يُطلب أن تتم املوافقة على األشخاص الذين يؤدون وظائف معينة )املعروفة باسم 
»الوظائف املراقبة«( من قبل هيئة اخلدمات املالية )FSA(، جهة اإلشراف املالي في 
اململكة املتحدة. تنقسم الوظائف املراقبة إلى ثالث فئات واسعة النطاق تغطي 
الشركة،  والتعامل مع عمالء  الشركة،  الكبير على سير شؤون  التأثير  ممارسي 

والتعامل مع ممتلكات العمالء.أ 
معينة  وظيفة  ألداء  معني  شخص  على  للموافقة  األساسي  املعيار  يتمثل 
ومناسب  مؤهل  انه شخص  مقتنعة  املالية  الرقابة  هيئة  تكون  أن  في  ُمراقبة 
املُراقبة. االعتبارات األولية الثالثة التي ينبغي أخذها في االعتبار  ألداء الوظيفة 
ومناسباً هي الصدق والنزاهة والسمعة،  إذا كان الشخص مؤهالً  في حتديد ما 

الكفاءة والقدرة، والصالبة املالي. 
اخلدمات  هيئة  من  توجيهات مفصلة  االعتبارات موضوع  هذه  من  واحد  وكل 
املالية. وحتدد التوجيهات الظروف التي ميكن أن تقود إلى إعالن أي شخص أنه ال 
يتناسب وال يتالءم ألداء وظيفة معينة في شركة معينة. وال يفشل الشخص 
ليكون غير مناسباً أو مالءماً جملرد أن سلوكه يندرج في واحدة أو أكثر من املسائل 
املدرجة في التوجيه. إذا وصل األمر إلى اهتمام هيئة اخلدمات املالية مع اإلشارة 
إلى أن الشخص قد ال يكون مناسباً ومالئماً، ستأخذ هيئة اخلدمات املالية في 
 )1( االعتبار مدى أهمية هذا األمر. من بني أمور أخرى، تؤخذ في االعتبار عوامل: 
جرائم جنائية، ال سيما جرائم خيانة األمانة والتدليس واجلرائم املالية، )2( النتائج 
السلبية أو التسويات في الدعاوى املدنية ذات الصلة، )3( التورط في التحقيقات 
وأي  الهيئات  من  غيرها  أو  املالية  اخلدمات  هيئة  قبل  من  التأديبية  اإلجراءات  أو 
املالية  اخلدمات  هيئة  قواعد  مخالفات   )4( خاص،  أو  عام  لوم،  أو  نقد  أو  تعليق 
باألنشطة  )5( شكاوى مبررة متعلقة  بها تنظيمياً،  املعمول  والقواعد  واملعايير 
املنظمة، )6( الفصل من اخلدمة، مبا في ذلك االستقالة عند الطلب، )7( إذا كان 
الشخص قد صريحا وصادقا في تعامله مع جهات التنظيم، وعما اذا كان يدل 
على االستعداد والرغبة في االمتثال للمتطلبات واملعايير في النظام التنظيمي 

واملتطلبات القانونية والتنظيمية واملهنية واملعايير األخرى.
تستخدم هيئة اخلدمات املالية االستخبارات قاعدة بيانات التحريات املشتركة 
للموافقة.  يتقدم  فرد  لكل  القانون(  بإنفاذ  املتعلقة  املعلومات  تتضمن  )التي 
عالوة على ذلك، يتم التحقق من اجلدارة االئتمانية لألشخاص من خالل مقدمي 
الرقابية  الهيئات  مع  خارجيا  إضافية  وتتم كذلك حتققات  التجارية.  املعلومات 
في  احلق  أيضا  املالية  اخلدمات  لهيئة  واألجنبية على حد سواء(.  )احمللية  األخرى 

الطلب من رب العمل احلصول على السجل التأديبي للموظف.

                                                                                                                                                                                             )تابع(

نظام اململكة املتحدة لألفراد املُراقبني7 املربع 3.2
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تقدمي  يُعد  املعلومات.  من  كبيرا  قدرا  الشخص  وضع  على  املوافقة  طلب  يتطلب 
أو  دقيقة  غير  معلومات  تقدمي  ويعتبر  املرتقب،  العمل  صاحب  مسؤولية  الطلب 
مضللة جرمية جنائية. ويجب توفير خمس سنوات كاملة من تاريخ عمل املرشح، مع 
شرح جميع الثغرات. وينبغي أيضا السعي للحصول على مراجع من أرباب العمل 
السابقني، وقد وضعت العديد من املؤسسات املالية استمارة االستبيان القياسية 
التي عادة ما تتبع مباشرة األسئلة املتعلقة بنموذج الطلب نفسه. أخيراً، ينبغي 
والسوق  املالية  اخلدمات  لقانون  التنظيمي  النظام  دمج   )1( العمل  عقد  يؤمن  أن 
)FSMA 2000( مع الشروط التي حتكم سلوك األشخاص املوافق عليهم عن طريق 
جعله شرطاً في العقد بحيث يجب أن يتوافق املوظف مع املتطلبات التنظيمية، )2( 
تضمينه نصاً صريحا بأنه ميكن خلرق قواعد هيئة اخلدمات املالية أو فقدان املالءمة أن 
يبرر الفصل دون سابق إنذار، )3( احتواءه على حق صريح لوقف املوظف عند االشتباه 
في أي خرق لقواعد هيئة اخلدمات املالية. وذلك لضمان أنه ميكن إبعاد الفرد فورا عن 

القيام بوظيفة أو وظائف ُمراقبة في الوقت الذي يتم فيه التحقيق. 

في عام 2006 ، حصل أكثر من 165،000 شخص على مثل هذه املوافقة.  أ . 

نظام اململكة املتحدة لألشخاص اخلاضعني للسيطرة 7       )تابع(املربع 3.2

يوصي الدليل التوجيهي ملراجعة اإلدارة الصادر عن مكتب مراقب العملةأ OCC بأن 
يتم اتخاذ اخلطوات التالية في تقييم املعلومات املقدمة من جانب كبار املديرين في 

منوذج طلباتهم:
الطلب من كل موظف تنفيذي مقترح )مرشح( تقدمي املعلومات املطلوبة في   •
السيرة الذاتية املشتركة بني الوكاالت والتقرير املالي، إذا لزم األمر، إلى مجلس 

اإلدارة ملراجعتها.
املصادر  من  غيرها  أو  االئتمان  مكاتب  وحتديد  للمرشح،  ائتماني  حتقق  إجراء   •

املستخدمة.
االتصال مبراجع املرشح وتلخيص التعليقات التي وردت باالسم.  •

االتصال بأرباب العمل السابقني وتلخيص التعليقات املقدمة باالسم وطبيعة   •
املُستخدم )على سبيل املثال، إيجابي، سلبي، ال تعليق(. 

إعداد أو احلصول على ملخص لواجبات املرشح في الوظائف السابقة ومناقشة   •
الكيفية التي تربط اخلبرة بالتوصيف الوظيفي قيد النظر. 

واألساليب  املقترحة،  الرواتب  ذلك  في  مبا  العمل،  شروط  جميع  وصف   •
املستخدمة لتحديد مقدار الراتب، وعقد العمل، والتعويضات األخرى. 

املصدر : OCC، خلفية التحقيقات، دليل ترخيص املراقب، 2002. 

مكتب مراقب العملة هو أحد جهات اإلشراف املصرفي في الواليات املتحدة.  أ . 

منهج الواليات املتحدة لتقييم املعلومات املقدمة من األشخاص الطبيعيني، املربع 3.3

OCC الدليل التوجيهي ملراجعة االدارة الصادر عن مكتب مراقب العملة
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)مصرف إسبانيا املركزي(، في حني أن اإلشراف على مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب يندرج 

ضمن نطاق مهام وحدة التحريات املالية االسبانية8. حتتاج السياسات املتوخاة ملكافحة غسل 

األموال ومتويل اإلرهاب إلى مراجعة من قبل وحدة التحريات املالية االسبانية، وتؤخذ تعليقاتها 

في االعتبار من قبل اإلشراف املصرفي قبل منح أي رخصة.

من املألوف أيضا أن يكون لسلطة الترخيص منوذج استبيان قياسي/ طلب تدرج فيه جميع 

املعلومات املطلوبة التي ينبغي على األشخاص الطبيعيني واالعتباريني تقدميها كجزء من عملية 

الترخيص. لذلك، يُعد الكشف عن قرارات الترخيص وأسبابها من أفضل املمارسات التي تتبعها 

أو رفض  الدول. يعزز الكشف العلني عن كّل من التطبيق املعياري واألسباب التي ادرجت ملنح 

الترخيص، مبا في ذلك أي شرط بناء على موافقة، الشفافية في عملية منح التراخيص. 

يُعد مقدم الطلب مسؤوالً عن توفير املعلومات الدقيقة والكافية لسلطة الترخيص. وينبغي 

 )1( املعلومات صحيحة ودقيقة عن طريق وسائل مثل  أن  تتأكد من  أن  الترخيص  على سلطة 

طلب أن تكون املعلومات مدعمة بأدلة كافية )على سبيل املثال، السجالت اجلنائية ووثائق هوية 

إلى  الطلب   )2( السابقني(،  العمل  أرباب  من  أو شهادة حسن سلوك  مالية،  موثوقة وسجالت 

)3( استخدام املعلومات املوثوقة املتاحة للجمهور، ووضع  أطراف ثالثة للتحقق من املعلومات، 

أهمية خاصة.  له  أو مضللة  الذين يقدمون معلومات خاطئة  الطلبات  رادعة ملقدمي  عقوبات 

ميكن أن تكون هذه العقوبات إدارية )مبا في ذلك منع الشخص من العمل في الصناعة(، ومدنية، 

وجنائية. وينبغي أن تكون مفروضة بفعالية ومكشوفة ألصحاب املصلحة ذوي الصلة، مبا في 

ذلك جهات اإلشراف احمللية واألجنبية.
 

3.3    ينبغي أن يكون لسلطة الترخيص املوارد الالزمة ألداء واجباتها 

السليم  التقييم  إجراء  أجل  من  كافية  ومالية  بشرية  موارد  إلى  الترخيص  سلطة  حتتاج 

ألولئك الذين يرغبون في تأسيس مصرف جديد أو، كما سيناقش أدناه، للحصول على امللكية 

»موارد بشرية  وتعني  التصويت.  أو حقوق  املصرف،  السيطرة على نسبة معينة من أسهم  أو 

الترخيص. وتعني »موارد مالية  املناسبة وصالحية لصنع قرارات  اخلبرة  كافية« األشخاص ذوي 

كافية« أن يكون لسلطة الترخيص ميزانية كافية لدفع أجور املوظفني وتسيير عملياتها. 

3.4    ينبغي تطبيق متطلبات الترخيص على التغييرات الالحقة في ملكية األسهم أو 
السيطرة ووظائف اإلدارة العليا 

بعد عملية منح التراخيص املبدئية، ميكن أن يحدث ذات القلق بالنسبة للمجرمني، أو األشخاص 

أو  كبيرة  حصص  على  السيطرة  على  يحصلون  الذين  املالئمني،  غير  االعتباريني  أو  الطبيعيني 

أو  العليا، مع مبيعات لألسهم املوجودة  الذين يخدمون في مناصب اإلدارة  أو  حقوق التصويت، 

4 من  الرابع  املبدأ  اجلوهري  العليا. يتطلب  اإلدارية  املناصب  التغيرات في  التصويت ومع  حقوق 

مبادئ جلنة بازل من جهة اإلشراف أن يكون لديها القدرة على مراجعة ورفض أي اقتراحات لنقل 



ملكية أو مصالح سيطرة كبيرة على نحو مباشر أو غير مباشر في املصارف املوجودة إلى أطراف 

أخرى )ملزيد من التفاصيل ، انظر اإلطار 4-3(. 
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توفر قوانني أو لوائح تتضمن تعريفات واضحة للملكيات »الكبيرة« و«املصالح   •
)EC1( .»املسيطرة

عن  فوري  إخطار  تقدمي  أو  إشرافية  موافقة  على  للحصول  متطلبات  توفر   •
التغييرات املقترحة التي من شأنها أن تؤدي إلى تغيير في امللكية، مبا في ذلك 
املالك املستفيد، أو ممارسة حقوق التصويت تتجاوزت عتبة معينة أو تغيير في 

)EC2( .حصة املصالح املسيطرة
أن يكون جلهة اإلشراف القدرة على رفض أي اقتراح لتغيير في امللكية الكبيرة،   •
ممارسة  دون  للحيلولة  أو  املسيطرة،  املصالح  أو  املستفيد  املالك  ذلك  في  مبا 
حقوق التصويت فيما يتعلق بهذه االستثمارات إذا لم تستوف معايير مماثلة 

)EC3( .لتلك التي استخدمت للموافقة على مصارف جديدة
أن حتصل جهة اإلشراف من املصارف، من خالل التقارير الدورية أو التفتيشات   •
امليدانية، على أسماء جميع حملة األسهم الكبار أو هؤالء الذين ميارسون تأثيراً 
واململوكة من  احلقيقيني لألسهم  املستفيدين  ذلك هويات  مبا في  مسيطراً، 
امللكية.  أدوات ميكن استخدامها الخفاء  أو مؤمتنني ومن خالل  قبل مرشحني 

)EC4(
لتعديل  املناسبة  اإلج��راءات  التخاذ  السلطة  اإلشراف  جهة  لدى  يكون  أن   •
أو  الصروري  اإلخطار  دون  وقعت  التي  السيطرة  لتغيير  التصدي  أو  تغيير،  أو 

)EC5( .املوافقة من جهة اإلشراف

املصدر : مصرف التسويات الدولية )BIS(، منهجية املبادئ األساسية، املبدأ الرابع، 2006. 

املعايير األساسية  )EC( املتعلقة  بنقل امللكيات الكبيرةاملربع 3.4
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، فريشفيلد   Freshfield, Bruckhaus, and Deringer’s إلى حد كبير على مخطط  اإلطار يعتمد  7.   هذا 

وبروكهاوس، وديرجنر )2007( لنظام األشخاص املعتمدين. 
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1    نظرة عامة

بالتوافق مع املبدأ العشرين من مبادئ بازل اجلوهرية للرقابة املصرفية الفّعالة، يَِجب أَْن يشمل 

اإلشراف على إجراءات مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب كالً من اإلشراف امليداني واإلشراف 

املكتبي. فيما يكون اإلشراف املكتبي جزء من عملية مستمرة، فإن اإلشراف امليداني حدث محدد 

املالئم  املزيج  البلد2،  الرقابية، مستندة على شروط معّينة وظروف  اجلهة  دد  حتحُ ونهاية1.  بِبداية 

لإلشراف امليداني واإلشراف املكتبي.

على نحو مماثل، لكي يكون اإلشراف على إجراءات مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب فّعاالً، 

يَِجبحُ أَن يشمل كالً من عمليات اإلشراف امليداني واإلشراف املكتبي. عادة ما يحُستخدم اإلشراف 

املكتبي:

املصارف،  في  اإلرهاِب  ومتويل  األموال  غسل  مبكافحة  لاللتزام  دوري  وحتليل  راجعة  محُ إلجراء   •

باَستعمال تقاريرَ احترازية، ومعطيات إحصائية، ومصادر مالئمة أخرى، مبا في ذلك املعلومات 

املتوفرِة للجمهور.

واملساعدة على حتديد  األخطار،  منو  وتقّيم  االهتمام،  املزيد من  تَتطّلب  التي  األمورِ  ملتابعة   •

األولويات ومجاالت األعمال اإلضافية.
حتديد أولوياَت ومجاالت اإلشراف امليداني.3  •

جهاز  تصميم  في  اإلرهاب،  ومتويل  األموال  غسل  ملكافحة  الرقابية   اجلهة  تحُؤكَّد  أَْن  يَِجب 

اإلشراف املكتبي، على املنهج القائم على اخملاطر بدالً ِمنْ منهج موحد. من خالل املنهج القائم 

على اخملاطر، تأْخذحُ اجلهة الرقابية في احلسبان نوعيَة األنظمة والعمليات الداخلية إلدارِة اخملاطر 

في املؤسسة. بذلك، يكون املراقبون قادرين على تكريس مصادر أقل لتلك املصارف التي يعرفون 
أنها تحُدار على نحو جيد، والَتركيز على تلك التي تكون مدارة بكفاءة أقل.4
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2    املزايا الرئيسية لنظاِم اإلشراف املكتبي

2.1    السمات العامة للرقابة املستمرِة

يَِجب أَْن تكون مراقبة إجراءات مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب، كجزء من مجمل عمليِة 

حُصرح عنها، املعتمدة بشكل كبير على  الرقابة املستمرة، ومستندة أساساً على حتليِل الوثائِق امل

وثائق محاسبية  الوثائق  هذه  تشمل  َمحددة.  فترات  بني  تحُقّدم  والتي  املؤسسَة،  ونشاط  حجم 

وكتب  السنوية،  الداخلية  الرقابة  وتقارير  القانونية،  املعايير  ملالئمة  أحُجريت  وحسابات  وماليَة، 

خَتِلفة. ومواد أخرى محُ

إضافة إلى ذلك، يتوجب على اإلشراف املكتبي، الذي يستعملحُ وثائِق تَنشرها املصارف، أَْن يبقى 

دقّقيها، ويجب أَن يلتزم في ممارسة معروفة على  على إتصال مباشر باملؤسسات، ومدرائها، ومحُ

نحو متزايد تتمثل باإلجتماعات والزيارات املنتظمة.

2.1.1    املزايا الرئيسية لإلشراف املكتبي االحترازي

اإلرهاب  متويل  وقمع  األموال  غسل  مكافحة  إلجراءات  املكتبي  اإلشراف  وتطبيق  تصميم  إّن 

مستلهم بشكل كبير من اإلشراف املكتبي االحترازي، سواء كانت رقابة إجراءات مكافحة غسل 

األموال ومتويل اإلرهاب تقوم بها جهة إشرافية احترازية أم ال. لذا من املفيد حتديد بْعض اخلصائص 

اإلشراف  يختلف  أين  الفصل  بقية  في  سنحدد  )بينما  االحترازي  املكتبي  لإلشراف  الرئيسية 

املكتبي إلجراءات مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب(.

إنه رقابة مستمرة. في أية مؤسسة، هناك رقابة مستمرة يقوم بها فريق مسؤول عنها.   •

وتتحدد طبيعَة الرقابة على أساس املعلومات اجلديدة، التي ميكن أن ترد في التقارير املنتظمة، 

أَو في اإلجتماعات، أَو أثناء الزيارات املنتظمة.

إنه رقابة كّلية. من حيث املبدأ، تتم رقابة كحُّل املؤسسات، كبيرة أَم صغيرة، عن قرب كجزء   •

من كامل النظام املصرفي الوطنِي. على أية حال، َسَتكحُون املصارف التي تَبْدو أضعف، على 

رَاقَبَة بعناية أكثرَ، وسيكونحُ مطلوب منها تَقدمي حتليالت إضافية، وستستلم  نحو عام، محُ

طلباَت معلومات أكثر عدداً.

إنه يغّطي مجموع التعليمات املصرفيِة. في احلقيقة، إن اجلهة الرقابية االحترازية مسؤولة   •

وضعتها  التي  االحترازية  املعايير  تَستعمل  التي  املؤسساَت  ناحية  من  اإللتزاِم  َفرْض  عن 

اجلهات التنّظيمية.

له دور حتذيري ووقائي. انطالقاً من اإلشارات األولية التي تدل على مصرف يواجه صعوبات   •

أَو خطِراً متزايد، يجب على الرقابة الوثائقية أَْن تَتضّمَن أيّة إجراءات تحُعتبر ضرورية لَتحليل 

املشاكل وملَنْع أّي خسارة.

2.1.2    املوارد اخملصصة لإلشراف املستمر 

يتضمن اإلشراف املستمر احلصول على موارد عديدة، ولكن املوارد املستخدمة فعليا تعتمد على 

التنظيم واألساليب التنفيذية للسلطة اإلشرافية على وجه اخلصوص.
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نظم  أن  برمته  املصرفي  النظام  من  جمعها  يتم  التي  املعلومات  من  الهائل  الكم  يعني   •

اإلشراف املكتبي قادرة على تأمني بيانات، وبالتالي الوصول إلى قواعد البيانات الكبيرة، مبا 

في ذلك مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب )سالسل إحصائية، متوسط األرقام حسب 

نوع املؤسسة، وغيرها(.

من خالل مكانه في مركز النظام املصرفي، يحُنّبه اإلشراف املكتبي الى التطورات في القطاع   •

ومزاعم  املنافسني  من  املقدمة  الشكاوى  ذلك  في  مبا  املعلومات،  أنواع  جميع  ويستقبل 

احتمال التورط في غسل األموال ومتويل مخططات ارهابية. أي عنصر أو كل هذه العناصر 

قد تشير إلى زيادة في خطر غسل األموال أو متويل اإلرهاب.

من الطبيعي بالنسبة لإلدارات املسؤولة عن اإلشراف املستمر أن تعمل في تعاون وثيق مع   •

الوكاالت األخرى ذات الصلة املشاركة في مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب، أي وحدة 

التحريات املالية أو غيرها من األجهزة الرقابية. وبالتالي ميكنها االستفادة من قواعد البيانات 

املستخدمة من قبل بعض هذه املؤسسات. 

ميكن للمراقبني، إذا لزم األمر، طلب مدخالت إضافية، مثل لقاءات مع املدراء، إلثراء بياناتهم   •

املتاحة، وميكن احلصول على توضيحات بشأن التغييرات في استراتيجية مكافحة غسل 

األموال ومتويل اإلرهاب، أو تطور بعض احلاالت. 

أخيراً، ميكن للسلطة اإلدارية أن تسأل من أجل الشروع في اإلشراف امليداني أو مراجعة من 

قبل مدقق حسابات خارجي. يتوقف نطاق هذه الرقابة على طبيعة وخطورة االهتمامات احملددة 

للسلطة.

 

2.1.3    حدود اإلشراف املستمر

 ال ميكن لإلشراف املكتبي، وحده، أن يكون متأكداً من اكتمال املعلومات املنقولة أو دقتها. إال إذا 

كان جلهة اإلشراف القدرة على التحقق من اكتمال ودقة املعلومات املقدمة، ومن املرجح أن يكون 

االمتثال للقواعد القانونية، مبا في ذلك مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب، سطحياً. هذا ما 

يفسر أيضا الدور الرئيسي لإلشراف امليداني الذي يجب أن يضطلع به )انظر الفصل 5(. إلى جانب 

الضبط  )التي تشمل هيئات  أخرى  وموازين  مراجعات  توضع  أن  ينبغي  الرقابية،  الضوابط  هذه 

الداخلي، املدققني اخلارجيني، وكذلك وكاالت التصنيف االئتماني أو احملللني املاليني(.

وعالوة على ذلك، يتطلب اإلشراف املكتبي معلومات لن تكون بالضرورة متأتية من املنشورات 

املتاحة أو يسهل الوصول إليها من اتصاالت مباشرة مع املؤسسات.

2.2    الهدف األساسي لإلشراف املستمر

ملكافحة غسل  أطراً  املصارف  وتنفيذ  وتصميم  تقييم  األول  املقام  في  املكتبي  اإلشراف  يحُعنى 

األموال ومتويل اإلرهاب، دون الوصول إلى املعلومات اخلاصة التي ميكن أن تؤدي إلى التعرف على 

لبرنامج  إليه في بعض األحيان باعتباره جزءاً فعاالً  املعامالت املشبوهة. لهذا السبب ال ينظر 

مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب. مع ذلك، جتدر اإلشارة إلى أن اإلشراف بصفة عامة ينبغي 

اإلرهاب  ومتويل  األموال  غسل  مبكافحة  اخلاصة  التدابير  اتخاذ  ضمان  األول  املقام  في  يحُعنى  أن 

)وبالتالي ردع غسل األموال ومتويل اإلرهاب(.
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كن لإلشراف املكتبي أن يحُولد قدرا كبيرا من املعلومات القيمة التي ميكن أن تستخدم على  ميحُ

حد سواء لتحديد القيم املتطرفة، وتعزيز االمتثال. ينبغي أوال أن يعتمد اإلشراف على مكافحة 

املصرفي،  اإلشراف  التي مت جمعها من قبل جهة  املعلومات  اإلرهاب على  ومتويل  األموال  غسل 

ووحدة التحريات املالية، وذلك بغية فهم أنشطة املصرف على وجه اخلصوص، واخملاطر املرتبطة 

بها، فضال عن حوكمتها وأطر إدارة اخملاطر. ومثل هذه املعلومات قد تشمل ما يلي:

البيانات احملاسبية واالحترازية املتعلقة بأنشطة املصرف.  •

التقييمات التي تضطلع بها جهة اإلشراف املصرفي )على سبيل املثال، تقارير التفتيش   •

امليداني، حتليل اخملاطر، وغيرها(.

تقارير هيئات الرقابة الداخلية واملدققني اخلارجيني.   •

من  بدالً  املؤسسة.  مخاطر  لتقييم  مناسباً  نهجاً  اتخاذ  اإلشراف  جهة  على  أيضا  يتوجب 

وجود وجهة نظر ثابتة عما يشكل مستوى مقبول من اخملاطر التجارية أو عن معيار إدارة اخملاطر، 

ويتعني على املراقبني تقييم ما إذا كانت أنظمة إدارة اخملاطر والضوابط الداخلية تتناسب مع خطر 

املؤسسة وعملها. يجب أن تكون املؤسسات التي تعمل في أعمال مالية معقدة قادرة على إثبات 

أن قدراتها إلدارة اخملاطر تالئم ميلها للخطر وعملياتها، في حني قد جتد املؤسسات التي تشارك 

في أنشطة مالية أقل تعقيدا أو أقل مخاطرة أن أبسط عمليات إدارة اخملاطر مناسبة ألغراضها.
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3    املهام الرئيسية التي ينبغي أن يؤديها مراقبي اإلشراف املكتبي.

يجب أن ينجز مراقبو اإلشراف املكتبي العديد من األنشطة كجزء من عملية الرقابة املستمرة، 

البيانات، ينبغي أن يحُشرع في  بهدف جمع أكبر قدر ممكن من املعلومات ذات الصلة. بعد جمع 

تخضع  التي  املصارف  في  اإلرهاب  ومتويل  األموال  غسل  مكافحة  جهاز  فهم  بغية  التحليل 

للتدقيق.

3.1    جمع املعلومات ذات الصلة 

تتمثل واحدة من أكبر حتديات مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب بالنسبة للمراقبني املكتبيني 

في جمع املعلومات ذات الصلة واملفصلة عن املمارسات التي من شأنها أن تساعد املراقب في: 

فهم نقاط القوة والضعف في كل مصرف.   •

التعرف على أوجه القصور التي قد تولد مخاطر منتظمة.  •

وضع نظام رقابي لتقييم اخملاطر ملنع املشاكل، وتطور عوامل اخلطر وذلك لتحديد مقاربة   •

مبنية على اخملاطر.

ال تقتصر املعلومات »ذات الصلة« بالضرورة على املعلومات اخلاصة مبكافحة غسل األموال ومتويل 

اإلرهاب، وكما مت مناقشته، ميكن أن تكون املعلومات عن حوكمة املصرف وأطر الرقابة الداخلية 

التي  اإلرهاب  ومتويل  األموال  غسل  مبكافحة  اخلاصة  املعلومات  تكون  أن  ميكن  للغاية.  مفيدة 

 Archivo Unico( واحدة  بيانات  قاعدة  اإليطالية  للمصارف  يكون  أن  يتوجب 
والزبائن.  املعامالت  عن  تفصيلية  معلومات  على  حتتوي  والتي   )Informatico, AUI

يجب أن تبقى بعض البيانات ملدة 10 سنوات ، مبا في ذلك ما يلي : 

تاريخ وسبب هذه املعاملة.   •
مجموع  مبالغ أي معاملة تتجاوز 12،500 يورو التي يجب أن تحُسجل باستخدام   •
النقدية  املعامالت  تكون  بأن  ذلك  يسمح  املقدمة.  التحليلية   112 الرموز  أحد 

منفصلة عن غيرها. 
مبا في  املعامالت،  ينفذون  الذين  الوالدة لألشخاص  ومكان  وتاريخ  واللقب  االسم   •
ذلك تفاصيل وثائق الهوية املقدمة. وينطبق ذلك بغض النظر عما إذا كان هؤالء 

األشخاص يعملون حلسابهم اخلاص أو نيابة عن أطراف ثالثة. 
له  رى  جتحُ الذي  للشخص  ومكتب مسجل  اسم  االعتباريني،  األشخاص  في حالة   •

املعاملة، أو يحُفتح له احلساب، أو تبدأ معه أشكال أخرى من العالقات املستمرة.
                                                                                                                                                                                             )تابع(

جمع  املعلومات الكمية املتعلقة مبكافحة غسل األموال ومتويل املربع 4.1
اإلرهاب: االحتفاظ بالسجالت ومتطلبات اإلبالغ في ايطاليا
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يفتحون  أو  املعاملة  ينفذون  الذين  األشخاص  أو  للشخص  الضريبي  الرمز   •
أو تبدأ معهم أشكال أخرى من العالقات املستمرة، والرمز الضريبي  احلساب 
من  أخرى  أشكال  تبدأ  أو  احلساب  يحُفتح  أو  املعاملة  تنفذ  الذي  للشخص 

العالقات املستمرة نيابة عنه.
األوامر  منشئ  الشخص  هوية  حتديد  الدفع،  أو  االئتمان  أوامر  حالة  في   •

واملستفيدين والوسطاء املعنيني. 

GIANOS (Generatore Indici di Anomalia per Operazioni Sospettea(أ  ميثل 
برنامجا حاسوبياً تستخدمه املصارف من أجل إعداد قائمة للمعامالت غير العادية 
وحتديد اجتاهات غسل األموال. هذا املشروع ، الذي بدأ عام 1993، يعمل منذ عام 1995. 
وتقوم جلنة مكونة من مختصني قانونيني ومنظمني، ومعلوماتيني، وإحصائيني من 
املصارف، جنبا إلى جنب مع وحدة التحريات املالية االيطالية،ب بتحدد قواعد تشغيل 
GIANOS، وخوارزمياته، وجداوله اخلاصة بالقرارات )التي حتدد أية معامالت غير عادية 
GIANOS مخاطر كل عميل من خالل سجل معامالت  يحدد  ملعايير سرية(.  وفقا 
ملدة 12 شهرا. ويولي اهتماماً جلميع املعامالت التي تتجاوز 3،100 يورو. وقد اعتمدت 
هذه العتبة لتحديد العمليات التي قد يكون املبلغ اإلجمالي جتاوز عتبة 12،500 يورو 

القانونية.
باستخدام GIANOS، تقوم املصارف بتحليل 30 مليون عملية و3.5 مليون عميل 
في كل شهر. من هذه األرقام ، يتم تسجيل 200،000 عملية غير عادية  و 40،000 
عميل غير عادي. معظم تقارير املعامالت املشبوهة التي قدمت إلى وحدة التحريات 
تكون  أن  العملية على ضمان  GIANOS. تساعد  البداية من  املالية مت حتديدها في 
قاعدة  في  السليم  الوجه  على  مسجلة  كانت  طاملا  املصرفية،  املعامالت  جميع 
AUI، محللة باستخدام معايير قياسية، وتساعد على التخفيف  البيانات املوحدة 
لعدم  املصرف  في  العاملني  تواجه  قد  خارجياً،  أو  داخلياً  كان  سواء  ضغط،  أي  من 

اإلبالغ عن املعامالت. 
وقد طورت وحدة التحريات املالية االيطالية قدرة على التحليل على أساس وجود 
 Archivo( نظام موحد جلمع البيانات احملوسبة. وتدير قاعدة بيانات مركزية مالية
Aggregato(، التي تشتمل على البيانات املستخرجة في كل شهر من قواعد 
كل  األخرى.  املبلغة  املؤسسات  من  وكذلك  AUIللمصارف  املوحدة   البيانات 
شهر، يبلغ متوسط البيانات اجملمعة 3 ماليني سجل مقابل 30 مليون معاملة. 
إلى وحدة  تحُقدم  التي  املعلومات  العمالء مدرجة في  مع ذلك، ال تكون أسماء 

التحريات املالية. 
احملتملة  األموال  إلى حتديد سلوكيات غسل  املالية  التحريات  يهدف حتليل وحدة 
واجتاهاته، فضال عن القيم املتطرفة التي تتطلب عمليات تفتيش ميدانية. ويفترض 
أن سلوكيات غسل األموال تسبب تغييرات في اجتاه البيانات اجملمعة للمصارف. مت 

تطبيق مبادئ توجيهية تشمل ما يلي : 

حتليل السالسل الزمنية للبيانات اجملمعة.   •
حتليل عبر األقسام في سياق جغرافي معني.  •

                                                                                                                                                                                              )تابع(
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يجمعها مراقبو مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب نوعية أو كمية. املعلومات الكمية مفيدة 

األساسي  التركيز  هي  النوعية  املعلومات  ولكن  التفاصيل(،  على  للحصول   1-4 اإلطار  )انظر 

لإلشراف على مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب، وتتطّلب اجلزء األكبر من مواردها.

والتي مت جمعها  اإلرهاب،  ومتويل  األموال  اخلاصة مبكافحة غسل  النوعية  املعلومات  تشمل 

اإلرهاب  األموال ومتويل  االمتثال مبكافحة غسل  تقارير  أو فقط على أساس مخصص،  بانتظام 

)حيث تقوم املصارف بإعداد وثائق من هذا القبيل( وسياسات املصارف. إال أنه يتضمن أيضا تقارير 
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الكشف عن القيم املتطرفة في بيئات البيانات املتعددة. ويتمثل الهدف في حتديد   •
أو مزيج املعايير التي متيز سلوكيات غسل األموال ثم إنشاء خوارزميات  املعايير 

ذات الصلة. 
حتليل السالسل الزمنية للمعامالت النقدية في سياق محلي.   •

ما يسمى بالتصور العلمي.   •

السنوي  البرنامج  إعداد  في  املالية  التحريات  وحدة  في  االحصاء  وحدة  تشارك 
للتفتيش امليداني. حيث حتدد القيم املتطرفة ، مثل : 

املصارف التي ال ترفع تقارير مجمعة.   •
املصارف التي ترفع تقارير حتتوي على معلومات غير متسقة مع نشاطها.   •

املصارف التي ترفع تقارير معامالت مشبوهة منخفضة العدد بشكل غير معتاد   •
على  املشبوهة  املعامالت  عن  تقاريرها  حتتوي  ال  التي  تلك  أو  نسبي(  أو  )مطلق 

املعلومات املطلوبة.
والتي  اإلحصائية،  الوحدة  تزود  يبدأ،  أن  امليداني على وشك  التفتيش  يكون  عندما 

توظف سبعة محللني، املفتشني مبواد تفصيلية عن املصرف مثل:
عدد املعامالت، مبا في ذلك املعامالت النقدية.  •

عدد املعامالت العابرة للحدود، والسجالت، والتحويالت البرقية لكل بلد والتي أبلغ   •
عنها خالل السنتني السابقتني.

بعض النسب اخلاصة مثل املعامالت الواردة/املعامالت الصادرة أو مبالغ املعامالت   •
النقدية/ مجموع مبالغ املعامالت لكل فرع. 

معلومات تفصيلية عن التحويالت البرقية التي نفذت خالل السنتني السابقتني،   •
املالية  املراكز  مع  جتري  التي  تلك  وحتديد  التحويالت،  قيمة  متوسط  ذلك  في  مبا 
وهي  الثالثية،  باملعامالت  يسمى  ما  التحويالت  هذه  تشمل   .offshore اخلارجية 
التحويالت الواردة وردت من مركز مالي خارجي offshore والتي تعقبها حتويالت إلى 

.offshore مركز مالي خارجي
املعامالت التي تتم مع بعض الدول التي مت حتديد فيها حاالت غسل أموال.   •

أ .  انظر الفصل 1 ، احلاشية 10. 

ب . انظر الفصل 1 ، احلاشية 10.
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عن عمليات املراجعة الداخلية لتقييم أطر املصارف ملكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب، ومن 

املدققني اخلارجيني في احلاالت التي يكون فيها مطلوباً ذلك. 

في أملانيا، على سبيل املثال، يطلب القانون احمللي من املدققني اخلارجيني تقدمي تقرير سنوي عن 

نظم وضوابط مكافحة غسل األموال في املصارف. في سويسرا، وهناك أيضا متطلبات قانونية 

للمدققني اخلارجيني للمصارف ملراجعة االمتثال مبكافحة غسل األموال سنويا وتقدمي تقرير عن 

يحُطلب من جميع  إليها للمصرف واجلهة اإلشرافية احمللية.5 في أستراليا،  التي توصلوا  النتائج 

جهات اإلبالغ استكمال تقرير سنوي لالمتثال في بداية في كل عام. 

سياسات  عميلك«  »اعرف  مثل  داخلية،  إجراءات  تضع  أن  املصارف  من  يحُطلب  اسبانيا،  في 

أو مسؤول غسل  االمتثال  تعيني مسؤول  على  تنطوي  والتي  اإلبالغ،  وإجراءات  واملراقبة  القبول 

األموال. هذه السياسات واإلجراءات التي يتم مراجعتها سنويا من قبل خبير مستقل خارجي 

الذي يتوجب عليه اكمال تقرير مكتوب كامل وجعله متاحاً لوحدة التحريات املالية اإلسبانية 

أو  أن يقوم بها شخص تعامل مهنياً  الرقابة اخلارجية  لهذه  ملدة ست سنوات. وليس مشروعاً 

جتارياً مع املصرف في غضون السنوات الثالث السابقة.6  

تقرير  متطلب   ،2000 عام  املصرفية(،  )اللجنة  الفرنسي  اإلشراف  جهة  أدخلت  فرنسا،  في 

خاص مبكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب نوعي وكمي معاً، ويضم أربعة استبيانات مختلفة 

لغسل األموال )استبيان مكافحة غسل األموال QLB؛ انظر املرفق 2).7 ولكل متطلب تنظيمي، 

يتضمن االستبيان مجموعة من األسئلة متعددة اخليار )نعم ، ال ، ال ينطبق( بشأن إنفاذ مختلف 

العمليات التي يتعني القيام بها مع بذل العناية الواجبة من قبل املصرف.

يجب على جميع املصارف تقدمي هذه املعلومات، كل عام، إلكترونياً وبالبريد العادي، إلى اللجنة 

املصرفية. ويجب أن يكون االستبيان من أحد أكبر مديريِّن في املصرف، وهو شرط يساعد على رفع 

الوعي مبكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب ونوعية األجوبة. ومن خالل النسخة اإللكترونية، 

ميكن حتليل اإلجابات بسرعة كبيرة، وميكن بذلك حتديد بدقة وبسهولة املصارف ذات العدد الكبير 

من االجابات السلبية، والتي قد تشير إلى إجراءات غير كافية. ويعطى مزيد من االهتمام لبعض 

أو حتديد  املعامالت املشبوهة  القدرة على تقدمي تقارير عن  األسئلة احلرجة بصفة خاصة، مثل 

هوية الزبائن. وباعتبارها أداة لإلشراف املكتبي، تقود االستبيانات املراقبني إلى فهم أفضل للجهاز 

أوجه  من  أي  حتديد  في  وتساعد  املصرف  في  اإلرهاب  ومتويل  األموال  غسل  ملكافحة  الداخلي 

القصور.8 وتساعد نتائج هذا التحليل احملوسب على ترتيب أولويات املتابعة اإلشرافية. 

متشياً مع معرفة املراقب اجليدة للمصرف، تتم بعد ذلك مراجعة شاملة للتحليل اإللكتروني 

لالستبيانات. أثناء املراجعة، يقّدر املراقب املكتبي امليزات اخلاصة لدى كل مصرف، بل وبصورة أكثر 

حتديدا، يّقيم على نحو مسبق املعلومات املقدمة والتي ظهرت أنها غير عادية. وميكن للمراقب 

فيما بعد أن يكون قادراً على حتديد بعض أوجه القصور التي ال يلتقطها التحليل احلاسوبي ، مثل 

األجوبة غير املنطبقة والتي ال تتفق مع نشاط املصرف. 

للجنة  وميكن  كبيرة.  قصور  أوجه  تظهر  حيث  مختلفة  متابعة  إجراءات  هناك  وسيكون 

لتنفيذها. كما ميكن  زمنيا  ويحُحدد جدوال  تدابير مالئمة،  اتخاذ  تتطلب  رسائل  ارسال  املصرفية 

أيضاً للجنة املصرفية تنظيم لقاءات مع كبار املسؤولني اإلداريني و/أو مسؤولي االمتثال لتوضيح 

أهمية  مدى  تقييم  أيضاً  سيتم  فإنه  التصحيحية.  اإلجراءات  طلب  االقتضاء،  وعند  املسائل، 

عمليات  تبدأ  أن  ميكن  كذلك،  التطبيق.  طور  في  أو  فيها  التفكير  يتم  تصحيحية  إجراءات  أي 

التفتيش امليداني. 
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فإنها  االستبيانات،  لتحليل  املسؤولية  تتحمل  املكتبي  اإلشراف  دائرة  أن  من  الرغم  على 

تتعاون بشكل وثيق مع مجموعة التفتيش امليداني )وهما متميزتان في فرنسا(. ويشمل التعاون 

االجتماعات  واملشاركة في  الرسائل،  امليدانيني على مشروع  املفتشني  قبل  تعليقات من  تقدمي 

اخلاصة مع املصارف، وإعادة النظر في نوعية األجوبة التي يقدمها املصرف بعد الزيارة امليدانية. 

إن اإلجابات الناقصة والكاذبة هي من السمات العادية في حاالت مكافحة غسل األموال ومتويل 

اإلرهاب تلك، مما يؤدي إلى عقوبات تأديبية. 

وأخيراً، ميكن لوحدة التحريات املالية توفير معلومات كمية ذات صلة، مبا في ذلك نشاطات 

فردية و/أو مجمعة لإلبالغ عن العمليات املشبوهة.9 كما ميكن ملصارف محددة توفير معلومات 

عدد  أو  اإلرهاب،  ومتويل  األموال  غسل  مكافحة  تدريب  يحضرون  الذين  األفراد  عدد  مثل  كمية، 

عمليات التدقيق التي جرت في هذا اجملال. 

3.2    االجتماعات مع إدارة املصرف. 

يساعد عقد اجتماعات مع املصارف على كسب املراقب الفهم الصحيح ألطر مكافحة غسل 

األموال ومتويل اإلرهاب. على الرغم من أن عمليات التفتيش امليداني تسمح فقط بتقييم متعمق 

ألطر مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب في املصرف، فإن االجتماعات املكتبية مفيدة أيضاً 

في حتديد أوجه القصور في تصميم وتنفيذ األطر. تساعد مثل هذه االجتماعات املراقبني على 

األموال  للمصرف مع متطلبات مكافحة غسل  العليا  اإلدارة  بها  تتآلف  التي  الكيفية  تقييم 

ومتويل  األموال  غسل  مكافحة  أطر  حول  املعلومات  حتديث  ذلك  بعد  وميكنهم  اإلرهاب،  ومتويل 

اإلرهاب بانتظام، للتأكد من أن املصرف يعالج على نحو كاف مالئم أخطار غسل األموال ومتويل 

اإلرهاب.

اخملاطر،  من  كالً  االعتبار  في  تأخذ  أن  ويجب  مصرف،  كل  مع  االجتماعات  تتناسب  أن  يجب 

والعقوبات  امليدانية،  التفتيش  وعمليات  املقابالت،  مثل  اإلشرافية  السابقة  اإلجراءات  وجميع 

غسل  مبكافحة  واملتعلقة  التالية  احملددة  القضايا  معاجلة  أولي  اجتماع  لعقد  ميكن  املفروضة. 

األموال ومتويل اإلرهاب:

سياسات وإجراءات مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب في ما يتعلق بجوانب مثل دور   •

مجلس اإلدارة واإلدارة العليا في إعدادها واملوافقة عليها، ومدى توافرها وحتديثها الدوري، 

اجملموعة،  وأبعاد  اخلاصة،  لألنشطة  اخلاصة  واإلجراءات  بها،  املضطلع  األنشطة  وتغطية 

وحيثما كان ذلك مناسبا، وصف األعمال، واملنتجات اجلديدة.

املوارد اخملصصة لتنفيذ سياسات وإجراءات مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب: وينبغي   •

أن تشمل هذه املوارد التدابير املتخذة لضمان أن مسؤول )مسؤولي( امتثال مكافحة غسل 

اإلرهاب،  األموال ومتويل  إبالغ مكافحة غسل  اإلرهاب، ومسؤول )مسؤولي(  األموال ومتويل 

أن تشمل  ينبغي  املالئمني. كما  واالستقالل  باملوارد  يتمتعون  الداخلي  )املدققون(  واملدقق 

املوارد أيضا نظم املعلومات اإلدارية والتي تستخدم لالطالع على أنشطة العمالء10 )مثل 

التواتر، مخاطر العمالء، املعايير املستخدمة( وفرز املعامالت »غير العادية«.

عملية صنع القرارات املتعلقة باملعامالت املشبوهة.  •

لتنفيذ  الرئيسية  النتائج  مثل  اإلرهاب،  ومتويل  األموال  غسل  مكافحة  برنامج  تنفيذ   •
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وأوجه  اإلرهاب،  ومتويل  األموال  غسل  ملكافحة  اخملصصة  واملوارد  واإلجراءات،  السياسات 

والتدابير  اإلرهاب،  ومتويل  األموال  أطر مكافحة غسل  التي مت حتديدها في مجال  القصور 

املنوي اتخاذها أو املتخذة ملعاجلتها، كذلك عدد املوظفني املدربني وعدد املراجعات التي جرت.

تقييم مخاطر غسل األموال ومتويل اإلرهاب للمصرف. وينبغي أن يستند إلى العمليات التي   •

يقوم بها )أنواع األنشطة، والعالقات التجارية، وغيرها(، والبيئة التي يعمل فيها املصرف، 

وكفاءة أطره في التصدي لهذه اخملاطر )والسيما أطر مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب(.

ميكن تنظيم االجتماعات بأشكال مختلفة، تبعاً ألقدمية األفراد احلاضرين )على سبيل املثال، 

املديرين، كبار املديرين، مسؤولي االمتثال، املدققني، أقسام العمل من جانب املصرف(، و/أو نطاق 

نطاقاً، على  أوسع  أعمال  أم مع جدول  اإلرهاب  ومتويل  األموال  )خاص مبكافحة غسل  االجتماع 

سبيل املثال، عقد اجتماع سنوي مع مصرف أو اجتماع خاص بنشاط محدد( وأولوية اإلجراءات 

اإلشرافية.

ميكن لعقد مثل هذه االجتماعات، خارج تقييم أطر املصرف ملكافحة غسل األموال ومتويل 

اإلرهاب، املساعدة في زيادة الوعي لدى كل من مجلس اإلدارة واإلدارة العليا من خالل مساعدتهم 

غسل  مكافحة  باحتياجات  للوفاء  الالزمة  واملوارد  لاللتزامات  املنطقي  األساس  فهم  في  أوالً، 

على  يكونوا  أن  يجب  املوارد.  بتوفير  ملتزمني  شخصياً  ليصبحوا  وثانياً،  اإلرهاب  ومتويل  األموال 

»جدول  مترين  مجرد  ليست  هي  والتي  اخملاطر،  على  املبنية  املقاربة  وتنفيذ  لتصميم  استعداد 

تدقيق«، لكنها تعكس بشكل صحيح اخملاطر اخلاصة التي يواجهها املصرف.
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4    املسؤوليات األخرى لإلشراف املستمر

4.1    التحليل املنظم للمعلومات املتعلقة مبكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب.

يحتاج اإلشراف املكتبي ملكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب أن يكون منظماً بشكل واضح. 

دد السياسات واإلجراءات أنواع وتواتر الرقابة التي يتعني القيام بها، كما يجب أيضا  يجب أن حتحُ

بها  القيام  يتعني  التي  الرقابة  يكون مدى عمليات  أن  وينبغي  عنها.  املسؤولني  املراقبني  حتديد 

كافياً لتمكني اإلشراف املكتبي تشكيل حكماً محدثاً عن أطر املصرف ملكافحة غسل األموال 

ومتويل اإلرهاب. كذلك، ينبغي أن يحُؤخذ في االعتبار نتائج عمليات التفتيش امليداني في مثل هذه 

الرقابة املكتبية. 

ينبغي أن تأخذ مثل هذه التقييمات في االعتبار األول »جوهرية« مخاطر غسل األموال ومتويل 

يتعامل  التي  والبلدان  الزبائن،  األنشطة،  أنواع  واحلوكمة،  الشفافية  مثل  املصرف،  في  اإلرهاب 

معها املصرف. ثانيا، ينبغي أن تنظر التقييمات إلطار إدارة اخملاطر في املصرف. هذا اإلطار، املصمم 

للتخفيف من اخملاطر، يشمل مجاالت مثل احلوكمة وسياسات مكافحة غسل األموال ومتويل 

اإلرهاب سياسات ونظم املعلومات اإلدارية، مسؤول إبالغ غسل األموال، وظيفة االمتثال ملكافحة 

غسل األموال، والتدريب. وينبغي لنتائج عملية اإلشراف هذه أن تكون موثقة. 

4.2    التنسيق مع نشاطات التفتيش امليداني 

لإلشراف املكتبي أيضا دور رئيسي في التحضير ومتابعة التفتيش امليداني. 

وميكن أن يكون من املفيد إدراج نتائج مثل هذا العمل في أي نظام رقابي لتقييم اخملاطر، والتي 

مفيداً  النتائج مصدراً  تكون  أن  الرئيسية. وميكن  القصور  أوجه  تركز على  هي عموما شاملة، 

لتقييم مخاطر املصرف وحتديد أوجه القصور الرئيسية حيثما وجدت. وميكن لها أن تساعد في 

إدماج مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب في العمل اليومي للمراقبني املصرفيني وضمان أن 

الواجب ملكافحة غسل األموال  ايالء االهتمام  امليداني،  التفتيش  التخطيط لعمليات  يتم، في 

ومتويل اإلرهاب. يحُقلل دمج هذه النتائج من مخاطر العمل، ويحُساعد على هيكلة وإضفاء الطابع 

الرسمي على العملية. إنها ميكن أن تكون أدوات مفيدة في متابعة العمل اإلشرافي، مبا في ذلك 

املناطق التي من املعروف أن أوجه قصور مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب موجودة فيها. 

ولإلشراف املكتبي أيضا دورٌ في التحضير ومتابعة عمليات التفتيش امليداني. عندما حتدد فرق 

فتشة منذ  العمل املصارف التي تتطلب تفتيشاً ميدانياً، والتي قد تكون، على سبيل املثال، غير محُ

فترة طويلة، أو معتبرة أنها معرضة بصفة خاصة لغسل األموال ومتويل إرهاب، أو لديها أوجه 

قصور مت حتديدها، فإنها تعطي املعلومات ذات الصلة للمفتشني قبل ذهابهم للمصرف. فيما 

ّلل الفرق املكتبية أوالً تقارير التفتيش امليداني، ومن ثم،  يتعلق مبتابعة التفتيشات امليدانية، حتحُ

في بعض احلاالت، فإنها تصدر توصيات يتوجب على املصارف اتباعها، ومن ثم متابعة تنفيذ تلك 

التوصيات من قبل املصارف. 

نظاماً  اإلرهاب  ومتويل  األموال  غسل  مكافحة  على  اإلشراف  جهة  طورت  اسبانيا،  في 

التفتيشات  مبتابعة  الصلة  ذات  املعلومات  جميع  فيه  أدرجت  املتكاملة  اإلدارية  للمعلومات 

في  واستقبالها  إرسالها  مت  التي  والرسائل  التفتيش،  تواريخ  املعلومات  هذه  تتضمن  امليدانية. 
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وقت الحق، والقرارات التي مت اتخاذها في إطار جهة اإلشراف، وغيرها من املعلومات. بفضل هذا 

النظام، ميكن للمراقبني الوصول بسهولة إلى جميع املعلومات ذات الصلة، والتأكد من احلصول 

على املوافقة الالزمة لإلجراءات الرقابية، والتأكد من عدم وجود تأخيرات كبيرة )من جانب املصرف، 

ومن جانب جهة اإلشراف(. 

4.3    حتديد اخملاطر والتصنيف11.

مساعدة  توفر  ألنها  املصرفية  الرقابة  عملية  من  جزءاً  اخملاطر  لتقييم  اإلشرافية  النظم  تحُعد 

املزيد  تقدمي  في  تكون مفيدة  أن  النظم  هذه  ملثل  وميكن  املصرف.  تقييم مخاطر  في  مستمرة 

من املؤشرات بشأن عملية اإلشراف على مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب، من خالل توفير 

املعلومات عن مخاطر املصارف ومن خالل اتباع نهج منظم للقيام باإلشراف املكتبي. غالباً، في 

املمارسة، ما تأخذ مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب في االعتبار مثل هذه النظم اإلشرافية 

املصارف  امتثال  تقييم  املصرفيني مسؤولني عن  املراقبني  يكون  وعلى نحو عام  اخملاطر،  لتقييم 

ملتطلبات ملكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب12.

تحُستخدم النظم اإلشرافية  لتقييم اخملاطر على نحو شائع في اإلشراف املكتبي املصرفي لـ:

إجراء تقييم منهجي للمصارف في إطار رسمي.  •

حتديد املصارف واجملاالت داخل املصارف التي توجد فيها مشاكل أو يحتمل أن تنشأ فيها.   •

إعطاء األولوية في التفتيش املصرفي للتخصيص األمثل للموارد اإلشرافية.  •

الشروع في العمل في الوقت املناسب من قبل املراقب.   •

املبكر  التحديد  إن  اإلشرافية.  الهيئة  إطار  في  لها  املرخص  األطراف  بني  املعلومات  تبادل   •

للمشاكل في املصارف عنصر أساسي في أي نظام إشرافي لتقييم اخملاطر. 

دد العملية التي أدت  ينبغي على التقييم الشامل للمصرف أن يصل إلى تصنيف واحد، وحتحُ

إلى مثل هذا التصنيف سياسات واضحة )كما هو مبني في اإلطار 4-2(. إن التصنيف النهائي هو 

نتيجة لتلخيص للتصنيفات املمنوحة لكل خطر مكون من املكونات اخملتلفة للخطر )وعادة ما 

يكون الرقم اإلجمالي أقل من 10(. يخضع كّل مكون لتحليل منظم يشمل املعلومات الكمية 

املصرف  ووثائق  اإلعالم  وسائط  ومعلومات  التنظيمية  التقارير  بني  ما  تتنوع  والتي  والنوعية، 

التنظيمية،  التقارير  سيما  وال  األساسية،  املعلومات  جميع  حتديد  يتم  أن  املهم  من  الداخلية. 

وتوفيرها عند احلاجة. 

البد للتصنيف أن يعكس تقييمات املراقبني املعللة. إن حتديد قيمة التصنيف ليست متريناً 

أو  تلقائيا  التي مت حسابها  النسب  املراقبون مبجرد استعراض  االمتثال، عندما يقوم  في  رياضياً 

الرد رسميا على قائمة من املعايير املفصلة. فمن الضروري أن يكون لدى املراقبني الفهم السليم 

خملاطر املصرف. كذلك، يجب أن ال تكون هذه التقييمات فقط موضوعية، وإمنا أيضا متناسقة عبر 

القطاع. يجب أن تحُوضع سياسات تفصيلية لهذا الغرض. والتي يجب أن توضح، بني أمور أخرى، 

الواجب  التصنيف  ومنهجية  حتليلها،  الواجب  واملعلومات  تصنيفها،  الواجب  اخملاطر  مكونات 

اتباعها )مبا في ذلك التعاريف ومعايير التصنيف واألفراد املسؤولني في نهاية املطاف مسؤولني 

عن املوافقة عليها(، والتواتر املطلوب إلجراءات املتابعة. 
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مثال على املؤهالت املستخدمة من قبل املفتشني الهولنديني13املربع 4.2

مالحظات

إدارة  إطار  أن  أو  رقابية،  تدابير  أية  املؤسسة  تتخذ  لم 
العناية الواجبة اجتاه العمالء يحتاج إلى حتسينات جدية 
وفورية بحيث ميكن حتديد اخملاطر وحتليلها، ومراقبتها. ال 
يكاد،  أو  العمالء  اجتاه  الواجبة  العناية  إدارة  إطار  يكون 

موجهاً لنشاطات املؤسسة والعمالء. 

ال تكون التدابير الرقابية للمؤسسة قد أنشئت بصورة 
في  تخدم  ال  أو  الكفاية،  فيه  مبا  فعالة  وغير  مرضية، 
رقابة اجملاالت املعرضة للخطر أو اخملاطر الرئيسية. يكون 
اجتاه  الواجبة  للعناية  الرقابة  تدابير  وتشغيل  تصميم 
والعمالء على نحو  املؤسسة  العمالء موجهاً ألنشطة 

غير كاف وحتتاج إلى حتسني كبير. 

يلبي  الرقابية  املؤسسة  تدابير  وتشغيل  تصميم 
االمتثال ملتطلبات احلد األدنى التي ميكن أن تحُفرض على 
وحتليلها،  الصلة  ذات  اخملاطر  حتديد  يتم  معقول.  نحو 
العمليات  من  كجزء  مضمونة  اخملاطر  هذه  ورقابة 
الداخلية. يكون إطار إدارة العناية الواجبة اجتاه العمالء 
دار بشكل مالئم وكاف ألنشطة املؤسسة والعمالء.  محُ

حيث  من  عالية  جودة  ذات  الرقابية  املؤسسة  تدابير 
الواجبة  العناية  إدارة  إطار  يكون  والتشغيل.  التصميم 
دار  ومحُ للمخاطر  السليمة  الرقابة  يؤمن  العمالء  اجتاه 

بشكل مالئم ألنشطة املؤسسة والعمالء.

غياب الرقابة أو 
ضعف الرقابة 

)مؤهل 4)

الرقابة غير 
مرضية )مؤهل 3) 

رقابة مرضية 
)مؤهل 2) 

رقابة قوية 
)مؤهل 1) 

مؤهالت عامة



تحُساعد مراجعة تصنيف املصارف في جميع أنحاء القطاع وعلى مدى فترة ممتدة على تعزيز 

االتساق. ولالتساق أهمية خاصة، ألن التصنيف ال يستخدم فقط لتقييم حالة مصرف فردية، 

وإمنا أيضا لإلشراف على النظام املصرفي برمته. ويساعد االتساق في حتديد القيم املتطرفة وفي 

تخصيص املوارد اإلشرافية. عندما حتدد النظم املؤسسات التي يحتمل أن تكون خطرة، تكون 

هذه املؤسسات، عادة، عرضة ملزيد من املراقبة واالشراف والتفتيش امليداني قبل البدء في إنفاذ 

إجراءات رسمية. 

مع أن األداة امليدانية، في نظام تقييم اخملاطر في الواليات املتحدة، CAMEL،14 كان لها تأثير 

يتم حتديد  اخملاطر.  لتقييم  امليداني  أنظمة اإلشراف  تنتهجها معظم  التي  الطريقة  قوي على 

تصنيف CAMEL عادة كل 12-18 شهراً، اعتماداً على الوتيرة التي ينبغي أن يحُفحص فيها كل 

مصرف في الواليات املتحدة ميدانياً. تتراوح درجة التصنيف ما بني 1 إلى 5. في حالة املصارف التي 

تتعرض ملشاكل )يصنف CAMEL هذه املصارف بدرجة 4 أو 5(، قد يتم تقييم التصنيف بشكل 

متكرر بسبب أن هذه املصارف تخضع لتواتر أكثر في التفتيش امليداني. على العكس، في حالة 

كن أن يجري التفتيش امليداني  املصارف املتماسكة )يصنف CAMEL هذه املصارف بدرجة 1 أو 2(، ميحُ

دد الواليات املتحدة  بعد انقطاع يدوم 18 شهراً، وبالتالي يتم حتديد التصنيف وفقاً لذلك. ال حتحُ

تصنيفات لالمتثال ملكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب، ولكن برنامج االمتثال ملكافحة غسل 

االمتثال  أخرى،  والذي يشمل، من بني عوامل  اإلدارة،  تقييم  ينعكس في  اإلرهاب  ومتويل  األموال 

للقوانني واألنظمة املصرفية، وكفاية السياسات الداخلية واالمتثال لها، ووجود وكفاية املوظفني 

املؤهلني والبرامج. 

 Superintendencia de Bancos e Instituciones( اإلشراف  جهة  صّممت  تشيلي،  في 

CAMEL للتصنيف الداخلي، والذي يعتبر امتثال املصرف  Financieras SBIF( نظاماً يشبه الـ 

الداخلية.  للرقابة  نظامها  من  أساسيا  عنصرا  اإلرهاب  ومتويل  األموال  غسل  مكافحة  للوائح 

يحُحدد اإلشراف املكتبي تصنيفات مختلفة، والتي تتراوح ما بني »ممتثل متاما« إلى »ممتثل إلى حد 

 ،C إلى A كبير« إلى »غير ممتثل«. عند فحص كّل املعايير، يتم تصنيف املصارف في ثالثة فئات من

الفئة A هي األعلى، وفي الفئة B هناك بعض أوجه القصور التي مت حتديدها، وفي الفئة C هناك 

أوجه قصور خطيرة قد مت الكشف عنها.

 

4.4    التعاون مع الوكاالت األخرى العاملة في مجال مكافحة غسل األموال ومتويل 
اإلرهاب 

ينبغي إجراء تقييم منتظم ملعظم مخاطر مكافحة غسل األموال الرئيسية ومتويل اإلرهاب في 

القطاع بالتعاون مع وحدة التحريات املالية وغيرها من الوكاالت ذات الصلة )ملزيد من التفاصيل، 

الرجاء راجع الفصل السابع(. 

4.5    التعاون مع القطاع املصرفي 

يحُحسن التواصل اجليد مع القطاع على كفاءة العملية اإلشرافية. يتمثل دور املراقبني في التأكد 

من أن جميع املصارف لديها فهم متسق ملتطلبات مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب. يتم 

اكتساب هذا الفهم من خالل عمليات التفتيش، ومن خالل التواصل مع هذا القطاع، وبتحديد 

واضح لتوقعات جهات اإلشراف، مثل كيفية توقع جهة اإلشراف تطبيق املصارف ملعايير مكافحة 
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غسل األموال ومتويل اإلرهاب، والكيفية التي سوف يتم فيها تقييم االمتثال )ملزيد من التفاصيل، 

انظر اإلطار 3-4). 

لهذا  الراجعة  التغذية  أو  للمبادئ،  وبيانات  التوجيه،  مثل  »املرنة«  األدوات  استخدام  ميكن 

القطاع )رغم أنها عادة غير إرغامية( لبلوغ هذه األهداف. فهي مفيدة في:

حتديد اإلطار القانوني والتنظيمي في مختلف أنحاء القطاع املصرفي.  •
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املالي  التنظيم  جهات  مع  وبالتعاون  FinCENأ،  املالية  اجلرائم  مكافحة  شبكة  يزود 
التوجيه لالمتثال ملتطلبات مكافحة  أنواع  املالية احمللية مبختلف  االحتادية، املؤسسات 
شبكة  على   FinCEN موقع  على  جميعاً  تنشر  حيث  اإلرهاب،  ومتويل  األموال  غسل 

 :FinCEN االنترنت. و وتشمل املواد اإلرشادية لـ

رسائل تشرح أحكام قانون املعامالت املصرفية والتي تنطبق على وقائع وظروف احملددة.   •
إجابات على األسئلة املتداولة حول مطالب قانون املعامالت املصرفية.   •

إرهاب  أموال ومتويل  )1( مخططات غسل  تتعلق  املصرفي  للقطاع  حتذيرات ونشرات   •
ومتويل  األموال  غسل  ملكافحة  أنظمتها  في  خطيرة  ثغرات  ذات  بلدان   )2( محددة، 
أو قد  االحتيالية  األنشطة  الذين قد يشاركون في  األفراد  أو  املؤسسات   )3( اإلرهاب، 

يكونوا ذوي مخاطر عالية  في مجال غسل األموال ومتويل اإلرهاب.

توجيهات   ،2005 حزيران/يونيو  في  املنشور  املصرفي،  للقطاع  FFIECج  دليل  يقدم 
مؤمتراً   OTSو  ،OCCو  ،FRBو  ،FDIC من  كالً  عقدت  نشره،  بعد  القطاع.  لهذا  شاملة 
)شمل حوالي 8،200 شخصاً( لتقدميه وتقدمي نظرة عامة عنه. باإلضافة إلى ذلك، أجرت 
FDIC، وFRB، وOCC، وOTS توعية مصرفية إقليمية ولقاءات تدريبية للمراقبني، حضرها 
شبكة  طريق  عن  اللقاءات  إحدى  أذيعت  وقد  كبيرة.  مدن  خمس  في  فرداً   2،800 نحو 
اإلنترنت، وشوهدت من قبل 12،400 شخص. و شاركت كالً من FinCEN وOFACهـ في 

كل هذه اللقاءات. 
بدى نشر دليل FFIEC نقطة فاصلة في التفاهم بني جهات التنظيم واملصارف، وقد 
ركز ووضح ما يشكل نظاماً فعاالً ملكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب. ومن املتوقع 

أن ميكن هذا الوعي املتزايد من املساعدة على حتسني مستويات االمتثال إلى حد كبير. 
الفيدرالي،  البنك  وكاالت  ري  جتحُ البرامج،  هذه  في  مستمرة.  التوعية  برامج  تزال  ما 
الراهنة  القضايا  ملناقشة  املصرفي  القطاع  ملمثلي  الندوات   ،FinCEN مع  بالشراكة 
القانون.  إنفاذ  سلطات  مع  والتنسيق  والتحديات  التنظيمية  واملتطلبات  واالجتاهات 
بيوم،  يوما  الرسمية،  وغير  الرسمية  الطرق  خالل  من  الفيدرالي،  البنك  وكاالت  تقدم 
التوجيهات التفسيرية للمنظمات املصرفية التي تخضع إلشرافها فيما يتعلق بلوائح 
مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب. تصدر هذه التوجيهات من خالل رسائل اإلشراف 
إليها  الوصول  وميكن  اإلعالم،  أشكال  من  وغيرها  واالستشاريني،  والنشرات،  والتنظيم 

جميعاً بسهولة على مواقع الوكاالت على شبكة األنترنيت.
                                                                                                                                         )تابع(
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املمارسة  في  تطبيقها  كيفية  وشرح  الصلة  ذات  واللوائح  القانون  مقتضيات  تفسير   •

العملية.

اإلشارة إلى املمارسات اجليدة في مجال إجراءات مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب.   •

مساعدة الشركات على تصميم وتنفيذ النظم والضوابط الالزمة للتخفيف من مخاطر   •

الشركة التي تكون في اتصال مع غسل األموال ومتويل اإلرهاب. 

مفيدة  معلومات  تقدم  أن  ميكن  ولكنها  واللوائح،15  القوانني  تعديل  اإلشراف  جلهة  ميكن  ال 

عن سبل مقبولة لتطبيقها. ال سيما أنها ميكن أن تأخذ في االعتبار أي مسائل عملية أثارها 

تطبيقها. وميكن أن تشمل هذه املسائل املشاكل الناجمة عن القوانني واألنظمة القائمة التي ال 

تشمل متطلبات أنشطة مصرفية جديدة، أو التي تنشأ عن أوجه الغموض في القوانني واألنظمة 

أو من املسائل العملية. يتوجب على املصارف وجهة اإلشراف أن تتعامل مع هذه املشاكل حتى 

يتم تخفيف بعضها من خالل تعديل القوانني التي جتاوزها الزمن جزئيا.

عادةً ما يتم إعداد األدلة التوجيهية بالتعاون مع القطاع. في اململكة املتحدة، يتحمل القطاع 

املسؤولية األساسية لصياغة توجيهات منع غسل األموال ومكافحة متويل اإلرهاب. ال تشمل 

كلمة »قطاع« هنا فقط القطاع املصرفي، ولكن أيضا القطاعات املالية األخرى. يتمثل هدفهم 

قبل  من  األموال  غسل  ملكافحة  مفصل  توجيهي  دليل  إعداد  مت  متسق.  إطار  وتنفيذ  بناء  في 

 Joint Money Laundering Steering Group( األموال  لغسل  التوجيهية  املشتركة  اجملموعة 

JMLSG((16( مع ذلك، مت اقراره بعد ذلك من قبل السلطة التنظيمية، أي وزارة اخلزانة البريطانية. 

عند رؤية حالة غسل أموال/متويل إرهاب،17 يكون للمحاكم النظر فيما إذا كان مت االلتزام بهذا 
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املصدر : خالصة من موجز تقرير التقييم املتبادل جملموعة العمل املالي )FATF(و.
أ- متثل شبكة مكافحة اجلرائم املالية )FinCEN( مكتباً داخل وزارة اخلزانة. باإلضافة إلى 
كونه وحدة التحريات املالية للواليات املتحدة، وتعد FinCEN مسؤولة عن تطوير، وإصدار، 
 ،IRS بالتنسيق مع  املصرفية،  السرية  قانون  التي تطبق  للوائح  املدني  والتعزيز  وإدارة، 
جلمع واحلفاظ على  بيانات قانون السرية املصرفية لبيانات وتقدمي خدمة الوصول على 
نطاق احلكومة إلى املعلومات التي مت جمعها في إطار قانون السرية املصرفية وغيرها 
من البيانات، وبالتنسيق مع اجلهات التنظيمية الفنية االحتادية، وبعض املنظمات ذاتية 

التنظيم، وIRS، لضمان االمتثال لهذا النظام. 
االمتثال  متطلبات  يفرض  الذي  األساسي  القانون   ،)BSA( املصرفية  السرية  قانون  ب- 

ملكافحة غسل األموال.
ج- مجلس تفتيش املؤسسات املالية االحتادية. 

د- اجلهات الرقابية املصرفية في الواليات املتحدة: مؤسسة تأمني الودائع االحتادية، البنك 
االحتياطي الفيدرالي، مكتب مراقب العملة، ومكتب اإلشراف االقتصادي.

هـ- مكتب مراقبة األصول األجنبية. 
و- مجموعة العمل املالي ، تقرير التقييم املشترك الثالث بشأن مكافحة غسل األموال 
ومتويل اإلرهاب، الواليات املتحدة األمريكية، 2006. مت مراجعة هذا الدليل وحتديثه في آب/ 

أغسطس 2007.
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اإلطار. اتخذت هيئة اخلدمات املالية )FSA(، اجلهة اإلشرافية ملكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب 

في اململكة املتحدة، نهج »االلتزام أو التفسير« فيما يتعلق بهذا الدليل التوجيهي. لذلك، اما أنه 

يتوجب على املؤسسات تطبيق التوصيات التي قدمها هذا الدليل التوجيهي أو تفسير أن املنهج 

الذي استعملته كان أكثر فعالية في حتقيق أهداف إطار مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب. 

ميكن أن تنشأ توقعات اإلشراف من خالل عدة طرق. حيث ميكن أن تنشأ من خالل احلوار مع 

القطاع، ومن خالل الكشف عن أدلة االتفتيش والتقارير السنوية، ومن خالل الكشف عن احلاالت 

التي متت معاجلتها بواسطة جهة اإلشراف، ومن خالل أوراق العمل أو املؤمترات )سواء التي يتم 

عن  للكشف  مثلى  ممارسة  أيضا  ذلك  ميثل  القطاع(.  قبل  من  أو  اإلشراف  جهة  من  تنظيمها 

اخلصائص الرئيسية لإلطار اإلشرافي. وتشمل هذه الطرق إعداد التوقعات ومناهج تنفيذها )على 

سبيل املثال، عدد التفتيشات التي جرت( وإجراءات اإللزام بها. ينبغي الكشف أيضاً عما إذا كان 

لإلطار ثغرات، أو إذا طرأت أية تغييرات في اإلطار التنظيمي، رمبا من خالل التقرير السنوي، أو من 

خالل مجموعة خاصة من املالحظات.

4

الفصل الرابع : اإلشراف املكتبي في مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب

75



إدارة اخملاطر في مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب

4

76

مالحظات

1.    في بقية الوثيقة، ملصطلح »اإلشراف املستمر« و »اإلشراف املكتبي« معنى مماثل. 

2.     املعيار األساسي 1، املبدأ 20، منهجية 2006 ملبادئ بازل اجلوهرية. مع ذلك ، ال ينبغي تفسير هذه 

التوصية على أنه إمالء ملزيج معني من اإلشراف املكتبي و امليداني ملصرف معني، يستند عوامل 

خاصة بهذا املصرف.

3.    املعيار األساسي 4 ، املبدأ 20 ، منهجية 2006 ملبادئ بازل اجلوهرية.

4.    انظر املبدأ 19 من مبادئ بازل اجلوهرية، املعيار األساسي 3: » تستخدم جهة اإلشراف منهجية 

لتحديد وتقييم على أساس مستمر طبيعة، وأهمية ونطاق اخملاطر التي تتعرض لها املصارف 

كل على حدة أو اجملموعات املصرفية. ينبغي أن تشمل املنهجية، في جملة أمور، التركيز على 

األعمال التجارية، واخملاطر وبيئة الرقابة الداخلية، وينبغي أن تسمح بإجراء مقارنات بني املصارف 

ذات الصلة. يتم حتديد أولويات العمل اإلشرافي على أساس نتائج هذه التقييمات. »انظر أيضا 

دليل مجموعة العمل املالي بشأن املقاربة املبنية على اخملاطر ملكافحة غسل األموال ومتويل 

http://www.fatf-( اإلرهاب، حزيران 2007، وال سيما اجلزء املتعلق باإلشراف، الفقرة 2.30 فصاعدا

 .(pdf.38960576/46/gafi.org/dataoecd/43

5.    ديلويت، مسح عاملي ملكافحة غسل األموال 2007.

التنفيذ  ، مدينة لندن،   3.7 املادة   ،1993/19 16.1 والقانون  املادة   ،2005/54 6.   املرسوم امللكي رقم 

املقارن لتوجيهات االحتاد األوروبي )II(، غسل األموال، كانون األول )ديسمبر( 2006. 

7.    يتضمن االستبيان األول )QLB 1( أسماء وصفات وأرقام هواتف األشخاص الذين يحُسمح لهم 

 ،TRACFIN الفرنسية  املالية  التحريات  وحدة  إلى  املشبوهة  املعامالت  عن  تقارير  بتوجيه 

االستبيان الثاني )QLB 2( يذكر الفروع والشركات التابعة اململوكة بالكامل التي تعمل في 

الكبيرة  املعامالت  لبعض  خاص  اهتمام  إيالء  مطلب  تلبية   )1( فيها  يستطيعون  ال  البلدان 

واملعقدة بشكل غير اعتيادي )2( مترير معلومات كافية للمقر الرئيسي ألغراض مكافحة غسل 

األموال ومتويل اإلرهاب، االستبيان الثالث )QLB 3( يحتوي على مجموعة من املعلومات األكثر 

تفصيالً، وتشمل )1(اإلجراءات املتعلقة مبختلف متطلبات مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب، 

املعامالت  تقارير  وحجم  عدد  مثل  الكمية،  و)3(املؤشرات  واجملموعة،  املصرف  مستوى  )2(على 

املشبوهة املرفوعة والصفقات الكبيرة وغير العادية التي مت حتديدها )فاتف التوصية11( وعدد 

األشخاص الذين حصلوا على التدريب في مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب. ويتضمن ذلك 

في املقام األول متطلبات مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب املنصوص عليها في القوانني 

الرابع  االستبيان  يذكر  لتنفيذها،  املمارسات  أفضل  بعض  أيضا  ذلك  يشمل  كما  واألنظمة، 

)QLB 4( الفروع والشركات اململوكة بالكامل والتي تعمل في البلدان واملناطق غير املتعاونة 

كما حددتها مجموعة العمل املالي )لم يعد يتم استخدام ذلك(. 

8.     باستخدام برنامج إكسل، تتضمن الوثيقة 100 مسألة رئيسية، ويجعل من املمكن تعيني ليس 

فقط الدرجة من أجل كل نقطة تفتيش، ولكن أيضا درجة شاملة ناجتة عن متوسط مرجح 

جلميع الدرجات.

9.    إذا ما سمح به القانون.

10.  »تتكون أنظمة رصد املعامالت يدوياً من مراجعة التقارير اخملتلفة التي تولدها نظم املعلومات 

االدارية للمصارف. أو بائعي األنظمة. يتم استكمال بعض نظم املعلومات اإلدارية للمصارف 

وللحفاظ  عنها  لإلبالغ  القابلة  النقد  معامالت  لتحديد  املصممة  البائعني  أنظمة  من خالل 

األنشطة  ترشيح لتحديد  النظم مناذج  العديد من هذه  األموال. تشمل  على سجالت حتويل 

غير العادي. تتضمن األمثلة عن تقارير أنظمة املعلومات اإلدارية تقارير عن األنشطة النقدية، 



وتقارير حتويل األموال، وتقارير مبيعات األدوات النقدية، وتقارير املعامالت الكبيرة، وتقارير التبديل 

اليومية،  التقارير  مراجعة  على  العملية  هذه  تنطوي  الكافية.  غير  األموال  وتقارير  الكبيرة، 

والتقارير التي تغطي فترة من الوقت )على سبيل املثال، تقارير 30 يوم، تقارير شهرية(، أو مزيج 

الناجتة  والتقارير  املراجعات  تواتر  ومدى  أنواع  تكون  أن  ينبغي  التقارير.  من  النوعني  هذين  من 

منتجاته،  وتغطي  األموال  غسل  ومخاطرمكافحة   ].  .  .[ املصرف  مع  متناسبة  املستخدمة 

وخدماته، وعمالءه، ومواقعه اجلغرافية العالية اخملاطر. 

]. . .[ تستخدم أنظمة رصد احلسابات آلياً عادة برامج الكمبيوتر التي يتم صنعها داخل املؤسسة 

أو شراؤها، لتحديد املعامالت الفردية، وأمناط النشاط غير العادي، أو االنحرافات عن النشاط 

املتوقع. تستطيع هذه األنظمة التقاط مباشرة مجموعة واسعة من أنشطة احلسابات، مثل 

وآالت   ،)ACH( املؤمتتة  املقاصة  غرف  ومعامالت  األموال،  حتويل  وعمليات  والسحوبات  الودائع، 

الصراف اآللي )ATM(، من أنظمة معاجلة معامالت وبيانات املصرف اجلوهرية. تستخدم املصارف 

الكبيرة، والعاملة في العديد من املواقع، أو التي لديها حجم كبير من العمالء مرتفعي اخملاطر 

عادة أنظمة رصد احلسابات اآللية«.

.Source: FFIEC, BSA/AML Examination Manual, August 2007

11.  انظر أيضا الفصل 2. 

12.  انظر أيضا الفصل 2.

13.  املصدر : مصرف هولندا.

 Capital adequacy, Asset( 14.  كفاية رأس املال وجودة األصول، عوامل اإلدارة ، واألرباح، والسيولة

.(.quality, Management factors, Earnings, and Liquidity

15.  تشير كلمة »األنظمة« هنا إلى األنظمة التي تصدرها السلطات اخملتصة األخرى أو غيرها من 

الهيئات التشريعية. 

األجنبية  البنوك  رابطة   ،)ABI( البريطانية  التأمني  رابطة شركات  بـ:   JMLSG أعضاء  يتمثل    .16

)AFB(، رابطة جمعيات الصداقة )AFS(، رابطة املستشارين املاليني املستقلني )AIFA(، رابطة 

العمالء اخلاصني ملدراء االستثمار والوساطة املالية )APCIMS(، جمعية املصرفيني البريطانيني 

)BBA(، اجلمعية البريطانية لرأس املال املغامر )BVCA(، جمعيات شركات البناء )BSA(، مجلس 

مقرضني الرهن العقاري )CML(، جمعية النقود اإللكترونية )EMA(، جمعية التمويل واإلجارة 

)FLA(، رابطة العقود اآلجلة واخليارات )FOA(، جمعية إدارة االستثمار )IMA(، جمعية اخلدمات 

املصرفية االستثمارية في لندن )LIBA (، جمعية مدراء PIMA)  PEP & ISA(، جمعية وسطاء 

 .(WMBA( سوق اجلملة

17.  »على الرغم من أن املذكرات التوجيهية لـ  JMLSG ليست لديها قوة القانون، وذلك ألنها ال 

من   )8(  330 قوية.  مبوجب  قيمة مقنعة  لديها  فإن  امللزمة،  القانونية  املتطلبات  حتتوي على 

املدعى عليه في  إذا كان  ان تنظر فيما  2002، يتعني على احملكمة  قانون عائدات اجلرمية لعام 

متابعة قانونية في غسل األموال مبوجب القانون متبوع بدليل ذو صلة صادر ومنشور من قبل 

املوافقة  وزارة اخلزانة. وقد متت  أو هيئة مناسبة أخرى، موافق عليها من  السلطة االشرافية 

على املذكرات التوجيهية لـ JMLSG من قبل وزارة اخلزانة، والتي مت  حتديثها في شباط / فبراير 

2006.« مدينة لندن ، التطبيق املقارن لتوجيهات االحتاد األوروبي )II(، غسل األموال، كانون األول 

)ديسمبر( 2006.
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1  نظرة عامة

واللوائح  القوانني  جميع  إلى  املصارف  امتثال  من  ضمان  إلى  امليدانية  الرقابة  عملية  تهدف 

والسياسات املتبعة لدى والية االختصاص وتطبيق النظم مبا يضمن استمرارية االمتثال فضال 

عن التعرف على نقاط الضعف التي تشوب نظام االمتثال. وحتى يتسنى حتقيق هذه األهداف، 

وجب على أجهزة الرقابة وضع برنامج تفتيش شامل يتضمن مراجعة جميع املتطلبات القانونية 

األساسية ذات الصلة مبكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب. ويجب أن تتبنى عملية التفتيش 

منهجا قائما على تقييم اخملاطر لتعظيم االستفادة من املوارد وامليزانيات احملدودة والتركيز على 

اجملاالت عالية اخملاطر. 

وال ينبغي أن تقتصر عملية التفتيش املصرفي على ضمان االمتثال إلى املتطلبات القانونية 

فحسب، بل يجب أن تشمل كذلك مراجعة سياسات املصرف وإجراءاته املتبعة بشأن مكافحة 

غسل األموال ومتويل اإلرهاب وحتديد ما إذا كانت تَُنْفذ حسب الغاية املصممة من أجلها وحتقق 

أن  ال، يجب  أم  الوضع كذلك  إذا كان  ما  يتحدد  املنشودة منها على نحو فعال. وحتى  األهداف 

تتضمن عملية التفتيش دائما مستوى معني من مستويات اختبار املعامالت املصرفية.

وتعتمد فعالية برنامج التفتيش بشأن إجراءات مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب وجناحه 

على العديد من العوامل من بينها كفاية املوارد وجودة التدريب املقدم للمفتشني املصرفيني ممن 

يتمتعون بصالحية كاملة للوصول إلى سجالت املصرف والعمالء على حد سواء. 

يتألف هذا الفصل من أربعة أقسام بحيث يناقش مجموعة متنوعة من اخلطوات املطلوب 

2 .5 القضايا التي  اتخاذها مبا يضمن تنفيذ عملية تفتيش مصرفي شاملة. فيناقش القسم 

تأتي في دائرة اهتمام عملية التفتيش والُنُهْج املتبعة في إجراءها. و يتناول القسم 3 .5 كيفية 

حتديد نطاق خطة التعامل مع العاملني واإلعداد بشكل عام إلجراء عملية تفتيش ميدانية بشأن 

مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب. كما يقدم القسم 4 .5 نظرة عامة حول عناصر مكافحة 

بينما  التفتيش،  عملية  للمراجعة خالل  تخضع  التي  األساسية  اإلرهاب  ومتويل  األموال  غسل 

يتطرق القسم 5 .5 إلى كيفية صياغة نتائج واستنتاجات عملية التفتيش وإعالنها.

الفصل اخلامس : عملية الرقابة امليدانية

81

5



2  قضايا عملية التفتيش والُنُهْج املتبعة بها

يضع جهاز الرقابة املعني مبكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب أوال برنامجا للتفتيش املصرفي 

ويعمل على تنظيمه، غير أنه قبل وضع أي برنامج شامل وفعال للتفتيش بشأن مكافحة غسل 

األموال ومتويل اإلرهاب، يجب أن يؤخذ عدد من القضايا بعني االعتبار؛ نتناول بعض منها في أجزاء 

الحقة من هذا الفصل.

1 .2  املنهج القائم على اخملاطر مقابل املنهج املعياري

حتى تكتسب عملية التفتيش صفة الشمول فالبد أن تتضمن فحص كل مصرف من حيث جميع 

القضايا املتعلقة مبكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب كل عام. ولكن لسوء احلظ ونظرا حملدودية 

امليزانيات وكذلك محدودية أعداد املفتشني املصرفيني وغيرهم من خبراء الرقابة املصرفية، فإن 

هذا املنهج ال يعد منهجا عمليا. ورمبا تنوعت الُنُهْج املتبعة في أعمال التفتيش املصرفي، غير 

أنه يبدو حاليا أن هناك طريقة واحدة تتوافر فيها صفتي الفعالية والكفاءة تستخدم في الرقابة 

على املصارف، أال وهي املنهج القائم على اخملاطر املوضح باملربع 1 .5. 

يعتمد املنهج على بيان حجم اخملاطر اخلاص باملصرف كأساس تقوم عليه عمليتي مراجعة 

برنامج االمتثال لدى املصرف بشأن مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب وحتديد مدى فاعلية 

سياسات املصرف وإجراءاته التي يتبناها في هذا الشأن 2؛ حيث يهدف املنهج إلى التحقق مما إذا 

كانت النظم املتبعة تعمل وفقا لألغراض التي صممت من أجلها أم ال وذلك عن طريق اختبار 

املعامالت املصرفية.

التركيز على  الرقابة املصرفية  ومن خالل تطبيق منهج قائم على اخملاطر، تستطيع أجهزة 

تلك املصارف التي توجد في وضع عالي اخملاطر فيما يتعلق بغسل األموال ومتويل اإلرهاب.  وتعد 

املصارف األكبر حجما واألكثر تعقيدا واملشارِكة في معامالت مصرفية عبر احلدود أو تلك املصارف 

التي تركز على اخلدمات املصرفية اخلاصة منوذجا للجهات التي قد تتطلب مزيد من التدقيق. 

2. 2  دورة التفتيش واإلخطار

1 .2 .2   معدل إجراء التفتيش

يختلف معدل إجراء التفتيش حسب كل والية اختصاص، غير أن العديد من واليات االختصاص 

حتدد هذا املعدل وفق عدد من العوامل مثل حجم املصرف وتصنيف اخملاطر املتعرض لها وحجمها. 

فاملصارف التي ال تواجه في عملها سوى عدد قليل من املشاكل أو ال تواجه مشاكل على اإلطالق 

قد تخضع للتفتيش، على سبيل املثال، على فترات تتراوح من 12 إلى 18 شهرا. أما املصارف التي 

تواجه قضايا مؤثرة أو مشاكل قائمة سبق التعرف عليها خالل عمليات تفتيش سابقة، فيتزايد 

يناسبها  قد  املشاكل  بعض  تواجه  التي  املصارف  إن  بل  التفتيش.  عمليات  إجراء  معدل  فيها 

التي تواجه قضايا أكثر  أن تخضع لتفتيش سنوي، بينما يتزايد معدل التفتيش على املصارف 

نظام  فإن  امليداني،  التفتيش  إلى  وإضافة  أقل.  فترات  على  أو  أشهر  ثالثة  كل  ليصبح  خطورة 

الرقابة املصرفية الفعال ينطوي كذلك على عملية رقابة غير ميدانية وتواصل منتظم مع إدارة 

املصرف. 3 

إدارة اخملاطر في مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب

82

5



83

2 .2 .2   اإلخطار بالتفتيش امليداني 

املقترحة  التفتيش  بعملية  مسبقا  املصرف  إدارة  بإخطار  االختصاص  واليات  من  كثير  تقوم 

وبالتاريخ احملدد للشروع فيها. 4 وخالل اإلخطار، يتلقى املصرف خطاب طلب حتى يتسنى له إعداد 

اإلخطار  ويفيد كل من  أو خاللها.  الزيارة  قبل  لتحليلها  للمفتشني  وتوفيرها  املعلومات  بعض 

املسبق وخطاب الطلب في منح املصرف الوقت الكافي إلعداد جميع املعلومات الضرورية مسبقا 

والترتيب لتواجد مسؤولي املصرف اخملتصني ملساعدة املفتشني خالل فترة التفتيش، وهو األمر 

الذي يَُسِهل من عملية التفتيش ومُيكِّن املفتشني من إجناز مهمتهم في الوقت احملدد.

وهناك منهج آخر بديل وهو منهج التفتيش غير املعلن، حيث يدخل املفتشون املصرف بدون 
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تتبنى هيئة سنغافورة للرقابة النقدية في إجراء أعمال الرقابة منهجا قائما على 
اخملاطر، وليس مجموعة من القواعد املعيارية التي تطبق على جميع القضايا في آن 
واحد. وفي هذا اإلطار، يعتمد تقييم مؤسسة ما على فهم تام ألنشطتها وعمليات 
إدارة اخملاطر املتبعة لديها وبيئة التشغيل السائدة بها. وتتمثل املراحل األساسية 

في عملية تقييم اخملاطر فيما يلي: 
حتديد األنشطة الرئيسية التي يجريها املصرف  •

تقييم اخملاطر األصلية وكفاءة نظم إدارة اخملاطر وأدوات الرقابة الداخلية املرتبطة   •
بكل من هذه األنشطة

اإلدارة  مجلس  يبذلها  التي  املراقبة  وكفاءة  للمؤسسة  املالية  القوة  تقييم   •
غسل  مكافحة  إجراءات  ذلك  في  مبا  املؤسسة  أنشطة  على  العليا  واإلدارة 

األموال ومتويل اإلرهاب
حتديد التصنيف اإلجمالي للمخاطر املرتبطة باملصرف ومن ثم التدابير الرقابية   •

الالزمة
وحتى يتسنى حتديد حجم اخملاطر باملصرف، تقوم هيئة سنغافورا للرقابة النقدية 

بجمع املعلومات من عدد من املصادر امليدانية وغير امليدانية ومن بينها: 
التقارير الرقابية للمصرف مبا في ذلك القوائم املالية  •

السياسات الداخلية للمصرف واإلجراءات السارية ووضع اخملاطر ذاتي التقييم  •
تقارير مراجعة احلسابات الداخلية واخلارجية  •

بالنسبة للمصارف األجنبية، املعلومات من أجهزة الرقابة في البلد األم  •
تقارير التفتيش السابقة  •

صور ضوئية من تقارير املعامالت املشبوهة اخلاصة باملصرف املقدمة إلى وحدة   •
االستخبارات النقدية بسنغافورا 

ويتم تصنيف املؤسسات، وفق املنهج القائم على اخملاطر لديها، في فئات رقابية 
مختلفة ومن ثم يتم التفريق بينها من حيث نطاق الرقابة ومدى صرامتها. وتقوم 
ونوع  امليداني  التفتيش  إجراء  معدل  بتحديد  النقدية  للرقابة  سنغافورا  هيئة 
أم  اإلرهاب  األموال ومتويل  إجراءات مكافحة غسل  يركز على  التفتيش )سواء كان 
يغطي هذه اإلجراءات كجزء من عملية تفتيش شاملة(، كما حُتَدَّد اجملاالت التي يلزم 

معها حتسني إجراءات التفتيش.
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إخطار مسبق لإلدارة. وهكذا فهذا املنهج ينطوي بالطبع على عنصر املفاجأة وقد يؤدي إلى فضح 

أنشطة احتيالية قائمة وال ميكن إخفاءها عن أعني املفتشني. وبرغم هذا، فهذا املنهج يشوبه 

توفير جميع  من  تتمكن  ال  قد  بالتفتيش،  علمها  لعدم  نظرا  املصرف  فإدارة  العيوب؛  من  كثير 

املعلومات املطلوبة، ومن ثم فإن عملية التفتيش تستغرق وقت أطول أوال بسبب طول الوقت 

الالزم جلمع هذه املعلومات وثانيا بسبب احتمال عدم تواجد بعض موظفي املصرف الرئيسيني 

ملناقشة املوضوعات ذات االهتمام املشترك مع املفتشني في التوقيت املناسب.

3. 2  التفتيش محدد الهدف مقابل الزيارة امليدانية العامة

1. 3 .2     عمليات التفتيش االحترازية واملستقلة 

إضافة إلى قضايا االمتثال مثل مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب، تقوم واليات االختصاص 

القروض  ونوعية  املال  رأس  متطلبات  مثل  االحترازية  األنشطة  بشأن  املصارف  على  بالتفتيش 

أن بعض واليات االختصاص  واالستثمارات والسيولة وغيرها من األنشطة املصرفية. وفي حني 

بعضهما  عن  فصلهما  اآلخر  البعض  يفضل  معا،  واالمتثال  التفتيش  عمليات  إجراء  تفضل 

البعض. وعندما يفضل إجراء التفتيش بشأن مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب منفصال، 

فإنه يجري في صورة تفتيش مستقل. ومع ذلك، فكثير من البلدان جتري جميع عمليات التفتيش 

على االمتثال أو بعضها في صورة عمليات تفتيش مستقلة مع اعتبار مكافحة غسل األموال 

ومتويل اإلرهاب جزء ال يتجزأ عن هذه العمليات.

ومن ناحية أخرى، توصي مبادئ بازل األساسية بأن يكون لدى املصارف وظيفة امتثال دائمة 

ملساعدة اإلدارة العليا في إدارة مخاطر االمتثال التي يواجهها املصرف على نحو أكثر فاعلية. 5 

ذوو  يجريها عادة مفتشني  املستقلة  التفتيش  وعيوبها؛ فعمليات  مزاياها  أن لكل طريقة  غير 

وهي  اإلرهاب،  ومتويل  األموال  غسل  مكافحة  مجال  في  متخصصة  مبهارات  ويتمتعون  خبرة 

مهارات ال يحتمل أن يكون املفتشون االحترازيون قادرين على اكتسابها. وعلى صعيد آخر، توجد 

عوامل اقتصادية في عملية التفتيش املشتركة  حيث إن إجراء التفتيش على االمتثال ملكافحة 

غسل األموال ومتويل اإلرهاب والتفتيش االحترازي كل على حدة يكون بشكل عام أكثر تكلفة. 

ومن هنا، يكون على واليات االختصاص أن تقرر أي منهج أو أي نسخة منه تكون هي األنسب لها. 

2. 3. 2     عمليات التفتيش محددة الهدف

املصرف  ينفذها  التي  عمليات  داخل  معينة  مجاالت  على  املستهدفة  التفتيش  عمليات  تركز 

غسل  مبكافحة  تتعلق  مشاكل  من  بعينه  مصرف  معاناة  على  دليل  يوجد  عندما  وتستخدم 

األموال ومتويل اإلرهاب وعندما ترغب أجهزة الرقابة املصرفية معاجلة قضايا معينة مثل العناية 

الواجبة للتحقق من هوية العمالء أو عندما تقوم أجهزة الرقابة املصرفية بدراسة مجموعات 

اخملاطر. ففي هذه  تعتبر عالية  التي  املناطق  املصارف في حيز جغرافي معني، والسيما في  من 

احلاالت، يكون نطاق التفتيش مقتصرا على اجملال موضع االهتمام ويجب أن يكون فريق التفتيش 

من اخلبراء في هذا اجملال.

4. 2  حدود نطاق التفتيش امليداني حول مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب

لنطاق عملية  يرسم حدودا  واحد  يوجد منهج  لم  التفتيش،  فريق  زارها  التي  البلدان  بني  ومن 

االختصاص،  واليات  اإلرهاب. ففي بعض  ومتويل  األموال  امليداني حول مكافحة غسل  التفتيش 

يكون نطاق عمليات الفحص على مدى االمتثال إلجراءات مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب 

إدارة اخملاطر في مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب

84

5



محدودا بشكل يفوق املعايير التي توصي بها فرقة العمل املعنية باإلجراءات املالية، حيث يقوم 

غسل  مكافحة  قانون  مع  تتوافق  وأنها  وجودها  من  مثال  والتأكد  اإلجراءات  بدراسة  املفتشون 

أبعد من  إلى ما هو  األموال ومتويل اإلرهاب وتغطي جميع أنشطة املصرف. ويذهب منهج آخر 

ذلك حيث يتأكد من التنفيذ اجليد والفعال جلهاز الرقابة الداخلية املعني مبكافحة غسل األموال 

ومتويل اإلرهاب. ويؤدي هذا املنهج املتبع في عدة بلدان بفريق التفتيش إلى إجراء اختبار للمعامالت 

بغرض حتليل عينة من ملفات العمالء وعملياتهم املصرفية وفحص عملية مراجعة احلسابات 

الداخلية في املصرف واملنهجية املتبعة بشأنها. وتعطي منهجية فرقة العمل املعنية باإلجراءات 

املالية لتقييم االمتثال إلى التوصيات األربعني وكذلك التوصيات التسع اخلاصة لفرق العمل 6 

بعض املؤشرات حول احلدود املتوقعة لعملية التفتيش امليداني، مشيرة إلى أن »عمليات التفتيش 

يجب أن تتضمن  مراجعة للسياسات واإلجراءات والدفاتر واإلجراءات، كما يجب أن تشمل عملية 

اختبار العينات7«. تشير املنهجية كذلك إلى أن »أجهزة الرقابة يجب أن تتمتع بالصالحية إلجبار 

املصارف على إعداد السجالت والوثائق واملعلومات ذات الصلة مبراقبة االمتثال أو االحتفاظ بها. 

ويتضمن هذا كل الوثائق واملعلومات املتعلقة باحلسابات أو عالقات العمل أو املعامالت األخرى ...8« 

ويستطيع املرء أن يستخلص من هذا أن املنهج الذي يفي مبعايير فرقة العمل املعنية باإلجراءات 

اختبارات  ويتضمن  الداخلية  اإلجراءات  يراجع جميع  الذي  املنهج  األمثل هو  الوجه  املالية على 

للعينات والعمليات املصرفية. 

وينبغي على واليات االختصاص أيضا مراعاة العديد من القضايا العالقة عند قيامها برسم 

حدود عملية التفتيش امليداني. ومن أكثر القضايا جدال في هذا الشأن هي قضية تتعلق باملعامالت 

غير العادية أو املشبوهة التي تكتشف خالل إجراء التفتيش. فرمبا اكتشف املفتشون معامالت 

غير عادية أو مشبوهة خالل إحدى الزيارات امليدانية، وفي هذه احلالة البد من وجود إجراءات تفتيش 

لتوجيههم حول كيفية تسوية هذه املواقف. وتشير خبرة العمل امليداني إلى وجود مجموعة 

املفتش  يستطيع  البلدان،  بعض  ففي  املواقف،  هذه  مثل  مع  للتعامل  املمارسات  من  متنوعة 

املصرفي، بعد مراجعة املوقف مع اإلدارة العليا للجهاز الرقابي، حترير تقرير معامالت مشبوهة 

لدى وحدة االستخبارات املالية 9 أو لدى غيرها من الهيئات اخملتصة. 10 وفي بعض البلدان األخرى، 

وبدون مزيد من التحريات  11، يتم إيضاح مالبسات عدم وجود تقارير باملعامالت املشبوهة وكذلك 

الظروف احمليطة بغياب اإلعالن عنها بالتفصيل في تقرير عملية التفتيش. وفي بلدان أخرى، تقوم 

الهيئة الرقابية بإصدار تعليمات مكتوبة إلى املصرف ملوافاتها بتقرير عن املعلومات املطلوبة. 12 

ومع ذلك، ففي بعض واليات االختصاص األخرى، يوصي املفتشون، بعد التشاور مع إدارة املصرف، 

وفي  التقرير.  لهذا  احلاجة  املفتش  يرى  املشبوهة حيثما  باملعامالت  تقرير  بإعداد  املصرف  بقيام 

حالة وجود خالف حول إعداد تقرير باملعامالت املشبوهة، يرجع املفتشون إلى رؤسائهم الستطالع 

القضايا عن كثب  األحوال، يجب فحص  أي حال من  وفي  األمر.  التعامل مع  رأيهم في كيفية 

لتحديد األسباب التي دعت املصرف إلى عدم حترير تقرير معامالت مشبوهة بشأنها. ومن هنا، 

إذا كانت عاجزة عن اكتشاف  كان من الضروري مراجعة إجراءات املصرف واختباراها ملعرفة ما 

املعامالت غير العادية. 

تتمثل القضية األخرى في ما إذا كان مالئما للمفتشني النظر في احلسابات الشخصية ألفراد 

اإلدارة العليا للمصرف للتعرف على أي أنشطة مشبوهة يحتمل حدوثها وضلوع هؤالء املديرين 

فيها. ويطرح هنا سؤال أخر، هل على املفتشني كذلك إجراء مزيد من أعمال التدقيق على العمالء 

الذين أحالهم املصرف إلى وحدة االستخبارات املالية؟ قد تذهب بعض اآلراء إلى القول بأن كال من 

هذين اإلجراءين ال يتناسبان مع الدور الذي يقوم به املفتش املصرفي، ولكن على األحرى مع دور 

85مسئول إنفاذ القانون. وهل يَُتَوقّع من املفتشني اكتشاف املعامالت املشبوهة في دفاتر املصرف 
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اخلاضع للتفتيش حتى يتم اختبار مدى فاعلية جهاز الكشف/الرصد الداخلي للمصرف؟  ويشير 

العمل امليداني إلى عدم وجود إجماع واضح حول ما إذا كانت عمليات التفتيش بشأن مكافحة 

غسل األموال ومتويل اإلرهاب يجب أن تتضمن كشف العمليات املصرفية املشبوهة.

وفي ضوء هذه القضايا، تشمل عمليات الفحص النموذجية مقابالت شخصية؛ وحتليل قائم 

على الوثائق؛ وفحص الدفاتر واإلجراءات والسجالت؛ إضافة إلى عملية اختبار العينات. 

5 .2  التفتيش على فروع املصارف األجنبية

تابعة في بلدان  قد متتلك بعض املصارف الكائنة في إحدى واليات االختصاص فروعا وشركات 

أخرى، ومن ثم فيجب على املفتشني املصرفيني التخطيط للتفتيش على كل هذه الفروع حتى 

يضمنوا اتباعهم لقواعد مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب للبلد األم )أنظر مربع 5 .2(. غير 

لهم  يتيسر  املضيفة حتى  االختصاص  واليات  من  تصريح  على  املفتشني  من حصول  البد  أنه 

إجراء عمليات التفتيش13. ومن أهم األسس القانونية التي يرتكز عليها هذا الترتيب هو مذكرة 

التفاهم التي توقع بني الطرفني مبا يسمح للبلد األم بإجراء عمليات فحص ميداني بشأن االمتثال 

إلى مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب في البلد املضيفة. 

6 .2  املوارد واملهارات واملنهجية

1 .6 .2     املفتشون اخلبراء واملفتشون العموميون في مكافحة غسل األموال 

ومتويل اإلرهاب

تتمثل القضية األخرى في ما إذا كانت عمليات التفتيش بشأن مكافحة غسل األموال ومتويل 

َّبني أم مفتشني عموميني. فاملفتشون العموميون لديهم قدر من  اإلرهاب تتم مبعرفة خبراء ُمَدر

املعرفة عن مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب ولكنهم يركزون معظم وقتهم على فحص 

التفتيش  يشمل  حيث  االختصاص،  واليات  بعض  تستطيع  هنا،  ومن  تنظيمية.  احترازية  أمور 

االحترازي أيضا أنشطة مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب، االستعانة باملفتشني العموميني 

في إجراء كل من التفتيش بشأن مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب والتفتيش على األمن 

والسالمة. وكما توجد بعض اآلراء املؤيدة لهذا املنهج، هناك آراء معارضة له، ولكن بالطبع قد 

ال توجد طريقة واحدة تناسب جميع واليات االختصاص. فقد أصبحت عملية مكافحة غسل 

األموال ومتويل اإلرهاب بعض الشيء عملية معقدة، وقد تتطلب في نهاية األمر خبراء مختصني 

للقيام بها. 

ففي كندا، أقر مكتب جهاز مراقبة املؤسسات املالية منهجا خاصا لتقييم مكافحة غسل 

األموال ومتويل اإلرهاب، حيث ال يشكل مفتشو مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب جزءا من 

بينهم.  الوثيق  بالتعاون  تتم  التقييم  أن عملية  الرغم من  االحترازي، على  التفتيش  مجموعة 

وتتمثل مميزات هذا املنهج ملكتب مراقب املؤسسات املالية في أنه مُيكِّن أجهزة الرقابة العمومية 

من التركيز على األمور االحترازية وكذلك ميكن مكتب مراقب املؤسسات املالية من حتليل مخاطر 

غسل األموال املتأصلة حتليال مستقلة عن اخملاطر املالية، نظرا ألنهما في إطار عمل مكافحة 

غسل األموال ومتويل اإلرهاب اخلاص مبكتب مراقب املؤسسات املالية، ال يعتمدا على بعضهما 

البعض. 

2 .6 .2     املنهجية

يقوم جهاز الرقابة املصرفية بإعداد دليل للتفتيش املصرفي يفيد في توجيه املفتشني في إجراء 
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عملية التفتيش. ويجب أن يشمل الدليل، كحد أدنى، على ما يلي: 

نظرة عامة على أنشطة غسل األموال في عالم اليوم  •

األموال  غسل  مكافحة  بشأن  الدولية  املعايير  بوضع  املنوطة  اجلهات  على  عامة  نظرة   •

غسل  مكافحة  جهود  في  املشاركة  األخرى  الدولية  اجلهات  من  وغيرها  اإلرهاب  ومتويل 

األموال ومتويل اإلرهاب

وضع أنشطة غسل األموال ومتويل اإلرهاب في والية االختصاص  •

قائمة بجميع اجلهات الوطنية املشاركة في مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب مع   •
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هونغ كونغ. تتبنى هيئة هونغ كونغ النقدية منهجا على مستوى اجملموعة حول التفتيش 
على املصارف كبيرة احلجم وذات الهيكل املعقد وعلى الفروع اخلارجية والشركات التابعة 
اتباع لوائح هيئة  َسة في هونغ كونغ يطلب منها  لها. فالفروع اخلارجية للمصارف املُؤسَّ
اللوائح  مع  تعارضها  عدم  بشرط  املبدئية،  وتوجيهاتها  كونغ  هونغ  في  النقدية  الرقابة 

الطبقة في البلد املضيف. 
ففي هونغ كونغ، تشمل كل عملية تفتيش ميداني تقييما ملكافحة غسل األموال ومتويل 
اإلرهاب جزءا من  األموال ومتويل  األولى، يكون تقييم مكافحة غسل  املرتبة  اإلرهاب. ففي 
عملية تقييم مصرفي كاملة. بينما يتولى تنفيذ عمليات التقييم في املرتبة الثانية فرق 
متخصصة وتركز فقط على قضايا مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب. وقد ينفذ نوعان 
من التقييم في إطار املرتبة الثانية: )1( عمليات تقييم كاملة بشأن مكافحة غسل األموال 
ومتويل اإلرهاب ملصرف بعينه أو )2( تقييم أفقي لقضية واحدة من قضايا مكافحة غسل 
األموال ومتويل اإلرهاب في صناعة اخلدمات املصرفية بأكملها، مثل العناية الواجبة للتحقق 
من هوية العمالء في اخلدمات املصرفية اخلاصة. ويتم حتديد اختيار املصارف ونطاق عمليات 
التفتيش في املرتبة الثانية سنويا على أساس حجم اخملاطر في املصرف. ويتم استخالص 
مناقشات  ذلك  في  مبا  املصادر،  من  عدد  من  مجمعة  معلومات  من  الوضع  هذا  مالمح 
املتخصصني في مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب مع املفتشني املسؤولني عن عمليات 

التفتيش الشاملة على املصارف.

سنغافورا. تأخذ عملية تبادل املعلومات مع أجهزة الرقابة املصرفية األجنبية في سنغافورا 
أشكال عديدة. فعقب إجراء التفتيش على أحد فروع مصرف ما في سنغافورا، ترسل هيئة 
الرقابة النقدية بسنغافورا تقرير التفتيش إلى جهاز الرقابة في البلد األم التابع لها املصرف 
واملقر الرئيسي للفرع والفرع نفسه. وفي حالة إجراء أحد أجهزة الرقابة تفتيشا على فرعه 
في سنغافورا، ميكن عندئذ تكوين فرق تفتيش مشتركة تتألف من هيئة الرقابة النقدية 
بسنغافورا وفريق عمل جهاز الرقابة األجنبي. أما عند القيام بتفتيش ميداني ألحد الفروع 
ملصرف مؤسس في سنغافورا، تقوم هيئة الرقابة النقدية بسنغافورا بالتنسيق مع جهاز 

الرقابة احمللي ملوافاته بنسخة من تقرير التفتيش.  

إذا كانت  املالية على نحو منتظم بتقييم حول ما  كندا. يقوم مكتب مراقب املؤسسات 
معايير  إلى  تخضع  التأمني  وشركات  للمصارف  اخلارجية  التابعة  والشركات  الفروع 
ومتطلبات إدارة اخملاطر احمللية املقابلة لتلك املعايير واملتطلبات التي يطبقها املقر الرئيسي 
في كندا. ويتبادل مكتب مراقب املؤسسات املالية أيضا نتائج أعماله في واليات االختصاص 
أجهزة  أحد  قدرة  تنظيمي على  قيد  يوجد  وال  احمللية.  املالي  التنظيم  أجهزة  مع  املضيفة 
التنظيم األجنبية على إجراء تفتيش على فرع ألحد املصارف األم أو شركاتها التابعة في 
التنظيم األجنبي  املالية عادة ما يطلب من جهاز  كندا؛ غير أن مكتب مراقب املؤسسات 

التعاون معه بشأن الزيارة وإجراء التفتيش.

التفتيش امليداني على املصارف األجنبية في هونغ كونغ والصني؛ املربع 5.2

وسنغافورا؛ وكندا



شرح تفصيلي لدور كل منها.

حيث  من  الوطنية  والسياسات  واللوائح  القوانني  جلميع  تفصيلي  وشرح  عامة  نظرة   •

تطبيقها على املصارف.

قائمة بالعقوبات واجلزاءات املترتبة على عدم االمتثال في والية االختصاص.  •

غسل  مكافحة  مكوِّن  تغطي  والتي  التفتيش  عملية  في  املتبعة  واخلطوات  اإلجراءات   •

األموال ومتويل اإلرهاب لتنفيذها خالل التفتيش امليداني. 

مناقشة حول كيفية صياغة تقرير التفتيش وحتريره.  •

ملحق يغطي القوانني واللوائح وبيان السياسات واملراجع وغيرها من املواد ذات األهمية   •

إدارة اخملاطر في مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب
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فيما يتعلق مبكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب التي تساعد املفتشني في إجناز عملهم.

تخطيط التفتيش امليداني بشأن مكافحة غسل األموال ومتويل   3
اإلرهاب واإلعداد له 

قبل إجراء عملية التفتيش على أحد املصارف بشأن مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب، يجب 

اتخاذ بعض اخلطوات التي تعتبر جد مهمة في جناح عملية التفتيش وتوفر املعلومات املطلوبة 

من أجل كفاءة إدارة عملية التفتيش.

1 .3  التخطيط قبل بدء التفتيش

إدارته في إطار عملية  إلى املصرف، مع  التفتيش  أولية، قبل دخول فريق  إجراء مناقشات  يجب 

تخطيط سابقة لعملية التفتيش. وخالل هذه املناقشات، يُطَلب من إدارة املصرف جمع املعلومات 

الالزمة إلمتام التفتيش. 

وحتى حتتفظ بعنصر املفاجأة، ال تقوم بعض واليات االختصاص بإخطار إدارة املصرف حتى تبدأ 

عملية التفتيش. وفي تلك احلالة، يطلب املشرفون من اإلدارة جمع املعلومات بعد أن يكونوا قد 

دخلوا بالفعل إلى املصرف. 

وتبدأ مرحلة التخطيط لنطاق عملية التفتيش واجلوانب األخرى املتعلقة بها بجمع املعلومات 

التالية وحتليلها: 

تقييم مخاطر مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب اخلاص باملصرف  •

تقارير التفتيش السابقة واملراسالت بني املصرف وجهاز الرقابة  •

مرجعات احلسابات الداخلية واخلارجية وغيرها من املراجعات املستقلة  •
معلومات الرصد غير امليداني 14  •

املعلومات املستلمة في شكل خطاب طلب من جهاز الرقابة  •

 
2 .3  تقييم مخاطر مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب قبل الزيارة 15

في إطار عملية التخطيط وبغرض إجناز أهداف عملية التفتيش بشأن مكافحة غسل األموال 

ومتويل اإلرهاب، يتولى رئيس بعثة التفتيش مراجعة حتليل مخاطر مكافحة غسل األموال ومتويل 

اإلرهاب التي يعدها املصرف أو في حالة عدم توافر ذلك، يقوم بإعداد تقييم للمخاطر بناء على 

العوامل املتاحة )انظر الفصل الثاني ملزيد من التفاصيل(. ومع ذلك، فإنه يُوصَى بأن تَُعد جميع 

املصارف تقارير تقييم اخملاطر بشأن مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب وتَُنِفذ برامج االمتثال 

اخلاصة بها وفق ما يُكَتَشف من مخاطر خاصة.

املتعلقة  اخملاطر  حتديد  ذلك  في  مبا  العوامل  من  عدد  اخملاطر  تقييم  عملية  تراعي  أن  ويجب 

واملواقع اجلغرافية وقياسها، حيث تساعد عمليات تقييم اخملاطر  باملنتجات واخلدمات والعمالء 

املكتملة املصارف في إدارة خطر مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب إدارةً فعالة وتطوير أدوات 

الرقابة الداخلية املالئمة لبرنامج االمتثال بشأن مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب.

وتكون مراجعة املفتش لتقييم مخاطر املصرف بشأن مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب 

هي أداة توجيه عملية التخطيط، حيث يتم في أطار هذه املراجعة مراعاة جميع العوامل ذات 

الصلة بحجم اخملاطر التي يواجهها مصرف بعينه، فضال عن مراجعة تقييم اخملاطر لتحديد ما 
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إذا كانت تتوافق مع اخملاطر الفعلية للمصرف.

3 .3  عمليات التفتيش السابقة واملراسالت مع املصرف

تعتبر النتائج املستخلصة من عمليات التفتيش وأوراق العمل السابقة وكذلك من املراسالت 

السابقة  التخطيط  مرحلة  خالل  مهمة  مصادر  له  التابع  املراقبة  وجهاز  املصرف  بني  اجلارية 

غياب  وكذلك  ارتكابها  التي سبق  االنتهاكات  إبراز  يجب  السياق،  وفي هذا  التفتيش.  لعملية 

اإلرهاب  ومتويل  األموال  ملكافحة غسل  االمتثال  أخطاء  بني  من  املالئمة  واإلجراءات  السياسات 

األخرى ومتابعاتها خالل عملية التفتيش. كما تعد األمور العامة املعلنة مثل املقاالت اإلخبارية 
من املصادر املهم كذلك في استقاء املعلومات حول املصرف املستهدف. 16

4 .3  تقارير مراجعة احلسابات الداخلية واخلارجية أو أعمال املرجعة 
املستقلة األخرى

مكافحة  وأخطاء  قضايا  تغطي  التي  واخلارجية  الداخلية  احلسابات  مراجعة  تقارير  تفيد  وقد 

لعملية  التخطيط  مرحلة  خالل  مهمة  معلومات  توفير  في  اإلرهاب  ومتويل  األموال  غسل 

التفتيش )أنظر مربع 5 .3(. وينبغي أن يحدد املفتشون خالل قيامهم باملراجعة كل من نوعية 

ونطاق علميات مراجعة احلسابات وكيفية تعاملهم مع برامج االمتثال ملكافحة غسل األموال 

ومتويل اإلرهاب. من املهم أيضا مراجعة أي مراسالت جتري بني إدارة املصرف وبني مراجعي احلسابات 

وحتديد أي إجراءات إصالحية مت اتخاذها لتصويب بعض األخطاء احملتملة. ففي املمارسة الرقابية 

في هونغ كونغ ، على سبيل املثال، قد تشترط هيئة هونغ كونغ النقدية قيام املصرف بتعيني 

مراجع خارجي معتمد من جهتها ملرجعة جانب معني من نشاط املصرف. وتقوم الهيئة كذلك 

على  التفتيش  عملية  في  املراجعة  نتائج  باستخدام  تقوم  ثم  املراجعة  هذه  نطاق  بتحديد 

املصرف. وفي ماليزيا، تؤكد هيئة لبوان للخدمات املالية اخلارجية على أهمية الدور الذي يضطلع 

به املفتشون اخلارجيون في رصد الرقابة واإلجراءات الداخلية للمصرف وفي تأكيد مدى امتثاله 

لبوان  هيئة  أصدرت  وقد  اإلرهاب.  ومتويل  األموال  ملكافحة غسل  املنظمة  الوطنية  اللوائح  مع 

للخدمات املالية اخلارجية إرشادات توجيهية للمراجعني الداخليني تشترط تنفيذ بعض التدابير 

وأدوات الرقابة ذات الصلة مبكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب كأحد املعايير الدنيا.

5 .3  معلومات الرصد اخلارجي

تعد البيانات التي يجري جتميعها من خالل نظم الرصد غير امليدانية جزءا هاما في العمل امليداني، 

نظرا الشتمالها على معلومات واردة من أجهزة التنظيم وإنفاذ القانون. وقد تتضمن مثل هذه 

املعلومات أخطاء حترير تقارير األنشطة املشبوهة أو اإلبالغ عن املعامالت النقدية الضخمة أو 

حجم تقارير املعامالت املشبوهة وأنشطة املبالغ النقدية الضخمة باملقارنة مع حجم املصرف 

ومنوه وموقعه اجلغرافي. وقد يعقب ذلك عقوبات مدنية مالية أو غيرها من اجلزاءات التي تفرضها 

السلطات اخملتصة، مثل مذكرات املثول أو الضبط بغية إنفاذ القانون. وقبل بدء الزيارة في واليات 

االختصاص التي تنقسم فيها مسؤوليات الرقابة امليدانية وغير امليدانية بني إدارتني منفصلتني، 

عادة ما يلتقي فريق التفتيش امليداني مع طاقم عمل إدارة التفتيش غير امليداني املسؤول عن 

االهتمام  ذات  القضايا  مناقشة  هو  اللقاء  هذا  من  والغرض  املصارف.  على  املستمر  اإلشراف 

أنواعها  أو  تعمقا  أكثر  حتريات  تتطلب  التي  األنشطة  وقطاعات  العالية  اخملاطر  مثل  املشترك 

وكذلك أوجه القصور التي مت اكتشافها من قبل ولم تعالج بعد.
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1997 بشأن  21 فبراير/شباط  الصادر في   02.  97 رقم  التوجيه  في فرنسا، يشترط 
الوزارية الصادرة  الرقابة الداخلية وشركات االستثمار )املعدل بالقرارات  مؤسسات 
في 31 مارس/آذار 2005 و17 يونيه/حزيران 2005 و20 فبراير/شباط 2007 و2 يوليو/متوز 
2007( أن تقوم املصارف بإعداد نوعني من التقارير وإرسالها إلى جهاز الرقابة )األمانة 

العامة للجنة املصارف(. 
تواجه  التي  اخملاطر  عن طبيعة  النظر  بغض  اإلبالغ،  تعد مؤسسات  أن  ويشترط 
املصرف،  وعلى األقل مرة كل عام حسب املادة 42، تقريرا حول الظروف التي يجري 
 97 التوجيه  )املعرفة في  اخملاطر  أنواع  نوع من  الداخلية. ولكل  املراقبة  تنفيذ  فيها 
.07(، سوف يتضمن التقرير، من بني أمور أخرى، ما يلي: )1( وصف لإلجراءات األساسية 
 )2( اإلجراءات؛  هذه  من  املستفادة  والدروس  الداخلية  بالرقابة  يتعلق  فيما  املنفذة 
والسيما  املستفادة  األساسية  الدروس  على  والتعرف  املنفذة،  بالتحريات  سجل 
العيوب األساسية التي يتم مالحظتها ومتابعة اإلجراءات التصحيحية املتخذة؛ و)3( 
وصف للتغيرات اجلوهرية الناشئة فيما يتعلق بالرقابة الداخلية خالل الفترة محل 
النظر. إضافة إلى ذلك، تشترط املادة 43 من التوجيه 97 .02 أن مؤسسات اإلبالغ تعد 
تقريرا، على األقل مرة كل عام، حول قياس ورصد مقدار تعرضها للمخاطر، وقد يدرج 

هذا التقرير كجزء من التقرير الذي يتم إعداده حسب املادة 42. 
مؤسسات  تسلم  أن  يجب   ،02.  97 رقم  التوجيه  من   44 املادة  في  يرد  وحسبما 
42 و43 سنويا، ليس إلى جهات صنع القرار  املادتني  التقارير التي تشترطها  اإلبالغ 
فحسب ولكن أيضا إلى جلنة املصارف، كما ينص على ذلك خطاب صادر عن األمانة 
العامة للجنة املصارف في 19 سبتمبر/أيلول 2007 إلى جمعية شركات االستثمار 
ومؤسسات االئتمان. وتعتبر هذه التقارير جد مهمة ليس فقط من ناحية عمليات 
التفتيش غير امليدانية، ولكن أيضا فيما يتعلق مبرحلة باإلعداد لعمليات التفتيش 
الضعف  أوجه  عن  الزيارة،  قبل  عامة،  بنظرة  املفتشني  متد  ألنها  نظرا  امليدانية، 
األموال  ذلك مكافحة غسل  في  مبا  للمصرف،  الداخلية  الرقابة  أدوات  في  احملتملة 

ومتويل اإلرهاب، كما أنها تتيح لرئيس البعثة أن يضع خطط البعثة وفقا لها.

أمثلة على املعلومات اخلارجية املفيدةاملربع 5.3

ونتيجة لهذه املناقشات املبدئية، يتكون لدى فرق التفتيش فهم أفضل لبعض القضايا التي 

تتطلب عناية خاصة. ويجب أن يلتقي فريق التفتيش امليداني أيضا، قبل بدء الزيارة، مع وحدة 

االستخبارات املالية ملناقشة اخملاوف احملتملة بشأن املصرف املستهدف – نقص تقارير املعامالت 
املشبوهة، مثال – والتي تشير إلى ضعف عملية اإلبالغ.17

6 .3  خطابات الطلب

يقوم رئيس بعثة، قبل البدء في التفتيش بشأن مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب، بتسليم 

خطاب إلى إدارة املصرف يطلب فيه بعض املعلومات املهمة التي من شأنها أن تساعد في إمتام 

عملية التفتيش بأقل قدر ممكن من التوقف وفي فترة زمنية مناسبة. 18 وقد يطلب املفتشون 

أيضا بعض املعطيات احملددة التي تلزم إلمتام التفتيش على مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب، 
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أفضل  تعتبر  التي  اجلوانب  بعض  أيضا  التالية  النماذج  وتتضمن  الزيارة.  بدء  عند  أو  قبل  سواء 

ممارسات مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب وتسير على درب كثير من توصيات فرقة العمل 

املعنية باإلجراءات املالية، ولكنها ليست بأي حال من األحوال شاملة جلميع األمور. وميكن تعديل 

هذه القائمة مبا يتناسب مع قوانني والية االختصاص ولوائحها وسياساتها وكذلك وفقا حلجم 

اخملاطر املتعلقة مبكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب ونطاق عملية التفتيش اجلاري التخطيط 

لها. 

1 .6 .3     برنامج املصرف بشأن االمتثال ملكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب

االمتثال  بشأن  املصرف  برنامج  فعالية  مدى  تقيِّم  ألنها  نظرا  أهمية  املعلومات  هذه  تكتسب 

ملكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب وكذلك امتثاله إلى القوانني واللوائح احمللية وفعاليته في 

مكافحة أنشطة غسل األموال ومتويل اإلرهاب. كما يقدم وصفا لهيكل برنامج االمتثال اخلاص 

في  االتصال  نقاط  في حتديد  التفتيش  بعثات  رؤساء  املعلومات كذلك  هذه  وتساعد  باملصرف. 

املصرف اخلاضع للتفتيش.

اسم ولقب مسؤول االمتثال املعني مبكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب  •

اخملططات التنظيمية التي تبني قطاعات اإلبالغ   •

نسخ ضوئية من أحدث برامج االمتثال ملكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب املكتوبة   •

واملعتمدة من قبل مجلس اإلدارة

نسخ من السياسات واإلجراءات املتعلقة بجميع متطلبات اإلبالغ وحفظ السجالت، مبا   •

في ذلك تقارير املعامالت املشبوهة

مراسالت املصرف مع أجهزة الرقابة التابع لها ووحدة االستخبارات املالية وسلطات إنفاذ   •

القانون منذ وقت إجراء التفتيش السابق 

نسخ من جميع اإلجراءات والسياسات الداخلية املتعلقة مببادئ اعرف عميلك والعناية   •

الواجبة بالعمالء

2 .6 .3     سجالت مراجعة احلسابات 

تقدم سجالت مراجعة احلسابات آراء حيال اخملاوف واملشاكل احملتملة داخل املصرف وكيف تعاملت 

معها إدارة املصرف. ومن املهم هنا أن يتم مراجعة نطاق عملية مراجعة احلسابات ومالحظة ما 

إذا كانت تتضمن مراجعة لبرنامج املصرف بشأن مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب. ويجب 

أن يطلب رئيس البعثة في هذا السياق ما يلي: 

مستقلة  أو  خارجية  أو  داخلية  حسابات  مراجعة  عمليات  أي  نتائج  من  ضوئية  نسخ   •

ذلك  اإلرهاب، مبا في  األموال ومتويل  أخر تفتيش بشأن مكافحة غسل  إمتام  أجريت منذ 

ه لإلدارة ورد اإلدارة عليه.  خطاب املشاركة املوجَّ

مراجع  أعده  الذي  املراجعة  وبرنامج   وخطة  اخملاطر  تقييم  تقرير  إلى  الوصول  إمكانية   •

احلسابات وكذلك أوراق العمل املستخدمة في عملية املراجعة أو االختبار. 

3 .6 .3     تقييم اخملاطر

عملية  في  األساسية  الوثائق  من  واحدة  هو  مناقشاته،  سبق  كما  اخملاطر،  تقييم  تقرير  يعد 

التخطيط إلجراء التفتيش امليداني وكذلك في مساعدة رئيس البعثة وأعضائها.وتساعد الوثائق 
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اإلرهاب،  ومتويل  األموال  لتحليل مخاطر مكافحة غسل  إعداده  املفتش، خالل  التالية  والتقارير 

على فهم منهجية املصرف وأسبابه : 

نَُسْخ ضوئية من تقرير تقييم مخاطر مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب الذي تعده   •

اإلدارة بشأن املنتجات واخلدمات والعمالء واملواقع اجلغرافية

قائمة من حسابات املصرف عالية اخملاطر  •

4 .6 .3     برنامج حتديد هوية العمالء

يجب أن متتلك املصارف برنامجا مكتوبا لتحديد هوية العمالء يرسم مالمح عملية حتديد الهوية 

وشروط فتح احلسابات. ويفترض أن مُتَكِّن برامُج حتديد هوية العمالء املصارَف من التيقن على نحو 

معقول من الهوية احلقيقية للعمالء. 19 وحتى يتسنى مراجعة برنامج حتديد هوية العمالء، على 

رئيس البعثة طلب ما يلي: 

قائمة بجميع احلسابات التي تفتقر إلى أرقام حتديد الهوية املناسبة.  •

املراسالت التي يطلب فيها أرقام حتديد الهوية من عمالء املصرف  •

وصف مكتوب لبرنامج حتديد هوية العمالء اخلاصة باملصرف  •

قائمة باحلسابات اجلديدة جلميع للمنتجات  •

قائمة بأي حسابات فتحت بدون متام إجراءات التحقق من صحتها أو أي حسابات فتحت   •

بناء على استثناءات من برنامج حتديد هوية العمالء املعتمد من املصرف.

قائمة بالعمالء الذين اتخذ املصرف حيالهم إجراءات مضادة وفقا ألحكام برنامج حتديد   •

هوية العمالء.

قائمة بجميع الوسائل الوثائقية وغير الوثائقية التي يستخدمها املصرف في التحقق   •

من صحة هوية العمالء.

نسخ من العقود املبرمة مع املؤسسات املالية واألطراف الثالثة التي تؤدي برنامج حتديد   •

هوية العمالء بأكمله أو بعض منه. 

ويجب أن يولي املفتشون اهتماما خاصا إلى القضايا املتعلقة مببدأ اعرف عميلك والعناية 

الواجبة بالعمالء. وقد أظهر العمل امليداني قدرا ضئيال جدا من االمتثال إلى املبدأ رقم 5 أو مبَدئي 

اعرف عميلك والعناية الواجبة بالعمالء، كما يتضح من الشكل 5 .1. 

5 .6 .3     اإلبالغ عن املعامالت املشبوهة

امتثال في إطار مكافحة  برنامج  أي  املعامالت املشبوهة جزءا هاما من  اإلبالغ عن  تعد عملية 

املعامالت  عن  اإلبالغ  نظام  تفاصيل  دراسة  يجب  هنا  ومن   20 اإلرهاب.  ومتويل  األموال  غسل 

املشبوهة لتحديد ما إذا كان النظام يتوافق مع القوانني واللوائح والسياسات الوطنية وما إذا 

كان يتم تنفيذها حسب الغاية املصممة من أجلها. وتساعد املعلومات التالية رئيس البعثة في 

حتديد هذه األمور: 

فترة  خالل  املالية  االستخبارات  وحدة  لدى  احملررة  املبلغة  املشبوهة  املعامالت  تقارير   •

املراجعة، مبا في ذلك الوثائق املؤيِّدة )حيث تسمح القوانني واللوائح والسياسات الوطنية 

باإلطالع على تقارير املعامالت املشبوهة21(. 

حتليل وتوثيق أي نشاط يجري دراسة اإلبالغ عنه كعملية مشبوهة ولكنه لم يحرر تقرير   •
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بشأنه، ومن ثم فاملصرف يدرس جديا تقدمي تقرير عملية مشبوهة بشأنه.

إجراءات الرصد املوسعة للمصرف املطبقة على احلسابات عالية اخملاطر.  •

حتديد ما إذا كان املصرف يستخدم نظام رصد يدوي أو مميكن أو مزيج من االثنني. وإذا كان   •

ِّد، عليك احلصول على بعض املعلومات عنه. النظام يقدم من خالل ُمَور

نسخ من التقارير املستخدمة في التعرف على املعامالت املشبوهة ورصدها.  •

املراسالت احملررة لدى سلطات إنفاذ القانون الوطنية حول طبيعة احلسابات املبلغ عنها   •

لتضمنها أنشطة مشبوهة.

نسخ من مذكرات املثول اجلنائية التي تسلمها املصرف منذ التفتيش األخير.  •

املثول  مذكرات  إلى  لالمتثال  املستخدمة  والعمليات  واإلجراءات  السياسات  من  نسخ   •

اجلنائية.

6 .6 .3     اإلبالغ عن املعامالت النقدية الضخمة 

تشترط بعض واليات االختصاص، في إطار مراقبة أنشطة غسل األموال ومتويل اإلرهاب، اإلبالغ 

عن املعامالت التي تتضمن مبالغ نقدية ضخمة. وتساعد املعلومات اآلتية في حتديد ما إذا كانت 

عملية اإلبالغ عن املعامالت النقدية الضخمة تعمل على نحو صحيح وتفي باملتطلبات الوطنية:

تقارير املعامالت النقدية الضخمة احملررة   •

اإلبالغ  التي تستحق  النقدية  املعامالت  التعرف على  الداخلية املستخدمة في  التقارير   •

عنها خالل فترة املراجعة

قائمة باملنتجات أو اخلدمات التي قد تتضمن معامالت نقدية.  •
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7 .6 .3     سجالت التدريب

يجب أن يطلب رئيس البعثة وثائق التدريب املالءمة 22، مبا في ذلك جداول التدريب شاملة التواريخ 

وأسماء املتدربني واملوضوعات التي تناولها التدريب حتى يتأكد من أن املصرف قد أجرى البرامج 

التدريبية الالزمة على نحو كافي.

8 .6 .3     العقوبات واحلسابات اجملمدة 

يتعلق  فيما  والسياسات  واللوائح  للقوانني  ميتثل  املصرف  كان  إذا  ما  املفتشون  يحدد  أن  يجب 

بالعقوبات وما إذا كانت األنظمة التي يطبقها املصرف فعالة. وتتضمن املعلومات املطلوبة ما 

يلي: 

نسخ من بيان العقوبات )إن وجدت( والسياسات واإلجراءات  •

نسخ من تقارير إدارة اخملاطر فيما ترتبط بالعقوبات  •

قائمة باملعامالت اجملمدة أو املرفوضة سواء مع األفراد أو الكيانات املدرجة على قائمة األمم   •

املتحدة أو القائمة الوطنية

وباختصار، فإن مرحلة اإلعداد إلجراء تفتيش ميداني تتألف من خمس مراحل أساسية. 

ومتويل  األموال  غسل  مبكافحة  يتعلق  فيما  املصرف  يجريه  الذي  اخملاطر  تقييم  مراجعة   .1

اإلرهاب للعلم باملواقف عالية اخلطورة. ووفقا لتقييم اخملاطر، عليك حتديد نطاق عملية 

التفتيش واختيار اخلبرات الفنية الالزمة للقيام مبهام عملية التفتيش. أما في املؤسسات 

التي قد يشارك فيها املصرف بشكل كبير في املعامالت الدولية، مثال، سوف يحتاج رئيس 

والعالقات  البرقية  واحلواالت  احلدود  عبر  املعامالت  بشأن  التفتيش  على  للتركيز  البعثة 

مع حسابات املراسلني األجانب إلى آخره، وسوف يحتاج أيضا إلشراك مفتشني من ذوي 

اخلبرة املناسبة للقيام بأعباء عملية التفتيش. ويختلف نطاق التفتيش عند التعامل مع 

املصارف املشاركة في أنشطة اخلدمات املصرفية اخلاصة وسوف تتطلب نوعية مختلفة 

من اخلبرات بني فريق التفتيش. 

مراجعة عمليات التفتيش وأوراق العمل السابقة ومراعاة املشكالت أو األخطاء التي يتم   .2

التعرف عليها. ذلك إضافة إلى مراجعة جميع املراسالت بني جهاز الرقابة واملصرف منذ 

إجراء آخر تفتيش على مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب للتعرف على أي قضايا قائمة 

ذات صلة.

مراجعة جميع بيانات الرصد غير امليداني املتوافرة، مبا فيها املواد املعلوماتية املعلنة مثل   .3

التقارير اإلخبارية. 

املراجعة الوثيقة لعمليات مراجعة احلسابات الداخلية واخلارجية واملستقلة، وأوراق العمل   .4

اخلاصة بها وأي مراسالت بني املصرف ومراجعي احلسابات قد ترتبط ارتباطا مباشرا أو غير 

مباشر بقضايا مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب.

جتميع جميع املعلومات اجملمعة وحتليلها وإمتام نطاق عملية التفتيش. ووفقا للمعلومات   .5

الواردة قبل بدء عملية التفتيش، يجب توزيع مهام العمل بني أفراد فريق التفتيش على 

النحو املناسب وتنظيم التفتيش امليداني وتنفيذه )أنظر مربع 4 .5(.



تََبنَّى مصرف نيجارا ماليزيا منهجا قائما على اخملاطر عند اإلعداد لعملية تفتيش 
ميدانية. حيث يعني املصرف مديري عالقات ليتولوا مهمة التفتيش امليداني وجمع 
كل املعلومات املتاحة عن املصرف محل النظر. وبعد ذلك يقومون بإعداد مذكرة 
تفتيش ميداني قائم على اخملاطر حتدد اجلوانب التي تتطلب حتسن الرقابة عليها. 
مصرف  إدارات  ذلك  في  مبا  كثيرة  مصادر  من  املعطيات  بتجميع  املديرون  ويقوم 
املعلومات  وعقب حتليل  واخلارجيني.  الداخليني  املصرف  ومراجعي  ماليزيا  نيجارا 
جوانب  توضح  بحيث  والرقابة  اخملاطر  مصفوفة  إعداد  يتم  للتفتيش،  السابقة 
اخملاطر واجلوانب التي تفتقر إلى رقابة كافية ومن ثم حتتاج إلى حتسني الرقابة. 
وبناء على بيان حجم اخملاطر الذي مت إعداده، يقوم مفتشو املصرف بتحديد نطاق 
أيضا  ويقومون  العمل.  فريق  على متطلبات  والتعرف  امليداني  التفتيش  عملية 
بتحديد معدل إجراء عمليات التفتيش، والذي ال ميكن أن يقل عن مرة واحدة كل 

فترة تتراوح من 12 إلى 18 شهرا. 
امليداني  التفتيش  عملية  نطاق  حتديد  يتسنى  حتى  اجلنوبية،  كوريا  وفي 
املعلومات  املالية بجمع  الرقابة  العمل، يقوم جهاز  وتنظيمها ومتطلبات فريق 
حول املصرف من عدد من املصادر التي تشمل وحدة االستخبارات املالية الكورية 
وسلطات إنفاذ القانون واإلعالم وبيانات اخملاطر املعدة من قبل املصرف. وبناء على 
ومعدل  التفتيش  عمليات  نطاق  حتديد  على  قادرا  اجلهاز  يكون  املعلومات،  هذه 

إجراءها وحجم فريق عمل التفتيش امليداني وممن يتألف.
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نظرة عامة على اجملاالت األساسية الواجب تقييمها  4

تختلف املعايير األساسية للفحص امليداني بشأن مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب وفقا 

تتحقق  حتى  أنه  غير  اخملتلفة.  االختصاص  واليات  في  املتبعة  والسياسات  واللوائح  للقوانني 

العمل  فرقة  لتوصيات  عام  بشكل  املهمة  العناصر  اتباع  يتم  اإلرشادية،  اخلطوط  هذه  أهداف 

امتثال  برنامج  لتنفيذ  املطلوبة  الدولية  املمارسات  أفضل  من  وغيرها  املالية  بالرقابة  املعنية 

شامل بشأن مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب. ويعد برنامج االمتثال بشأن مكافحة غسل 

األموال ومتويل اإلرهاب هو أحد العناصر األساسية الذي يعد ضروريا في حالة عزم املصرف على 

التحكم في مخاطر مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب بشكل فعال. ويجب أن تقوم أجهزة 

الرقابة بتقييم برامج االمتثال أوال لتحديد مدى مالءمتها وفعاليتها وثانيا لتحديد مدى وفاءها 

باملتطلبات التنظيمية. 

1 .4  برنامج االمتثال ملكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب 23

يجب أن يكون لدى جميع املصارف برنامج امتثال بشأن مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب 

على أن يكون برنامجا مكتوبا ومعتمد من مجلس اإلدارة، بحيث يتضمن السياسات واإلجراءات 

5 .5(. ولكي  )أنظر مربع  الرقابية مبراجعته لتحديد مدى مالءمته  والعمليات وأن تقوم األجهزة 

يكون البرنامج مالئما وفعاال، يجب أن يستوفي أربعة متطلبات أساسية هي: 

تعيني مسؤول امتثال معني مبكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب  •

نظام مراجعة داخلية لضمان عمل البرنامج حسب الغرض املصمم من أجله  •

اختبار مستقبل لبرنامج االمتثال بشأن مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب  •

عقد دورات تدريبية للعاملني باملصرف حول مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب  •

1 .1 .4     مسؤول االمتثال املعني مبكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب

التفتيش  24 أمرا أساسيا في إجراء عملية  تعتبر االجتماعات مع مسؤول االمتثال في املصرف 

امليداني، حيث تساعد فريق التفتيش على التوصل لفهم أفضل لدمج قضايا االمتثال ملكافحة 

غسل األموال ومتويل اإلرهاب في جهاز االمتثال اإلجمالي للمصرف )أنظر مربع 6 .5(. فاحلفاظ على 

عامل الوحدة داخل املؤسسات املالية يعتمد على الدور الذي يقوم بهم مسؤول االمتثال، الذي 

ميثل خط الدفاع األول ضد أنشطة االحتيال وغسل األموال ومتويل اإلرهاب.

ومن هنا، كان لزاما على كل مصرف تعيني شخص مؤهل لشغل وظيفة مسؤول االمتثال 

25 ويجب  املعني مبكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب بناء على موافقة مجلس إدارة املصرف. 

يعمل  أنه سوف  اإلدارة، كما  إلى مجلس  أو  العليا  اإلدارة  إلى  تقاريره  االمتثال  يرفع مسؤول  أن 

بصور مستقلة وعلى مستوى اإلدارة. ففي معظم مهام العمل، يعمل مسؤولو االمتثال بشكل 

وتقييمها.  املصرف  داخل  باالمتثال  املتعلقة  واخملاوف  القضايا  ملراجعة  وموضوعي  مستقل 

ويقومون كذلك بتنسيق عملية التخطيط لبرامج االمتثال وتطبيقها، كما يتحملون مسؤولية 

تصميم السياسات واإلجراءات الالزمة لتطبيق البرامج وتنفيذها.  

األموال ومتويل  تامة مبتطلبات مكافحة غسل  دراية  االمتثال على  أن يكون مسؤولو  ويجب 

ورصد  وتنسيق  إدارة  عن  املسؤولون  كذلك  فهم  ولوائح،  قوانني  من  بها  تعلق  ما  وكل  اإلرهاب 

النظام املتبع في املصرف بشأن االمتثال لقوانني ولوائح مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب. 
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فضال عن ذلك، يجب أن يبدي مسؤولو االمتثال وعيا وفهما كاملني للمبادئ األخالقية واملعنوية 
مبا يتماشى مع رسالة املصارف وقيمها.26

ويحتاج مسؤولو االمتثال املعنيون مبكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب ما يكفي من املوارد 

حتى يتسنى لهم تنفيذ وإدارة برامج امتثال فعالة بشأن مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب. 

كما يجب أن يتمتعوا بإمكانية الوصول إلى بيانات التحقق من هوية العمالء عند احتياجهم 

بالعمالء. وحرّي بهم  املتعلقة  املعامالت  املعلومات وسجالت  ذلك من  إلى غير  باإلضافة  إليها، 

5

تقييم مدى  في  رقابي شامل  إطار عمل  ماليزيا  نيجارا  يتبنى مصرف  ماليزيا،  في 
من  اإلطار  هذا  وتألف  اإلره��اب.  ومتويل  األموال  غسل  ملكافحة  املصرف  امتثال 
خمسة مجاالت أساسية مصممة بهدف تقييم مدى كفاءة وفعالية السياسيات 
املُبلِّغة بشأن مكافحة  تتبعها املؤسسات  التي  الرقابة  وأدوات  والنظم  واإلجراءات 

غسل األموال ومتويل اإلرهاب. وهذه اجملاالت اخلمسة تتضمن: 

الرقابة من مجلس اإلدارة واإلدارية العليا  •
   سياسيات بشأن مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب معتمدة ومصدقة 

عليها من قبل مجلس اإلدارة
اإلرهاب من قبل  ومتويل  األموال  دورية لسياسات مكافحة غسل  مراجعات     

مجلس اإلدارة واإلدارة العليا
    تقرير اخملاطر املرتبطة باملنتجات واخلدمات

• السياسات واإلجراءات
    حتديد هوية حامل احلساب ورصد املعامالت وحفظ السجالت ...الخ.

    كشف املعامالت املشبوهة واإلبالغ عنها
    األدوار واملسؤوليات املنوطة مبسؤولي االمتثال

األموال  غسل  مكافحة  بعمليات  اإلدارة  مجلس  من  معتمد  دليل     
ومتويل اإلرهاب 

املوارد البشرية والتدريب   •
    دورات تدريبية منتظمة ومستمرة جلميع العاملني

    دراية العاملني بتدابير مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب في املؤسسة
    مراجعة منتظمة خللفيات العاملني لضمان نزاهتهم

نظم معلومات اإلدارة  •
    إعالم األطراف ذات الصلة مببادرات مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب في 

الوقت املناسب
   إطالع العاملني في الوقت املناسب على أحدث التغيرات التي قد تطرأ على 

مبادرات مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب
مراجعة احلسابات الداخلية  •

   وظيفة مراجعة مستقبلة لتقييم إجراءات مكافحة غسل األموال ومتويل 
اإلرهاب

    عمليات مراجعة حسابات منتظمة
    إجراءات تصحيحية في األوقات املناسبة 

أمثلة على إطار العمل الرقابي الشاملاملربع 5.5



أيضا فهم كل ما تعلق بصميم عملهم من منتجات وخدمات وعمالء ومناطق خدمة جغرافية 

بتلك  املرتبط  اإلرهاب  ومتويل  األموال  غسل  مخاطر  فهم  أيضا  عليهم  كما  باملصرف،  خاصة 

األنشطة واملواقع اجلغرافية. ومن هنا، كان دور فرق التفتيش يتركز في التأكد من أن مسؤولي 

االمتثال يستوفون كل هذه املعايير )أنظر مربع 6 .5(.

وتظهر العمليات امليدانية اخملتلفة أن كثير من واليات االختصاص قد جنحت في تنفيذ برامج 

امتثال صارمة بشأن مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب.

فهيئة هونغ كونغ النقدية تشترط، في ملحق اخلطوط اإلرشادية بشأن منع غسل األموال 

الصادر عنها، أن تعني املصارف مسؤولي امتثال، بحيث يضطلعون بدور حيوي في التعرف على 

أن  من  منتظم  نحو  على  التأكد  عن  املسؤولون  أيضا  وهم  عنها.  واإلبالغ  املشبوهة  املعامالت 

املصارف لديها من السياسات واإلجراءات ما يضمن االمتثال إلى املتطلبات القانونية والتنظيمية 

داخل  مناسبا  وضعا  االمتثال  مسؤولو  يحتل  أن  ويجب  االمتثال.  هذا  مدى  اختبار  عن  وكذلك 

املنظمة وأن يتمتعوا باملوارد التي تكفيهم ألداء وظائفهم. وإلى جانب عمل مسؤولي االمتثال، 

وسياسيات  إلجراءات  املستقل  بالتقييم  دوري  نحو  على  تقوم  الداخلية  املراجعة  عمليات  فإن 

املصرف بشأن مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب. 

أما في ماليزيا، فقد وضعت رابطة املصارف التجارية برنامجا بشأن مكافحة غسل األموال 

ومتويل اإلرهاب يشترط على كل مصرف أن يتبنى برنامج لالمتثال وأن يتعاون مع وحدة االستخبارات 

املالية وغيرها من أجهزة إنفاذ القانون. ويوصي البرنامج بأن تنفذ املصارف برامج داخلية تهدف 

إلى احلماية من جرائم غسل األموال ومتويل اإلرهاب واكتشافها؛ وأن جتري أعمال مراجعة حسابات 

الشخصي  السجل  التي تشمل  النزاهة  تنفذ ضوابط  وأن  االمتثال؛  أجل ضمان  من  مستقلة 

99واملهني واملالي لألفراد.
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واملدراء  االمتثال  مسؤول  من  كل  عمل  مهام  بني  الفاصلة  احلدود  تكون  هل   •
واملراجعني الداخليني واضحة؟

صف مستويات رفع التقارير. هل يرفع مسؤول االمتثال تقاريره إلى إدارة املصرف   •
مباشرة؟

ما هو نطاق مهام العمل املنوطة مبسؤول االمتثال، متضمنة مكافحة غسل   •
األموال ومتويل اإلرهاب )إن كان ذلك مناسبا(؟

أو  لإلبالغ عن مشكالت  العاملون استخدامه  يوجد خط ساخن يستطيع  هل   •
مخاوف ترتبط مبكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب دون اخلوف من االنتقام؟

هل يرصد مسؤول االمتثال خطة االمتثال ملكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب   •
بغرض التحديث الدوري للمعلومات، عند احلاجة؟

هل يقوم مسؤول االمتثال بتنسيق االستفسارات و/أو التحريات بشأن مكافحة   •
غسل األموال ومتويل اإلرهاب وإجراءها عندما يعتبر ذلك ضروريا ؟

التي خصصت لبرنامج االمتثال ملكافحة غسل األموال ومتويل  املوارد  كم عدد   •
اإلرهاب؟

إجراء  يتمكن من  العمل آلخرين حتى  االمتثال مسؤوليات  يفوض مسؤول  هل   •
)مثال،  اإلرهاب  ومتويل  األموال  غسل  ملكافحة  االمتثال  بشأن  مالءمة  حتريات 

املراجعة القانونية أو الداخلية( لضمان حسن املتابعة؟

أمثلة على قضايا أساسية يجب مراعاتها خالل مقابالت مسؤولي االمتثالاملربع 5.6
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معايير  إلى  االمتثال  مسؤولي  يخضع  )ماليزيا(،  بلبوان  اخلارجية  املالية  اخلدمات  مركز  وفي 

اهتماما  اخلارجية(  املالية  للخدمات  لبوان  )هيئة  اخلارجي  التنظيم  جهاز  يولي  حيث  صارمة، 

خاصا مبلفات مسؤولي االمتثال، من خالل جمع املعلومات حول مؤهالتهم مبا في ذلك وظائفهم 

السابقة وخبرتهم اإلجمالية في املصرف واملدة التي قضوها في شغل الوظيفة احلالية والدورات 

التدريبية التي حصلوا عليها وخبرتهم في مجال مكافحة غسل األموال ومنع اجلرائم املالية.

2 .1 .4     أدوات الرقابة الداخلية

يجب أن يضع كل مصرف إجراءات وسياسيات وأدوات رقابة داخلية ويحافظ على استمرارها من 

أجل منع أنشطة غسل األموال ومتويل اإلرهاب في املؤسسة. ويجب أن يتضمن هيكل الرقابة 

الداخلية، كحد أدنى، من بني التزامات إبالغ أخرى، سياسات بشأن العمالء تشترط القيام بالعناية 

الواجبة وحفظ السجالت والكشف عن املعامالت غير العادية واملشبوهة.

أنها تلك األدوات من قبيل سياسات املصرف  وإجراءاته  الداخلية على  الرقابة  أدوات  وتعرف 

القوانني  االمتثال مع  والتي حتقق عامل  السيطرة  اخملاطر وتضعها حتت  التي حتد من  وعملياته 

واللوائح احلاكمة ملكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب. ويجب أيضا أن يتناسب مدى تطور أو 

التي يواجهها ومدى تعقيد  التنظيمي واخملاطر  األدوات مع حجم املصرف وهيكله  تعقيد هذه 

في  داخلية  رقابة  أدوات  تنفذ  ألن  قابلية  أكثر  واملعقدة  الكبيرة  املصارف  تكون  حيث  عملياته، 

كل إدارة من إدارتها بشأن االمتثال ملكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب. وهذه األدوات الرقابية 

ترتبط بطبيعة عمل  كل  التي  االمتثال  اخملاطر وشروط  تتعامل مع  ما  إدارة عادة  اخلاصة بكل 

إدارة أو مستوى معني من أعمال املؤسسة، كما تكون  هذه األدوات جزءا من برنامج شامل بشأن 

االمتثال ملكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب )أنظر مربع 7 .5(.

5
يجب أن تراعي فرق التفتيش عناصر الرقابة الداخلية التالية لتحديد مدى كفاءة منظومة الرقابة 

الداخلية ألحد املصارف: 
األكثر عرضة لسوء  اجلغرافية(  املواقع  العمالء،  اخلدمات،  )املنتجات،  املصرفية  العمليات  حتديد   •
االستعمال من قبل غاسلي األموال واجملرمني؛ وعمل حتديث دوري لوضع اخملاطر في املصرف؛ وتقدمي 

برنامج امتثال ملكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب مصمم خصيصا إلدارة اخملاطر. 
إخطار مجلس اإلدارة أو إحدى اللجان التابعة له، واإلدارة العليا بشأن مبادرات االمتثال وما تنطوي   •
وإخطار  اتخاذها.  مت  التي  التصحيحية  واإلجراءات  عليها،  التعرف  سبق  قصور  أوجه  من  عليه 

مجلس اإلدارة واإلدارة العليا كذلك بشأن تقارير املعامالت املشبوهة احملررة. 
وطرح  واإلبالغ  السجالت  بحفظ  اخلاصة  التنظيمية  املتطلبات  بجميع  الوفاء  في  املساعدة   •
التوصيات بشأن االمتثال ملكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب وحتديث املعلومات اخلاصة بأي 

تغير في اللوائح.
تنفيذ سياسات العناية الواجبة بالعمالء وإجراءاتها وعملياتها والتي تقوم جميعها على تقييم   •

اخملاطر.
حتديد املعامالت مستحقة اإلبالغ وحتري الدقة في حترير جميع التقارير املطلوبة مبا في ذلك تقارير   •

املعامالت املشبوهة وتقارير املعامالت النقدية الضخمة. 
توفير أدوات الرقابة ونظم الرصد الكافية مبا يضمن الكشف عن األنشطة املشبوهة واإلبالغ   •

عنها في أوقاتها.
رصد  أو  التقارير  إعداد  أو  النقدية  املعامالت  مع  التعامل  على  قادرين  مؤهلني  مراقبني  توفير   •
األنشطة املشبوهة أو املشاركة في أي نشاط آخر يندرج حتت مظلة اللوائح احلاكمة ملكافحة 

غسل األموال ومتويل اإلرهاب.

العالقة بني أدوات الرقابة الداخلية وبرنامج االمتثال ملكافحة غسل األموال املربع 5.7
ومتويل اإلرهاب في أحد املصارف



3 .1 .4     االختبار املستقل لالمتثال

يجب أن متتلك املصارف وظائف مراجعة حسابات مستقلة يشغلها أفراد مؤهلون لُتْعَنى باختبار 

مدى االمتثال ملا تنفذه من إجراءات وسياسات وأدوات رقابة بشأن غسل األموال ومتويل اإلرهاب 

)أنظر مربع 8 .5(. وميكن بشكل عام إجراء اختبار مستقل مبعرفة إدارة مراجعة احلسابات الداخلية 

أو مراجعي حسابات خارجيني أو استشاريني أو غير ذلك من األطراف املستقلة املؤهلة. ويجب أن 

يرفع األفراد القائمني على اختبار مدى االمتثال تقاريرهم مباشرة إلى جلنة مراجعة احلسابات التي 
تتألف في األساس وبالكامل من أعضاء خارجيني في مجلس اإلدارة. 27

كما يجب أن تكون عمليات مراجعة احلسابات قائمة على اخملاطر وأن تقيِّم نوعية إدارة اخملاطر ذات 

الصلة بالعمليات املصرفية وإدارات املصرف والشركات التابعة. غير أن برامج مراجعة احلسابات 

القائمة على اخملاطر تتنوع حسب حجم املصرف ومدى تعقيده ونطاق أنشطته وحجم اخملاطر 

ونوعية وظائف الرقابة والتنوع اجلغرافي واستخدام التكنولوجيا.

4 .1 .4     التدريب

الذين  األفراد  جميع  تلقي  يضمن  مبا  للعاملني  مستمرة  تدريبية  برامج  املصارف  توفر  أن  يجب 

يتطلب عملهم معرفة بشأن مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب التدريب املناسب. والبد وأن 

يشمل التدريب املقدم لهذه الفئة من العاملني معرفة باألساليب والطرق واالجتاهات املستخدمة 

حاليا في أنشطة غسل األموال ومتويل اإلرهاب وكذلك القوانني واللوائح املنظمة لها والتي تؤثر 

على أعمال املصرف. كما يجب توجيه اهتمام خاص إلجراءات العناية الواجبة بالعمالء ومتطلبات 

اإلبالغ عن املعامالت املشبوهة اخلاصة باملؤسسات.

101

الفصل اخلامس : عملية الرقابة امليدانية

5 الداخلية قد متكنت من حتقيق  يتمثل دور املفتش في ضمان أن مراجعة احلسابات 
جميع اخلطوات التالية: 

ومتويل  األموال  غسل  ملكافحة  االمتثال  برنامج  وفعالية  تكامل  مدى  تقييم   •
اإلرهاب، مبا في ذلك السياسات واإلجراءات والعمليات ذات الصلة.

مراجعة مدى مالءمة تقييم اخملاطر باملصرف، مع مراعاة حجم اخملاطر باملصرف   •
)منتجات، خدمات، عمالء، مواقع جغرافية(.

إجراء مراجعة حسابات داخلية مع اختبار املعامالت للتحقق من التزام املصرف   •
مبتطلبات حفظ السجالت واإلبالغ بشأن مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب.

مالحظتها  مت  قصور  أوجه  أو  انتهاكات  أي  تصويب  في  اإلدارة  جهود  تقييم   •
خالل عمليات املراجعة والتفتيش السابقة ومدى التقدم الذي حترزه اإلدارة في 

مواجهة أي إجراءات رقابية عالقة.
االمتثال  في  املستخدمة  املشبوهة  األنشطة  رصد  نظم  فعالية  مراجعة   •

ملكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب. 
ذلك  في  مبا  عنها،  واإلبالغ  املشبوهة  األنشطة  على  التعرف  عملية  تقييم   •
سياسة  دقة  مدى  حتديد  أجل  من  احملررة  املشبوهة  املعامالت  تقارير  مراجعة 

املصرف املتبعة في هذا الشأن وتوقيتها واكتمالها وفعاليتها.

أمثلة على االختبار املستقل لالمتثال ملكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاباملربع 5.8
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موظفي  أو  اجلدد  بالعاملني  يتعلق  فيما  مختلفا  التدريب  متطلبات  تركيز  يكون  أن  ويجب 

موضح  هو  كما  اجلدد  العمالء  مع  املتعاملني  واملوظفني  االمتثال  ومسؤولي  األمامية  اخلطوط 

باملربع 9 .5. ويجب أن يتم تثقيف املوظفني اجلديد على أهمية السياسات القائمة على مبدأ أعرف 

عميلك/العناية الواجبة بالعمالء واملتطلبات األساسية في املصرف. كما يجب تدريب موظفي 

وعلى  اجلدد  العمالء  هوية  من  التحقق  على  اجلمهور  مع  مباشرة  املتعاملني  األمامية  اخلطوط 

ممارسة العناية الواجبة في التعامل مع حسابات العمالء احلاليني بشكل دائم وعلى اكتشاف 

أمناط األنشطة املشبوهة. ويجب أيضا تنظيم دورات تدريبية تنشيطية على نحو منتظم لضمان 

تذكير العاملني مبسؤولياتهم وإطالعهم الدائم على ما يستجد من تطورات في هذا اجملال. ومن 

املهم أيضا أن يفهم جميع العاملني ذوي الصلة مدى احلاجة إلى السياسات القائمة على مبدأ 
أعرف عميلك/العناية الواجبة واملداومة على تنفيذها. 28

أن  البد  فاملصرف  لديها؛  املنعقدة  التدريبية  البرامج  بتوثيق  االهتمام  دائما  املصارف  وعلى 

بحيث  احلضور  التدريبية وسجل  اجللسات  ومواعيد  واالختبارات  التدريبية  املادة  بوثائق  يحتفظ 

تكون متاحة للفحص من قبل املفتشني أو مراجعي احلسابات. 

2 .4  اجلوانب األخرى الواجب تقييمها خالل التفتيش 29 

بعض  أيضا  تختلف  قد  الرقابية،  والسياسيات  واللوائح  القوانني  في  املتطلبات  الختالف  نظرا 

ذات  والقضايا  والعناصر  البرامج  بعض  يلي  وفيما  آلخر.  بلد  من  األساسية  التفتيش  معايير 

األهمية في مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب.

رافون  . فقد يكونوا قادرين على التعرف على اإليداعات أو السحوبات املشبوهة5 الصَّ  •
موظفو فتح احلسابات – فهم ميثلون خط الدفاع األول ضد أنشطة غسل األموال   •

ومتويل اإلرهاب
موظفو االمتثال ومراجعة احلسابات – يحتاجون إلى دراية بالنطاق العريض ألدوات   •

الرقابة على مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب
مكتب النقد األجنبي – قد يكون قادرا على التعرف على معامالت النقد األجنبي   •

املشبوهة
إدارة االستثمار – حيث سبق استخدام االستثمارات في غسل األموال  •
إدارة التأمني – فقد كانت منتجات التأمني أيضا وسيلة لغسل األموال  •

اإلدارة العليا – يجب أن تدرك أن مخاطر إدخال خطط غسل األموال.  •
مجلس اإلدارة –  بدون فهم عام لعملية مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب، ال   •

يقدر أعضاء مجلس اإلدارة من القيام مبا يسند إليهم من مسؤوليات

أمثلة على موظفني في حاجة إلى تدريب بشأن مكافحة غسل األموال املربع 5.9
ومتويل اإلرهاب
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1 .2 .4     برامج العناية الواجبة بالعمالء وحفظ السجالت

أحد املهام األولى التي يضطلع بها املفتشون تتمثل في مدى فاعلية وفاء املصرف بالتزاماته جتاه 

العناية الواجبة العمالء وحفظ السجالت. فاملعايير الدولية تتطلب وجود برامج مكثفة حلفظ 

اخلاص  بالسجالت  االحتفاظ  مخطط  على  احلصول  املفتشون  على  يجب  ثم  ومن  السجالت؛ 

باملصرف والقيام بفحصه وكذلك املبادئ التوجيهية اإلجرائية ويجب أيضا إجراء عملية اختبار 

للتحقق من مدى االمتثال ملتطلبات والية االختصاص. 

ويجب أن يولي املفتشون امليدانيون اهتماما لألمور التالية: 

مجهولة  باحلسابات  املصارف  حتتفظ  أن  يجب  ال  االسم.  مجهولة  احلسابات  استخدام   •

تتأكد  أن  يجب  أرقاما،  حتمل  حسابات  توجد  فعندما  الوهمية.  األسماء  ذات  أو  االسم 

املصارف من أن العميل معروف معرفة جيدة وأن سجالت التحقق من الهوية متاحة إلدارة 
االمتثال ومراجعي احلسابات واملفتشني. 30

بأن  بالعمالء  الواجبة  العناية  إجراءات  أن تسمح  بالعمالء. يجب  الواجبة  العناية  تدابير   •

يتنبأ املصرف بقدر من التيقن النسبي بنوع املعامالت التي يحتمل دخول العميل فيها، 

كما ينبغي أن تسمح للمصرف بأن يحدد متى يشتبه في مثل هذه املعامالت. 

برامج حتدي هوية العمالء. يجب أن متتلك املصارف برنامجا مكتوبا لتحديد هوية العمالء   •

يرسم مالمح عملية التحقق من هوية العمالء وشروط فتح احلسابات. ويفترض أن مُتَكِّن 

الهوية احلقيقية  التيقن على نحو معقول من  العمالء املصارَف من  برامُج حتديد هوية 

للعمالء.

أداء تدابير مشددة للعناية الواجبة بالعمالء ذوي اخملاطر العالية. يأتي كثير من املصارف   •

مة للعناية الواجبة من أجل حتمل الفئات عالية اخملاطر من العمالء وعالقات  بتدابير ُمدعَّ

ومن  اإلرهاب.  ومتويل  األموال  غسل  خطر  زيادة  على  قادر  منها  فكل  واملعامالت،  العمل 

تتزايد  وأن  احلسابات  فتح  عند  العناية  من  أكبر  قدر  إلى  منها  يخضع كل  أن  وجب  ثم 

معدالت مراجعتها خالل فترة عالقتها مع املصرف. ويجب على املفتشني التأكد مما إذا كان 

يَُتعرَّف على العمالء الذين يشكلون خطرا كبيرا على املصرف بصور فعالة ومن ثم يتم 

إخضاعهم لتدقيق معزز. 

األشخاص  مع  العالقات  بشأن  بالعمالء  الواجبة  العناية  ومتطلبات  املصرف  سياسات   •

املعرضني للخطر سياسيا. قد يشكل األفراد املعرضون للخطر سياسيا فئة أخرى من 

الفئات عالية اخملاطر. ولهذا، تتضمن السياسات في كثير من املصارف نظم إلدارة اخملاطر 

سياسيا.  للخطر  معرضا  شخصا  احملتملني  العمالء  أحد  كان  إذا  ما  حتديد  شأنها  من 

العليا  اإلدارة  موافقة  إلى  احلاجة  مثل  اإلدارة  من  اإلضافية  الضمانات  بعض  وتستخدم 

على معامالت تتضمن أشخاصا معرضني للخطر سياسيا والستمرار الرصد املعزز لهذه 

العالقات.

مع  املصرفية  العالقات  على  يحكم  قد  احلدود.  عبر  املراسلني  مع  املصرفية  العالقات   •

املراسلني عبر احلدود على أنها نشاط عالي اخملاطر يتطلب تشديد إجراءات العناية الواجبة 

املصرف  عن  املعلومات  من  يكفي  ما  على  املصارف  حتصل  أن  يجب  ولذلك،  الطبيعية. 

األصيل لفهم طبيعة عمله وسمعته ونوعية الرقابة التي يخضع إليها املصرف املراسل. 

الواجب  من  كان  إذا  احلديثة.  التكنولوجيات  مواجهة  في  وإجراءاته  املصارف  سياسات   •

تقليل اخملاطر، فإن األمر يتطلب عناية خاصة بعالقات العمل غير املباشرة التي ال تتطلب 
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حضور األطراف مثل تلك التي تنفذ عبر اإلنترنت ومن ثم تشترط املصارف في سياساتها 

وإجراءاتها أن تواجه هذا النوع من العالقات. ويجب في هذا السياق أن يتحرى املفتشون 

قد  املصرف  يكون  عندما  األخص  وعلى  العمالء،  على  التعرف  طريقة  حتليل  في  الدقة 

اعتمد على مصدر معلومات خارجي. 

عالقات  لديها  التي  املصارف  متتلك  أن  يجب  األخرى.  اإلبالغ  كيانات  مع  املصرف  عالقات   •

الشركات  هذه  امتثال  من  للتأكد  وإجراءات  سياسات  والتأمني  االستثمار  بشركات 

يجب  التغطية،  كفاية  ولضمان  اإلرهاب.  ومتويل  األموال  غسل  مكافحة  متطلبات  إلى 

من  عن كل  منها  اتفاقيات حتدد مسؤولية كل  إلى  الكيانات  وهذه  املصارف  تتوصل  أن 

تطبيقات العناية الواجبة وعن أي نوع من أعمال الرصد. 

على  لعرضها  بالسجالت  املصارف  حتتفظ  أن  يجب  بالسجالت.  االحتفاظ  سياسات   •

حني  وفي  ملراجعتها.  اخملتصة  السلطات  من  ذلك  وغير  واملفتشني  احلسابات  مراجعي 

واليات  بعض  فإن  لفترة خمس سنوات،  بالسجالت  االحتفاظ  يتطلب  الدولي  العرف  أن 

االختصاص تشترط االحتفاظ بها لفترات أطول. 

املعامالت غير العادية. من املهم أن تتم مراجعة سياسات املصارف وإجراءاتها التي تتناول   •

املعامالت املعقدة أو الضخمة على نحو غير معتاد أو األمناط غير العادية للمعامالت التي 

تفتقر إلى أغراض واضحة وجلية سواء كانت اقتصادية أو أي أنشطة مشروعة.

2 .2 .4  اإلبالغ عن املعامالت املشبوهة

وإجراءاته  املصرف  سياسات  املفتشون  يراجع  أن  يجب  املشبوهة.  األنشطة  عن  اإلبالغ   •

سلطة  أي  أو  املالية  االستخبارات  وحدة  لدى  املشبوهة  املعامالت  عن  باإلبالغ  املتعلقة 

أخرى مختصة.

العمل  وتنبيههم«. حسبما تشترط فرقة  »التلميح للعمالء  املتعلقة مبنع  السياسات   •

بها  اإلدارة  مجلس  وأعضاء  املالية  املؤسسات  على  يحظر  املالية،  باإلجراءات  املعنية 

أية  إبالغ  عند  وتنبيههم(  للعمالء  )التلميح  عمالئهم  حتذير  وموظفيها  ومسؤوليها 

لهذه  اهتماما  املفتشون  يولي  أن  ويجب  اخملتصة.  السلطات  إلى  بشأنهم  معلومات 

السياسات. 

3 .2 .4  تدابير أخرى لردع أنشطة غسل األموال ومتويل اإلرهاب

يجب أن يؤدي املفتشون املهام التالية في إطار عملية التفتيش امليداني: 

القوانني  اشتراط  حالة  في  الضخمة.  النقدية  املعامالت  عن  اإلبالغ  سياسات  مراجعة   •

واللوائح اإلبالغ عن املعامالت النقدية الضخمة، يراجع املفتشون سياسات املصرف بشأن 

اإلبالغ.

مراجعة سياسات العناية الواجبة املشددة. مراجعة سياسات املصرف وممارساته بشأن   •

ومتويل  األموال  غسل  مخاطر  من  عال  مستوى  تطرح  التي  واألنشطة  العمالء  أولئك 

اإلرهاب. 

الفروع والشركات التابعة اخلارجية للمصرف. مراجعة سياسات املصرف بشأن عمليات   •

والشركات  الفروع  أن  السياسات  تضمن  أن  ويجب  اخلارجية.  التابعة  والشركات  الفروع 

التابعة اخلارجية متتثل إلى متطلبات مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب التي يفرضها 
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البلد األم. وعندما ال تسمح البلد املضيف بتطبيق قواعد البلد األم، فإنه يجب إخطار 

أجهزة الرقابة في البلد األم.

حتويل األموال. قد يكون حتويل األموال منطقة عالية اخملاطر فيما يتعلق بأنشطة غسل   •

مصرفية  ممارسات  يتبع  املصرف  كان  إذا  ما  تقييم  يتم  ولكي  اإلرهاب.  ومتويل  األموال 

يجب  االختصاص،  والية  تفرضها  التي  السجالت  حفظ  متطلبات  إلى  وميتثل  إحترازية 

الواردة  التحويالت  ذلك  في  مبا  األموال  حتويل  سجالت  إلى  الوصول  من  املفتشني  متكني 

التفتيش مبراجعة  أن يقوم فريق  الغاية، يجب  والصادرة. وحتى تتحقق هذه  والوسيطة 

السياسات واإلجراءات التي تتناول عملية توثيق احلواالت البرقية احمللية وحفظ السجالت 

اخلاصة بها. كما يستحب، في هذا السياق، القيام باختبار بعض املعامالت.

النوع  هذا  ينطوي  قد  الوهمية.  املصارف  لدى  األجنبية  املراسلة  ومعامالت  حسابات   •

اإلرهاب.  ومتويل  األموال  غسل  مبكافحة  يتعلق  فيما  عالية  مخاطر  على  احلسابات  من 

أن  املراسل يجب  31 في حسابات  دفع وسيطة  بوجود حسابات  التي تسمح  فاملصارف 

حساب  أي  إنشاء  املصارف  على  ويحظر  الناشئة.  اخملاطر  إلدارة  خاصة  احتياطات  تأخذ 

مراسل مع مصرف أجنبي وهمي أو االحتفاظ به أو تشغيله أو إدارته   32.

ملواجهة اخملاطر في أنشطة شحن العمالت، يجب أن يفحص  أنشطة شحن العمالت.   •

واملصارف  املركزي  واملصرف  الفروع  بني  شحنها  اجلاري  العمالت  حجم  البعثة  رئيس 

املراسلة، التي قد تكون مؤشر على وجود أنشطة مشبوهة. ويجب أن تكون السجالت 

متوافرة وأن يقوم املصرف بتقدمي السجالت التي توضح طبيعة العمالت املشحونة إلى 

املصرف املركزي أو املصارف املراسلة أو كليهما أو املستلمة من أي منهما أو من كليهما. 

البحث واإلبالغ لدى السلطات عن أسماء اإلرهابيني املسجلني. أظهر العمل امليداني أنه في   •

بعض واليات االختصاص، يقوم جهاز الرقابة املعني مبكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب، 

في إطار زيارة التفتيش امليداني، مبراجعة إجراءات البحث عن أسماء اإلرهابيني املسجلني 

واإلبالغ عنها. فكندا، على سبيل املثال، تستخدم مكتب الرقابة على املؤسسات املالية 

املالي بقوائم األشخاص املدرجني على قوائم  الرئيسية إلخطار القطاع  كقناة االتصال 

مجلس األمن التابع لألمم املتحدة والقوائم احمللية. وتقوم وحدة املكتب املعنية مبكافحة 

غسل األموال مبراجعة النظم املطبقة لضمان التحقق من أسماء اإلرهابيني في مقابل 

قوائم احلكومة الكندية وتشترط زيادة معدالت البحث في حالة قيام املؤسسات املالية 

بإجراء البحث مبعدالت تقل عن مرة واحدة أسبوعيا.

3 .4  مناطق اخملاطر األساسية التي تستوجب تشديد العناية الواجبة 

في حني أن أي حساب أو مصرف قد يستخدم ألغراض غسل األموال ومتويل اإلرهاب، فإن بعض 

صرامة.  أكثر  لتفتيش  تخضع  أن  ويجب  غيرها  من  عرضة  أكثر  تكون  واألنشطة  احلسابات 

العناية  تدابير  املصارف سياسات معينة تشترط تشديد  أن تضع  الغاية، يجب  ولتحقيق هذه 

الواجبة مصممة على نحو معقول للتعامل مع فئة العمالء عالية اخملاطر، 33 إلى جانب اإلجراءات 

وأدوات الرقابة والنظم املصممة بغرض مساعدة املصرف في التعرف على حاالت غسل األموال 

ومتويل اإلرهاب واإلبالغ عنها. 

الرقابة.  تشديد  تتطلب  قد  التي  الفئات  بني  من  التالية  التجارية  واألنشطة  العمالء  ويأتي 

ويجب أن يضع كل مصرف، بناء على حجم مخاطر مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب لديه، 

قائمته التي تضم املناطق عالية اخملاطر.

الفصل اخلامس : عملية الرقابة امليدانية
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احلسابات املراسلة )اخلارجية واحمللية(  •

حسابات الدفع الوسيطة  •

العمالء غير املقيمني  •

األشخاص االعتباريون والترتيبات القانونية  •

عمالء اخلدمات املصرفية اخلاصة  •

الشركات التي بها مساهمني موكلني أو أسهم حلاملها  •

األشخاص املعرضون سياسيا  •

العمالء ذوو الدخل الصافي العالي  •

األعمال التجارية ذات الكثافة النقدية   •

استخدام الوسطاء  •

صاالت القمار  •

نشاط احلواالت  •

جتار األسلحة  •

احلواالت البرقية  •

جتار العملة األجنبية  •

عمليات استبدال العملة باملصارف  •

صناديق األمانات  •

الصكوك النقدية  •

املؤسسات املالية غير املصرفية  •

الشركات اخلارجية  •

العمالء من بلدان ذات نظم ضعيفة ملكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب  •

وبناء على متطلبات واليات االختصاص ونتائج تقييم مخاطر مكافحة غسل األموال ومتويل 

اإلرهاب في أحد املصارف، قد توجد كثير من اجملاالت األخرى التي يجب أن تخضع لعملية التفتيش. 

إضافة إلى ذلك، توجد عناصر أكثر تعقيدا البد وأن تخضع للتفتيش في حالة املصارف األكثر 

وإدارات  اخلاصة  املصرفية  للخدمات  إدارات  ومتتلك  الوسطاء،  إيداعات  في  تتعامل  التي  تعقيدا 
صناديق االستئمان أو تبيع خدمات التأمني أو تشارك في أنشطة متويل التجارة. 34

وفيما يتعلق باجملاالت التي تتطلب تشديد العناية الواجبة، فإن قضية األشخاص املعرضني 

أحد  ورد  وقد  الرقابي.  النشاط  نظر  وجهة  من  خاصة  بعناية  إحاطتها  يجب  سياسيا  للخطر 

فرقة  توصيات  من   2003 عام  في نسخة  األموال  بشأن مكافحة غسل  نسبيا  اجلديدة  اجملاالت 

ملكافحة  املتحدة  األمم  اتفاقية  إلى  طريقها  وجدت  وبالتالي  املالية،  باإلجراءات  املعنية  العمل 

الفساد. ومَتَثّل هذا اجملال في قضية األشخاص املعرضني للخطر سياسيا، أي األشخاص ذوو النفوذ 

اجلماهيري الكبير، مما يجعلهم عرضة للضلوع في الفساد. ويجب في أن تقوم املؤسسات املالية 

سياسيا  للخطر  املعرضني  األشخاص  مع  التعامل  عند  الواجبة  العناية  بتشديد  األساس  في 
وأفراد أسرهم ومعارفهم املقربني. 35

وقد عرفت فرقة العمل املعنية باإلجراءات املالية األشخاص املعرضني للخطر سياسيا على 

أنهم »األفراد املسند إليهم أو الذين أسند إليهم مناصب عامة في بلد أجنبي، مثل رؤساء الدول 

أو احلكومات، أو كبار مسؤولي احلكومة أو السلك القضائي أو اجليش، أو كبار املديرين في الهيئات 

اململوكة للدولة أو مسؤولني ذوي شأن في األحزاب السياسية«.  أما اتفاقية األمم املتحدة املذكورة 
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فتوسع نطاق الدائرة على نحو كبير فال ينحصر تعريفها على األفراد األجانب. كما تُعرِّف فرقة 

العمل املعنية باإلجراءات املالية  حداً أدنى ملدى تشديد العناية الواجبة التي يلزم إجراءها على 

للخطر  املعرضني  األشخاص  هوية  على  للتعرف  اإلضافية  املتطلبات  )والسيما،  العمالء  هؤالء 

سياسيا، و موافقة اإلدارة العليا على البدء في عالقة عمل والتدابير املعقولة للتحقق مصدر 

الثروة وتعزيز الرصد املستمر لهذه العالقة(.

وكما يوضح الشكل 2 .5، يعتبر االمتثال إلى التوصية السادسة ضعيفا لغاية على جميع 

املستويات، مع وجود معظم البلدان في تصنيف االمتثال اجلزئي )%22( أو على األكثر في تصنيف 

عدم االمتثال )%62(، في ظل أداء أسوأ بعض الشيء في البلدان النامية )%92 امتثال جزئي أو عدم 

امتثال( من البلدان املتقدمة )%72 امتثال جزئي أو عدم امتثال(.

وحتى في حالة وجود قاعدة أو الئحة حتكم التعامل مع األشخاص املعرضني للخطر سياسيا 

الرئيسية  الصعوبات  إحدى  وتتمثل  صعبا.  أمرا  التنفيذ  يبقى  للتقييم،  اخلاضعة  البلدان  في 

التوجيه  توفير  حالة  في  وحتى   – للخطر سياسيا  املعرضني  األشخاص  هوية  من  التحقق  في 

األوروبي الثالث )من بني وثائق أخرى( مرجعية مفيدة لتفعيل متطلبات فرقة العمل املعنية. ومييل 

التوجيه املعني باألشخاص املعرضني للخطر سياسيا ألن يكون توجيه عالي املستوى، حيث حترص 

السلطات على أن تكون محددة للغاية في هذا التوجيه خشية خروج بعض الفئات أو األشخاص 

الذين يتوجب خضوعهم ملستوى أعلى من العناية الواجبة. وإلى جانب هذا، فإن محتوى العناية 

الواجبة املشددة وكيفية إجراءها في الواقع العملي يبقى أمرا غاية في الصعوبة. ففي غياب هذا 

ِّل أغلبية املصارف ما عليها  التوجيه، سوف يختلف االمتثال بني املصارف اختالفا كبيرا، حيث تُؤَو

من التزامات حسبما يتراءى لها.

ب جدا من مراقبة االلتزامات حيث ال توجد معايير  كما أن عدم وجود إطار رقابي واضح يصعِّ

األشخاص  فئة  في  يدخل  ما  شخص  كان  إذا  ما  لتحديد  عليها  القياس  ميكن  ثابتة  مرجعية 

املعرضني للخطر سياسيا. فهذا اإلطار، في حقيقة األمر، يوفر مثاال توضيحيا للتحديات املرتبطة 
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Figure 5.2 Compliance with Recommendation 6f or 105 Countries
Evaluated So Far under theF ATFM ethodology
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بعملية االنتقال من نظام قائم على القواعد لنظام قائم على اخملاطر والذي يسمح فيه مبزيد 

من احلرية للكيانات اخلاضعة للمراقبة. وفي إطار مراجعة نوع املعلومات الذي يجمعها املصرف 

من العميل عند البدء في عالقة العمل، يطرح سؤال: أي رأي سوف تأخذ به اجلهة الرقابية حيال 

اإلجراءات اإلضافية التي سوف تأخذها املؤسسات املالية؟ وإلى أي حد يتوقع من جهاز الرقابة أن 

يجري العناية الواجبة اخلاصة به ويجمع املعلومات بشكل مستقل؟ وهل من املفترض أن تتم 

مراجعة آالف عمليات البحث التي جتري على محرك جوجل عن شخص بعينه؟

كان  وإن   – سياسيا  للخطر  املعرض  الشخص  ملاهية  فيه  لبس  ال  واضح  تعريف  غياب  إن 

مفهوما –  يوحي بأن مجال العناية الواجبة لم يلقى سوى قدر ضعيف للغاية من االهتمام ومن 

اليوم جتري أعمال بحث في معلومات  الركب. فكثير من املصارف  ثم يبقى مجاال متخلفا عن 

عمالءها املدرجة على قواعد البيانات التجارية وترفق نسخ مطبوعة من أعمال البحث مع ملفات 

العمالء ومن ثم ميكنها إطالع املراقبني على ما اتخذته من إجراءات بهدف االمتثال إلى متطلبات 

األشخاص املعرضني للخطر سياسيا. ومع هذا، ففي غياب توافق أوضح لآلراء، سوف يبقى هذا 

اجملال يشوبه بعض االضطراب، مبا يسمح للبعض بتطبيق املتطلبات الدنيا فقط.

املعنية  العمل  فرقة  متطلبات  تنفيذ  اجتاه  في  خطوات  مجموعة  بلدان  عدة  اتخذت  وقد 

باإلجراءات املالية بشأن األشخاص املعرضني للخطر سياسيا – حتى لو كانت الصك القانوني 

التوصية  مبوجب  املطلوب  باحلد  تفي  بأن  البلدان  لهذه  دائمة  يسمح  ال  املستخدم  )التوجيه( 

السادسة. ويخطط املصرف الدولي إلى تنفيذ مراجعة خالل األشهر القادمة للممارسات القائمة، 

مبا في ذلك حتليل األدوات املتاحة حاليا للقطاع اخلاص من أجل التعرف على األشخاص املتعرضني 

للخطر سياسيا. كما يخطط أيضا لتحديد »أفضل املمارسات« املتَّبعة في العناية الواجبة التي 

تنفذها املصارف والتحديات التي تعترض طريقها – ذلك فضال عن »أفضل املمارسات« املتبعة في 

مراقبة االمتثال للمتطلبات املتعلقة األشخاص املعرضني للخطر سياسيا.
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إعداد تقرير التفتيش:  5

يقوم املفتشون، بعد إمتام اجلزء امليداني من عملية التفتيش، بإعداد تقرير التفتيش الذي يوضح 

ويتم عرض  امليدانية.  وغير  امليدانية  الرقابية  التحاليل  إليها من خالل  التوصل  مت  التي  النتائج 

املعلومات على املصرف كتابًيا ومن خالل التناقش مع اإلدارة. ويقوم املشرف بعقد اجتماعات دورية 

الرقابية ومراجعة احلسابات  التفتيش  نتائج عمليات  اإلدارة ملناقشة  العليا ومجلس  اإلدارة  مع 
اخلارجية وكذلك مدى التقدم احملرز حيال تصحيح أوجه القصور.36

يتضمن  أن  ويجب  التفتيش  فريق  إليها  توصل  التي  النهائية  النتائج  على  التقرير  يحتوي 

تقدمي  املفتشني  على  ويتعني  النتائج.  تلك  على  بناءا  الرقابية،  اجلهات  ردود  وكذلك  مالحظات، 

استنتاجات عامة بشأن مدى امتثال املصرف ملكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب ويجب عليهم 

أيضا حتديد كال من اإلجراءات التي مت تنفيذها واخملالفات أو أوجه القصور. ومع إمتام صياغة هذه 

االستنتاجات، يقوم املفتشون بطرح توصيات التخاذ إجراء تصحيحي.

1. 5  وضع االستنتاجات

كل  املفتشون  ع  يُجمِّ أن  يجب  التفتيش،  بتقرير  اخلاصة  االستنتاجات  وضع  على  العمل  عند 

النتائج ذات الصلة املترتبة على إجراءات التفتيش الفعلية بشأن مكافحة غسل األموال ومتويل 

اإلرهاب وحتديد ما إذا كان:

الرصد  إلى  اإلرهاب  ومتويل  األموال  غسل  مكافحة  معايير  إلى  يخضع  االمتثال  برنامج   •

والرقابة الفعالة فيما يتعلق بحجم اخملاطر في املصرف؛

األموال  غسل  مكافحة  بشأن  الرقابية  املتطلبات  يدركان  العليا  واإلدارة  اإلدارة  مجلس   •

ومتويل  األموال  غسل  مكافحة  ملعايير  االمتثال  مدى  بفاعلية  ويراقبان  اإلرهاب،  ومتويل 

اإلرهاب، ويلتزمان بتنفيذ أي من اإلجراءات التصحيحية الضرورية

لضمان  تكفي  وعملياتها  وإجراءاتها  اإلرهاب  ومتويل  األموال  غسل  مكافحة  سياسات   •

االمتثال إلى القوانني واللوائح السارية وتواجه بفعالية   العمليات عالية اخملاطر مبا في 

ذلك املنتجات واخلدمات والعمالء واملواقع اجلغرافية؛

كافية  إدارة  وتوفر  الوطنية  واللوائح  للقوانني  االمتثال  تضمن  الداخلية  الرقابة  أدوات   •

للمخاطر، خاصة فيما يتعلق بالعمليات عالية اخملاطر التي تتضمن املنتجات واخلدمات 

والعمالء واملواقع جغرافية؛

وكذلك  الالزمة  واللوائح  للقوانني  االمتثال  لتحقيق  مالئمة  املستقل  االختبار  عملية   •

السياسات الرقابية؛

بأعباء  للنهوض  والسلطة  الضرورية  واملوارد  بالكفاءة  يتمتعون  االمتثال  مسئولو   •

مسؤولياتهم ؛

القانونية  واملتطلبات  بالسياسات  لاللتزام  الكافي  التدريب  على  حاصلني  األف��راد   •

والتنظيمية.
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أو  السياسة  تشوب  التي  القصور  ألوجه  األصلي  املسبب  حتديد  املفتشني  على  يجب  كما 

وال  تتضمن  التي  العوامل  من  عدد  عن  ناشئة  القصور  أوجه  تكون  فقد  العملية.  أو  اإلجراءات 

تقتصر على ما يلي: 

لم تقيِّم اإلدارة جهاز مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب باملصرف، أو لم تتحرّ الدقة   •

في تقييمه؛ 

•  ال تبدي اإلدارة عزمها على ابتكار سياسات أو إجراءات أو عمليات أو تقويتها؛

تتجاهل اإلدارة السياسات واإلجراءات والعمليات القائمة؛  •

ال تدرك اإلدارة أو املوظفون املتطلبات التنظيمية والسياسات واإلجراءات والعمليات، أو ال   •

يفهمونها؛

وأخيرا، سوء اإلعالم بالتغيرات التي تطرأ على السياسات واإلجراءات والعمليات الداخلية  •

ويجب أيضا أن يحدد املفتشون ما إذا كانت أوجه القصور أو االنتهاكات التي سبق أن تعرفت 

التعرف عليها فقط كنتيجة  مت  إذا كان  ما  أو  أو ظهرت خالل مراجعة احلسابات،  اإلدارة  عليها 

يقوم  أن  يجب  األدلة،  وجمع  القصور  أوجه  على  التعرف  فبمجرد  احلالية.  التفتيش  لعملية 

دور  أن  غير  الرقابة.  جهاز  مع  ومناقشتها  واالستنتاجات  النتائج  بصياغة  امليدانيون  املفتشون 

املفتشني امليدانيني ال يقتصر على اكتشاف العيوب في اجلهاز الداخلي املعني مبكافحة غسل 

اإلجراءات  حتديد  في  يتمثل  بهم  املنوطة  األدوار  أحد  إن  بل  املصرف.  في  اإلرهاب  ومتويل  األموال 

املناسبة لتصحيح أوجه القصور أو االنتهاكات. وقد يتطلب ذلك، من بني أمور أخرى، أن يجري 

املصرف عمليات تقييم مخاطر أكثر تفصيال أو يتخذ اإلجراءات التصحيحية املناسبة. وفي نهاية 

العملية، يجب أن تناقش النتائج مع إدارة املصرف بهدف احلصول على تعهد بعمل التحسينات 

أو اتخاذ إجراءات تصحيحية مناسبة لدى احلاجة. ويجب أن يتم توثيق هذه املناقشات والتعهدات 

في سياق التقرير النهائي الذي تخرج به عملية التفتيش.  

2. 5  إعداد مالحظات تقرير التفتيش

هناك العديد من مهام العمل التي يجب القيام بها في هذه املرحلة. فينبغي أن يقوم املفتشون 

ومتويل  األموال  غسل  ملكافحة  االمتثال  برنامج  كفاءة  بشأن  االستنتاجات  بصياغة  امليدانيون 

اإلرهاب باملصرف، وان يناقشوا مدى فعاليتها مع املصرف بحيث يتضح ما إذا كان يفي باملتطلبات 

التنظيمية. 

مبا  التفاصيل  من  كافي  بقدر  العمل  أوراق  إعداد  ضمان  على  العمل  املفتشني  على  ويجب 

يدعم القضايا املقدمة في التقرير. ويجب أن تغطي املالحظات املكتوبة اجملاالت املرتبطة بالنتائج، 

بحيث تكون جميعها موضحة في التقرير، مبا في ذلك درجة االلتزام التي يبديها مجلس اإلدارة 

واإلدارة العليا جتاه االمتثال ملكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب. ومن املهم أن يقوم املفتشون 

بتحديد ما إذا كان لدى اإلدارة برنامج امتثال قوي وما إذا كان البرنامج يلقى الدعم الكامل من 

مجلس اإلدارة. ويجب عليهم أيضا حتديد ما إذا كان مجلس اإلدارة واإلدارة العليا يتم إطالعهم 

تفصيال بكل اجملهودات التي تبذل جتاه االمتثال ملكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب، إلى جانب 

تقارير مراجعة احلسابات وتفاصيل حاالت اإلخفاق في االمتثال ووضع اإلجراءات التصحيحية.

ويجب أيضا أن ينص التقرير تفصيال على ما إذا كانت سياسات املصرف وإجراءاته وعملياته 
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بشأن توثيق تقرير املعامالت املشبوهة واملعامالت النقدية الضخمة )إن تطلب األمر(، واحلواالت 

البرقية تفي املتطلبات الرقابية أم ال. وفي إطار عملية التفتيش امليداني، يجب أن يكون املفتشون 

هذه  وصف  ويتم  ِحدَّتِها.  قيَّموا  قد  يكونوا  وأن  اللوائح  أو  للقانون  انتهاكات  أي  سجلوا  قد 

االنتهاكات، حيثما يكون مناسبا، في تقرير التفتيش، ويجب أن يناقش املفتشون إجراءات اإلنفاذ 

احملتملة مع العاملني في إدارة الرقابة والشؤون القانونية »أنظر مربع 10. 5 ملزيد من التفاصيل(.

يعتني املفتش بثالثة أمور رئيسية عند إعداده للتقرير:
االمتثال لألحكام القانونية والتنظيمية  •

كفاءة املوارد باملنظمة ودعم أعمال الرصد وخاصة دعم تكنولوجيا املعلومات  •
تنفيذ برنامج مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب داخل املصرف  •

الصيغة املفضلة:
مقدمة عن املصرف )املنظمة والنشاط التجاري والفروع وما إلى ذلك(.  •

غسل  ملكافحة  املنِظمة  الداخلية  وقواعده  املصرف  تنظيم  لكيفية  وصف   •
األموال )عملية فرز العمالء واعرف عميلك واالحتفاظ بالسجالت(.

تقدمي نظام املراقبة وكشف العمليات غير االعتيادية وتقييمه.  •
وصف آلية الرقابة الداخلية وتقييمه.  •

تقييم أداء عملية اإلبالغ عن العمليات املشبوهة ومدى دقتها.  •

نقاط مهمة يجب مراعاتها:
يجب تدعيم كل ملحوظة بحقائق دقيقة.  •

يجب تقدمي وصف دقيق ومفصل ألي عملية غير عادية مت اكتشافها ولم يتم   •
اإلبالغ عنها لدى وحدة االستخبارات املالية ويجب أن تستخدمها اجلهات ذات 
املالية(  املركزي وجلنة اخلدمات املصرفية ووحدة االستخبارات  )املصرف  الصلة 

من أجل تبرير أي عقوبات يتم توقيعها.
يجب االحتفاظ بنسخ ضوئية من اخملالفات التي يتم رصدها )نسخ من امللفات   •

واإلنذارات وتقارير املعامالت املشبوهة وما إلى ذلك(.

كيف تعد تقريرا منوذجيااملربع 5.10
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احلواشي

في طار صياغة هذا الدليل، قامت فرقة املصرف الدولي بزيارة العديد من واليات االختصاص   .1
بها.  املمارسات  وأفضل  وإجراءاتها  املصرفية  الرقابة  عمليات  مختلف  على  التعرف  بغرض 
وفي حني أن معظم واليات االختصاص ترى أدلة الرقابة بشأن مكافحة غسل األموال ومتويل 
اإلرهاب على أنها سرية ومن ثم فلم تستطع مناقشتها مع فرقة املصرف الدولي، فإن دليل 
الواليات املتحدة هو وثيقة عامة وميكن اإلطالع عليها. وقد استخلصت التوصيات واالقتراحات 
الواردة في سياق هذا الفصل من واليات االختصاص التي زارها الفريق خالل جولة الدراسة 
ودليل الواليات املتحدة للتفتيش على مكافحة غسل األموال ومبادئ بازل األساسية للرقابة 
ومتويل  األموال  غسل  مكافحة  في  املشاركة  املنظمات  من  ذلك  وغير  الفعالة  املصرفية 

اإلرهاب.
أنظر منهجية املبادئ األساسية للجنة بازل املعنية بالرقابة املصرفية، مبدأ رقم 19، منهج   .2

الرقابة.
)http://www.bis.org/publ/bcbs129.pdf( 20 أنظر مبدأ بازل األساسي رقم  .3

في أسبانيا، يتم إخطار املصارف قبل شهر واحد من بدء البعثة ويجب أن تقدم ما يطلب منها   .4
من معلومات إلى وحدة االستخبارات املالية األسبانية واملسؤولة أيضا عن حتريات االمتثال 

بشأن مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب قبل 15 يوما من بدء البعثة.
أنظر منهجية املبادئ األساسية للجنة بازل املعنية بالرقابة املصرفية، مبدأ رقم 17، الرقابة   .5

الداخلية ومراجعة احلسابات.
فرق العمل املعنية باإلجراءات املالية، 27 فبراير/ شباط 2004، جرى حتديثها في يونيه/ حزيران   .6

.2006
انظر معيار 2. 29 من املنهجية.  .7
انظر معيار 3 .29 من املنهجية.  .8

في اجلزائر على سبيل املثال.  .9
تنص منهجية املبادئ األساسية للجنة بازل املعنية بالرقابة املصرفية، في املعيار األساسي   .10
رقم 11 حتت املبدأ رقم 8 )سوء استعمال اخلدمات املالية( على ما يلي: »يستطيع جهاز الرقابة 
املالية، وإن لزم األمر أي سلطة أخرى مكلفة، بشأن أي معاملة  إخطار وحدة االستخبارات 
مشبوهة. إضافة إلى ذلك فإنه يستطيع أن يتقاسم مع السلطات القضائية اخملتصة، على 

نحو مباشر أو غير مباشر، املعلومات ذات الصلة بأي أنشطة إجرامية مشتبهة أو فعلية.«
هذا هو احلال في فرنسا، على سبيل املثال.  .11

في تايالند.  .12
أكتوبر/  عميلك،  اعرف  مبدأ  وفق  املوحدة  اخملاطر  إدارة  املصرفية،  بالرقابة  املعنية  بازل  جلنة   .13
تشرين أول  2004، 20  تشير إلى أنه: »في سياق املعامالت عبر احلدود، ال ينبغي أن تواجه أجهزة 
السياسات  التابعة مع  الشركات  أو  الفروع  أحد  امتثال  التحقق من  أي عوائق عند  الرقابة 
واإلجراءات املرتبطة مببدأ »اعرف عميلك« خالل عمليات التفتيش امليداني.« ومع ذلك، »فإن 
اللوائح  إلى  االمتثال  مدى  على  الرقابة  يحتفظ مبسؤولية  املضيف  البلد  في  الرقابة  جهاز 
مة ملبدأ »اعرف عميلك )والتي تتضمن تقييما ملدى مالءمة اإلجراءات(.« انظر أيضا جلنة  املنظِّ
http://www.( 1996 ،بازل املعنية بالرقابة املصرفية، الرقابة على اخلدمات املصرفية عبر احلدود

bis.org/publ/bcbs27.htm(  واملبادئ األساسية رقم 24 و25. 
ملزيد من التفاصيل، أنظر الفصل الرابع.  .14

املصرفية  بالرقابة  املعنية  بازل  للجنة  الفعالة  املصرفية  للرقابة  األساسية  املبادئ  أنظر   .15
األمريكي  الفيدرالي  اجمللس  إصدار  و    http://www.bis.org/publ/bcbs129.htm الرابط  على 
للتفتيش على املؤسسات املالية، دليل قانون سرية املصارف والتفتيش على غسل األموال« 
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من  ملزيد    http://www.occ.treas.gov/handbook/1-BSA-AMLwhole.pdf الرابط  على 
املعلومات التاريخية حول إدارة اخملاطر. 

في أسبانيا، تتلقى جلنة مكافحة غسل األموال واخملالفات النقدية جميع إجراءات مكافحة   .16
غسل األموال ومتويل اإلرهاب التي تنفذها املصارف، حيث تتعرف على العمليات ذات اخملاطر 
األعلى فيما يتعلق باملنتجات والبلدان وتقييم مدى تكافؤ  اإلجراءات في كل منها. أما في 
بلجيكا، فيجب أن تسلم جميع املصارف تقريرا باالمتثال إلى جلنة اخلدمات املصرفية والتمويل 
واالستخبارات كل عام. وفي إيطاليا، تستخدم السلطات مجموعة متنوعة من املعلومات 
لتحديد نطاق عمليات التفتيش التي تنفذها وحتدد تلك املصارف التي ستخضع للتفتيش. 
وتستخلص هذه املعلومات من: )1( تقارير املعامالت املشبوهة والتقرير اجملمعة التي تتولى 
)مثال،  وتصنيفها  جتميعها  اإليطالية  املالية  االستخبارات  لوحدة  التابعة  اإلحصاء  وحدة 
مقدار النقدية واملعامالت عبر احلدود خالل فترة زمنية محددة، معدل احلواالت البرقية لكل 
دولة، احلواالت من املراكز املالية اخلارجية وإليها، املقارنات بني نشاط أحد املصارف وأنشطة 
مجموعة املصارف املناظرة وهكذا( و)2( املناقشات حول حجم اخملاطر باملصرف التي تعقد بني 
أقسام العمل امليداني وغير امليداني، مصرف إيطاليا املركزي، ووحدة االستخبارات املالية )التي 

عرفت سابقا باسم املكتب اإليطالي لتداول العمالت(.
ملزيد من املعلومات حول الرصد غير امليداني، أنظر الفصل الرابع.  .17

كما أشير إلى ذلك من قبل، قد تفضل بعض البلدان عدم إخطار املصرف مسبقا.  .18
بازل  جلنة  عن  الصادر  العمالء  هوية  حتديد  وتقرير  احلسابات  لفتح  العام  الدليل  أنظر   .19
http://www.bis.org/publ/ الرابط  على   )2003 )فبراير/شباط  املصرفية  بالرقابة  املعنية 

بالعمالء  الواجبة  العناية  املصرفية،  بالرقابة  املعنية  بازل  جلنة  وورقة    ،bcbs85annex.htm
اخلاصة باملصارف، على الرابط http://www.bis.org/publ/bcbs85.htm والتوصية رقم 5 لفرق 
0,234/http://www.fatf-gafi.org/document/28 العمل املعنية باإلجراءات املالية على الرابط

 . en_32250379_32236930_33658140_1_1_1_1,00.html#40recs,0
18، سوء  رقم  املبدأ  األساسية،  املبادئ  املصرفية، منهجية  بالرقابة  املعنية  بازل  أنظر جلنة   .20
استعمال اخلدمات املالية، على الرابط http://www.bis.org/publ/bcbs61.htm والتوصية رقم 

13 لفرق العمل املعنية باإلجراءات املالية.
تظهر األدلة املستخلصة من العمل امليداني أنه في بعض واليات االختصاص، تعوق أحكام   .21
السرية القانونية الصارمة مفتشي املصارف من الوصول إلى بعض األقاليم اإلدارية اخلاصة 

التي ميلك أحد الوصل إليها سوى وحدة االستخبارات القانونية. 
أنظر القسم 4. 1. 4. 5.  .22

للمزيد من املعلومات عن متطلبات برنامج االمتثال وأفضل املمارسات، أنظر التوصية رقم 15   .23
http://www.fatf-gafi.org/ من منهجية فرقة العمل املعنية باإلجراءات املالية  على الرابط

pdf.34864111/15/dataoecd/45   و املبدأ رقم 18 من منهجية املبادئ األساسية  للجنة بازل 
 . http://www.bis.org/publ/bcbs/130.pdf املعنية بالرقابة املصرفية على الرابط

أنظر جلنة بازل، العناية الواجبة بالعمالء، صفحة 56، وأيضا الورقة البحثية بشأن االمتثال   .24
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مبا في ذلك مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب. وعندما يكون حجم املصرف ال يبرر إسناد 
املسؤولية املنوط بها مسؤول االمتثال إلى أحد األشخاص املعينني خصيصا لهذا الغرض، 
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إجراء مهام الرقابة على االمتثال، مبا في ذلك مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب. 
أنظر، على سبيل املثال، جلنة باكستان لألوراق املالية والصرف، وحدة مكافحة غسل األموال،   .26

مشروع منفذ حتت الدعم الفني من املصرف الدولي، السلسلة املوجزة، اجمللد الرابع، 2004.
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1  نظرة عامة

وفقاً للتوصيات الصادرة عن فرقة العمل املعنية باإلجراءات املالية، تعد عملية وضع نظام راسخ 

بواجبها  املصارف  اضطالع  من  للتأكد  قصوى  ضرورة  اإلدارية  أو  املدنية،  أو  اجلنائية،  للعقوبات 

احليوي نحو اكتشاف عمليات غسل األموال ومتويل اإلرهاب وردعها. وفي غياب مثل هذا النظام 

األموال  لوائح وسياسات مكافحة غسل  أكثر  تعمل حتى  لن  املصرفي،  الكيان  على  للحفاظ 

ومتويل اإلرهاب شموالً على الوجه الذي يرام. وعلى املصارف أن تأخذ في طي احلسبان أن عجزها 

عن تطبيق إجراءات االمتثال املالئمة املتعلقة بعملية املكافحة سيعرضها للمساءلة القانونية 

واملسئولية املالية التي رمبا تلحق الضرر بسمعتها وكذلك بربحيتها.

وكما هو موضح في شكل 6.1، تظهر الدروس املستفادة من تقارير التقييم املرفوعة من فرقة 

املالية، والهيئات اإلقليمية على غرار فرقة العمل املعنية باإلجراءات  العمل املعنية باإلجراءات 

في  الفعالية  أن  إال  عقابية،  أنظمة  لديها  البالد  أن معظم  الدولية  املالية  واملؤسسات  املالية، 

تنفيذها تختلف اختالفاً جاماً من بلدة إلى أخرى. وفي الدول النامية أو االقتصادات الناشئة، ال 

متتلك واليات االختصاص الكثير من اخلبرة في تطبيق العقوبات أو غيرها من سبل اإلنفاذ، وهذا 

ما يعرقل نظم مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب ويحد من فعاليتها.

ويلقي هذا الفصل نظرة عامة حول العقوبات والتدابير التصحيحية احملتملة التي تستطيع 

السلطات اخملتصة تبنيها، كما يناقش ويقدم شرحاً ألهمية وضع نظم عقابية فاعلة، ومتناسبة، 

ويلقي  القائمة.  الدولية  املعايير  يتماشى مع  مبا  اإلرهاب  ومتويل  األموال  ورادعة ملكافحة غسل 

اجلزء 6.2 الضوء على أهمية وجود نظام تصحيحي وعقابي. أما اجلزء 6.3، فيضع حدوداً لنطاق 

أُنزلت في  التي  6.4 حملة حول العقوبات  التي يُفترض تطبيقها؛ في حني يعطي اجلزء  العقوبات 

املتعلقة بنشر األحكام الصادرة  املسألة اخلالفية  العديد من واليات االختصاص، ويناقش أيضاً 

الشروط  حول  عامة  نظرة   6.5 اجلزء  يقدم  النهاية،  وفي  االمتثال.  لم حتقق  التي  املصارف  على 

األساسية الالزمة التخاذ التدابير التصحيحية ولفرض العقوبات.

الفصل السادس : العقوبات والتدابير التصحيحية التي ينبغي اتخاذها من قبل السلطات اخملتصة
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Figure6 .1 Percentage of Countries Largely or Fully Compliant
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2  مقدمة عامة

يعطي اجلزء القادم وصفاً ألهمية وجود نظم عقابية فاعلة، ومتناسبة، ورادعة ملكافحة غسل 

األموال ومتويل اإلرهاب، شريطة أن تكون هذه النظم موضوعة وفقاً للمعايير الدولية املتعارف 

عليها. ومن اجلدير بالذكر أن هذا الفصل ال يتناول سوى العقوبات التي ميكن للبلدان أن تنظر 

الواجبة  و«العناية  عميلك«،  »اعرف  لسياسات  االمتثال  حتقيق  من  تتمكن  حتى  تطبيقها  في 

 ،9  ،8  ،7  ،6  ،5 رقم  للتوصيات  وفقاً  وذلك  الصلة،  ذات  الوقائية  التدابير  من  وغيرها  بالعمالء«، 

املعنية  العمل  فرقة  الصادرة عن   7  ،6  ،4 رقم  اخلاصة  والتوصيات   ،22  ،21  ،18  ،15  ،13  ،11  ،10

باإلجراءات املالية )ملزيد من التفاصيل انظر مرفق 9(. وال يتناول هذا الفصل العقوبات التي ينبغي 

البلدان تطبيقها فيما يتعلق بجرائم غسل األموال ومتويل اإلرهاب واملنصوص عليها في  على 

التوصيات رقم 1، و2، والتوصيات اخلاصة رقم 2.

مناقشة أولية  2.1

يأتي موضوع العقوبات في عدد من التوصيات اخملتلفة الصادرة عن فرقة العمل املعنية باإلجراءات 

املالية. فالتوصية رقم 1 والتوصية اخلاصة رقم 2 حتتمان على البلدان جترمي أعمال غسل األموال 

فضالً  األفراد،  على  تقع  التي  اجلنائية  املسئوليات   2 رقم  التوصية  تتناول  كما  اإلرهاب.  ومتويل 

التي توجد  البالد  االعتباريني في  املتعلقة باألشخاص  واإلدارية  واملدنية،  اجلنائية،  الفعاليات  عن 

فيها مثل هذه األنواع من املسئوليات؛ وتنص التوصية رقم 2 على وجوب تطبيق عقوبات فاعلة، 

ومتناسبة، ورادعة على أي شخص اعتباري إذا تطلب األمر لذلك. أما التوصية رقم 17، فتشترط 

األشخاص  على  لتطبيقها  ورادعة  ومتناسبة،  فاعلة،  إدارية  أو  مدنية  أو  جنائية  عقوبات  وجود 

األموال  االمتثال ملتطلبات عملية مكافحة غسل  يعجزون عن  الذين  االعتباريني  أو  الطبيعيني 

ومتويل اإلرهاب، والذين يندرجون حتت التوصيات الصادرة عن فرقة العمل املعنية باإلجراءات املالية. 

ومبوجب التوصية رقم 29، يحق ألجهزة الرقابة املصرفية فرض عقوبات إدارية مناسبة حالة عدم 

االمتثال ملتطلبات عملية مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب. ومن التوصيات سالفة الذكر 

تتعلق بشكل مباشر   1 رقم  التوصية  تطبيقها مبوجب  يتم  التي  العقوبات  أن  استنتاج  ميكن 

بجرائم غسل األموال ومتويل اإلرهاب؛ أما العقوبات التي يتم تطبيقها مبوجب التوصية رقم 17، 

و29 فتتعلق بالعقوبات املفروضة على انتهاك متطلبات عملية مكافحة غسل األموال ومتويل 

اإلرهاب )السيما سياسة اعرف عميلك، وسياسة العناية الواجبة بالعمالء، والرقابة الداخلية، 

ومتطلبات اإلبالغ(. وبناًء عليه، فإن النقاش التالي لن يغطي التوصية رقم 1، وال التوصية اخلاصة 

رقم 2، ألنهما يشيران إلى التورط النشط في عمل جنائي ال تغطيه العقوبات الواردة في هذا 

الفصل.

أهمية وجود نظام مالئم لفرض العقوبات  2.2

إن من الضرورة مبكان أن يكون هناك نظام قوي ملكافحة أنشطة غسل األموال ومتويل اإلرهاب؛ 

حتى أن أفضل القوانني واللوائح صياغة لن جتني ثمارها كاملة دون وجود نظام يعاقب املؤسسات 

املالية غير امللتزمة على عدم امتثالها لألهداف املوضوعة، السيما تلك تلك املتعلقة مبكافحة 

من  املرجوة  العامة  األهداف  العقوبات على حتقيق  وتساعد هذه  اإلرهاب.  ومتويل  األموال  غسل 

خالل ما يلي:

إدارة اخملاطر في مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب
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ردع البنوك واملؤسسات املالية األخرى التي قد ال متانع دعم أنشطة جنائية.  •

املساعدة على قطع أوصال األنشطة غير املشروعة من خالل تشجيع الهيئات املعنية   •

على تعزيز سياسات العناية الواجبة والرقابة.

الترويج لنظام مصرفي سليم يخضع للمساءلة.  •

ومن ناحية أخرى، جتدر اإلشارة إلى أن البالد التي تنتمي إما لفرقة العمل املعنية باإلجراءات 

املالية أو للهيئات اإلقليمية على غرار فرقة العمل املعنية باإلجراءات املالية تلتزم بتطبيق املعايير 

الدولية ملكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب. وكجزء من والياتها، تكون فرقة العمل والهيئات 

اتباع  خالل  من  وذلك  املذكورة،  باملعايير  األعضاء  البالد  التزام  تقييم  عن  مسئولة  اإلقليمية 

منهجية موحدة مت اعتمادها مسبقاً من ِقبل فرقة العمل املعنية باإلجراءات املالية في فبراير 

من عام 2004، واملصادقة عليها من قبل اجمللس التنفيذي لكل من صندوق النقد الدولي والبنك 

أن البالد األعضاء في كل من صندوق  الدولي في مارس من ذات العام. ومن اجلدير بالذكر أيضاً 

النقد الدولي وفي البنك الدولي تخضع للتقييم على التزامها بسياسة مكافحة غسل األموال 

ومتويل اإلرهاب كجزء من برنامج تقييم القطاع املالي. وفي حتديد قدر االمتثال لكل توصية من 

التقييم  أجهزة  على  ينبغي  ال  املالية،  باإلجراءات  املعنية  العمل  فرقة  عن  الصادرة  التوصيات 

)سواًء كانت فرقة العمل املعنية باإلجراءات املالية أو الهيئات اإلقليمية على غرار فرقة العمل 

االمتثال  بتقييم  االكتفاء  الدولي(  البنك  أو  الدولي،  النقد  أو صندوق  املالية،  باإلجراءات  املعنية 

الرسمي للتوصيات الصادرة عن فرقة العمل فحسب، بل ينبغي أن تقوم أيضاً بتقييم االمتثال 

لتنفيذ هذه التوصيات وما إذا كان هذا التنفيذ قد مت بشكل تام وصحيح وأتى بنتائج فاعلة. وفي 

سبيل ذلك، البد من معرفة ما إذا كانت النتائج احملققة – ومنها على سبيل املثال: عدد اإلدانات 

بجرائم غسل األموال، أو عدد العقوبات املفروضة على املصارف، أو عدد تقارير املعامالت املشبوهة 

املرفوعة – تعكس فعالية النظام املتبع، وعدم االكتفاء مبجرد تقييم ما إذا كانت تدابير التنفيذ 

الالزمة نافذة وفاعلة1. 

ومبعنى آخر، فإن حيز العقوبات املتاح في أي بلد خاضع للتقييم، والسبيل الذي يتم تطبيق 

عند  االعتبار  في  أخذهما  التقييم  أجهزة  على  ينبغي  أساسيني  يعتبرا عنصرين  به  العقوبات 

تقييم فعالية نظام العقابية. وإن عدم وجود عقوبات في بلد ما، أو عدم مالئمة سياسة إنفاذها، 

ينبغي أن يؤدي بأجهزة التقييم إلى استنتاج أن هذه البلد ال متتثل للمتطلبات الدولية. وبناًء على 

ذلك، ووفقاً للمنهجية املذكورة عاليه، تندرج البلد حتت تصنيف إما بلد ينصاع جزئياً للتوصيات 

رقم 17 و29، أو بلد غير منصاع لها، وذلك وفقاً لعدد املعايير األساسية التي لم يتم الوفاء بها.  

لتقاليدها  وفقاً  مختلفة  عقابية  نظم  تتبنى  اخملتلفة  االختصاص  واليات  أن  املفهوم  ومن 

القانونية، ومقتضياتها الدستورية، ونظم احلكم اخلاصة بها. وعلى الرغم من أن كافة البالد – 

نامية كانت أم متقدمة – لديها من احلرية ما ميكنها من اختيار نظمها التنظيمية، والرقابية، 

والتنفيذية اخلاصة بها، فإن املبدأ الثابت الذي يجمع بينها جميعاً هو ضرورة تبنيها للحد األدنى 

من التدابير الالزمة ملعاقبة املصارف التي تعجز عن االمتثال لاللتزامات اخلاصة مبكافحة غسل 

األموال ومتويل اإلرهاب، علماً بأن هذه التدابير البد وأن تتماشى مع متطلبات فرقة العمل املعنية 

باإلجراءات املالية، وذلك كما جاء في التوصية رقم 17 و29.
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الشروط املسبقة لتأسيس جهاز مناسب لفرض العقوبات وتوفير سبل العالج   2.3

االختصاص  واليات  ينبغي على  العالج  وتوفير سبل  العقوبات  لفرض  فاعل  تأسيس جهاز  عند 

اخملتلفة استيفاء عدد من الشروط املسبقة.

أوالً، على كل بلد تخويل هيئة ما أو عدة هيئات مختلفة بسلطة تطبيق العقوبات املناسبة 

عندما يلزم األمر لذلك2. وفي بعض البالد، مثل الواليات املتحدة على سبيل املثال، تنوط السلطة 

على  العقوبات  لفرض  املالية  االستخبارات  ووحدة  املصرفية  الرقابة  جهاز  من  كل  إلى  قانوناً 

املالية  االستخبارات  وحدة  متتلك  أسبانيا،  مثل  األخرى،  البالد  بعض  وفي  املقصرة.  املؤسسات 

وحدها – واملعروفة بها باسم جلنة مكافحة غسل األموال واخملالفات النقدية )SEPBLAC( – دون 

جهاز الرقابة املصرفية، سلطة إنفاذ مقتضيات مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب؛ أما في 

البعض اآلخر، مثل فرنسا، تخول السلطة العقابية بجهاز الرقابة املصرفية – واملعروف بها باسم 

.)CB( اللجنة املصرفية

ثانياً، إن سلطة فرض العقوبات املمنوحة للهيئات اخملتصة ينبغي أن تكون قائمة على أساس 

أي  القانوني لسلطة  أن يكون هناك أي شك من نوعه حول األساس  ينبغي  قانوني صلب3؛ وال 

من أجهزة الرقابة املصرفية. وفي بعض واليات االختصاص، جند هذا األساس منصوص عليه في 

القوانني املصرفية، أما في بعض الواليات األخرى، فيحتوي التشريع اخلاص مبكافحة غسل األموال 

ومتويل اإلرهاب على النصوص اخلاصة بسلطة فرض العقوبات. وفي الوقت نفسه، ينبغي أن يكون 

للمؤسسات التي لم حتقق االمتثال احلق في تقدمي استئناف، وذلك سواء أن كان احلكم صادراً عن 

جهاز الرقابة املصرفية أو عن سلطة مختصة أخرى4.   

ثالثاً، يجب أن تكون العقوبات نفسها مبنية على أساس تشريعي أو تنظيمي راسخ، حال 

ذلك حال طلب اإلفصاح علناً عنها5. وقد ترد هذه العقوبات ضمن النصوص احملددة املعمول بها 

للقوانني أو اللوائح الداعمة التي تنص على مقتضيات مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب، 

أو قد تكون جزًء من السلطات األعم املمنوحة للهيئات اخملتصة لتمكينها من القيام بدورها في 

الرقابة أو الرصد على أكمل وجه.

وأخيراً، متاشياً مع مبدأ رقم 1 من مبادئ بازل األساسية، فإنه من بالغ األهمية أن يكون ألجهزة 

الرقابة املصرفية استقالليتها في تنفيذ قراراتها6. وتساعد عدم القدرة على الرجوع عن القرارات 

االستقاللية، كما  هذه  على ضمان  املصرفية  الرقابة  أجهزة  إدارة  أعضاء مجلس  اتخذها  التي 

اتباع نظام يقضي بحماية األجهزة الرقابية قانوناً من التعرض ألي نوع  يساعد على ذلك أيضاً 

من أنواع التدخل اخلارجي أو الدعاوى القضائية لقيامها بأعمال كانت تكمن وراءها نية حسنة 

وأن  البد  القرارات،  صنع  عملية  في  واحليادية  املهنية  مراعاة  أجل  ومن  ملهامها.  ممارستها  أثناء 

العقوبات بخلفيات ومهارات ممتازة،  العالجية وفرض  التدابير  باتخاذ  املنوطة  يتحلى األشخاص 

كما ينبغي أن يكون لديهم معايير أخالقية عالية. وفي فرنسا على سبيل املثال، تُفرض العقوبات 

على املؤسسات التي لم تلتزم مبكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب من قبل جلنة مَشكلة من 

اثنني من القضاة املستقلني من احملاكم الوطنية العليا7.

إدارة اخملاطر في مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب
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3  ملخص لألحكام والتدابير العالجية احملتملة

على  فرضها  اخملتصة  للهيئات  يحق  التي  العقوبات  لنطاق  عريضة  خطوطاً  اجلزء  هذا  يرسم 

املؤسسات املالية التي لم متتثل اللتزامات مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب.

اإلطار العام  3.1

املؤسسات  على  البالد  تفرضها  التي  العقوبات  نطاق  يكون  أن  ينبغي  الدولية،  للمعايير  وفقاً 

املالية غير املمتثلة نطاقاً واسعاً قدر اإلمكان. وتطلب التوصية رقم 17 الصادرة عن فرقة العمل 

املعنية باإلجراءات املالية من البالد أن تضمن وجود عقوبات جنائية، أو مدنية، أو إدارية  فاعلة، 

االمتثال  يعجزون عن  الذين  واالعتباريني  الطبيعيني  األشخاص  مع  للتعامل  ورادعة  ومتناسبة، 

فرقة  عن  الصادرة   29 رقم  التوصية  وإن  بل  اإلرهاب.  ومتويل  األموال  ملقتضيات مكافحة غسل 

املؤسسات  إلجبار  املصرفية  الرقابة  ألجهزة  السلطة  إناطة  وجوب  على  تنص  نفسها  العمل 

املالية على تقدمي أي معلومات تعتبر ضرورية لرصد هذا االمتثال، وللسماح لها بفرض العقوبات 

اإلدارية املناسبة عندما تعجز املؤسسات عن االمتثال لهذه املقتضيات.

وتوصي جلنة بازل في مبدأها األساسي رقم 23 أن يكون لدى أجهزة الرقابة املصرفية التدابير 

الرقابية املالئمة حتى تتمكن من اتخاذ اإلجراءات التصحيحية الالزمة في وقت مناسب، وذلك في 

األحوال التي تعجز فيها املصارف عن الوفاء مبتطلبات احلصافة واالمتثال )مثل مكافحة غسل 

األموال ومتويل اإلرهاب(، أو عند وقوع انتهاكات تنظيمية.

وال تنص التوصيات الصادرة عن فرقة العمل املعنية باإلجراءات املالية على مزيد من التفاصيل 

منهجيتها  توفر  وإمنا  فرضها،  اخملتصة  للهيئات  يحق  التي  للعقوبات  الدقيقة  الطبيعة  بشأن 

املوضوعة لتقييم درجة االمتثال بالتوصيات األربعني والتوصيات اخلاصة التسع بعض التفاصيل 

اإليضاحية، السيما حتت اجلزء اخلاص بـ »املعايير األساسية« املتعلقة بالتوصية رقم 17. وميكن 

احلصول على بعض التدابير العالجية والعقوبات احملتملة األخرى من املبدأ رقم 1، ورقم 23 من 

مبادئ بازل األساسية )علماً بأن هذين املبدأين ال يتعلقان بشكل صريح مبكافحة غسل األموال 

ومتويل اإلرهاب(، ومن املعيار األساسي رقم 7 حتت املبدأ رقم 18 من منهجية مبادئ بازل األساسية.

نطاق العقوبات املتعلقة مبكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب ونوعها       3.2

3.2.1   يجب أن تكون العقوبات فاعلة ورادعة

ينبغي على البالد أن تضمن وجود عقوبات جنائية أو مدنية أو إدارية فاعلة، ومتناسبة، ورادعة 

الصادرة  التوصيات  في  عليهم  املنصوص  واالعتباريني  الطبيعيني  األشخاص  على  لتطبيقها 

عن فرقة العمل املعنية باإلجراءات املالية في حالة عجزهم عن االمتثال للمقتضيات الوطنية 

ملكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب8؛ ومع ذلك، فإن منهجية فرقة العمل املعنية باإلجراءات 

املالية ال حتتوي على تعريف ملصطلحات الفعالية، وال التناسبية، وال الردعية، وإمنا ميكن استنتاج 

أن النظام الفاعل هو النظام الذي يتم تطبيق العقوبات فيه من قبل الهيئات املعنية التي تقوم 

فيما بعد بتنفيذها تنفيذاً فاعالً. على سبيل املثال، يجب أن جتبى أي غرامة مفروضة بواسطة 

السلطة اخملتصة )وعادة ما تتمثل في وزير املالية أو اخلزانة(. أما الردعية، فهو مصطلح يصعب 

التي تتضمن الفعالية، والتناسبية )موضحة فيما  تفسيره ألنه يجمع بني مزيج من العوامل 
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بعد(، وطبيعة العقوبات؛ فعلى سبيل املثال، إذا مت فرض غرامات ضئيلة على املصارف أو مجرد 

لفت انتباهها الرتكابها انتهاكات خطيرة، ال يعد ذلك نوع من أنواع العقوبات الرادعة.

وال تنص التوصية رقم 17 وال رقم 29 لفرقة العمل املعنية باإلجراءات املالية عن احلاجة لوضع 

نظام يشمل األنواع الثالثة للعقوبات معاً )اجلنائية، واملدنية، واإلدارية(؛ إال أن وجود نظام عقابي 

قائماً على تدابير جنائية فحسب قد ال يكون شافياً، وذلك ألنه ال يستوفي مطلب التناسبية. 

فإن تطبيق عقوبة جنائية، مثل السجن مثالً، لعدم االلتزام بسياسة اعرف عمليك، ال يعكس أي 

تناسبية مع طبيعة االنتهاك املقترف، وبالتالي فإن السلطات اخملتصة لن تقم في أغلب األحوال 

بتطبيقها. ومن الناحية العملية، فقد وضعت العديد من البالد مجموعة كبيرة من العقوبات 

املدنية، واإلدارية، واجلنائية التي ميكن املزج بينها )انظر اجلزء 6.4 أدناه(.

3.2.2   يجب أن تتناسب العقوبات مع خطورة الوضع 

العقوبات  دائرة  فإن  املالية9،  باإلجراءات  املعنية  العمل  فرقة  منهجية  في  إليه  هو مشار  كما 

املتاحة ينبغي أن تكون دائرة متسعة، ومتناسبة مع خطورة الوضع املفروض. ووفًقا ملبادئ بازل 

األساسية أيًضا، فإن النظام الذي يتسم باجلودة واملالءمة هو النظام الذي يتيح ألجهزة الرقابة 

املصرفية اتخاذ إجراء يتماشى مع طبيعة املشكلة أو مع عدم القدرة على حتقيق االمتثال. وإذا 

كانت املشكلة املفروضة ال تتعدى اإلشكال البسيط، فإن كل ما هو مطلوب هو مجرد اتخاذ 

األحوال  وفي بعض  املصرف.  إدارة  املكتوب مع  أو  الشفوي  التواصل  يتعدى  ال  إجراء غير رسمي 

على  احلالة  هذه  في  املفروضة  العقوبة  وتعتمد  رسمي،  إجراء  اتخاذ  احلال  يتطلب  قد  األخرى، 

املالية،  باإلجراءات  املعنية  العمل  الردعية املطلوب من فرقة  االنتهاك. وفي ضوء شرط  خطورة 

رفع  أو عن  اعرف عميلك،  العجز عن تطبيق سياسة  توبيخ رسمي على  بتوجيه  االكتفاء  فإن 

تقارير حول املعامالت املشبوهة إلى وحدة االستخبارات املالية لن يكفي. وعلى النهج نفسه، 

وبالتالي  اجلوانب،  متعددة  الطبيعة  املطبقة  العقوبة  تعكس  أن  يتطلب  التناسبية  مبدأ  فإن 

يقع عليه  أن  ينبغي  املتكرر  أو  اجلوانب  العجز متعدد  فإن مقترف  املقترف:  لالنتهاك  املتفاقمة، 

عقوبة تفوق عقوبة مقترف العجز ملرة واحدة. وكما هو موضح أدناه، فإن تنوع العقوبات املتاحة 

لهو أمر ضروري.

يجب أن تكون دائرة العقوبات املتاحة دائرة متسعة     3.2.3

كما سبق وذكر في منهجية مبادئ بازل األساسية، فإن نطاق العقوبات املطبقة على العجز عن 

مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب ينبغي أن يتضمن سلطة فرض عقوبات تأديبية ومالية10. 

وتضرب منهجية مبادئ بازل األساسية11 بعض األمثلة امللموسة حول أنواع العقوبات التي ميكن 

لبلد ما تبنيها بغية ضمان االمتثال ملقتضيات فرقة العمل املعنية باإلجراءات املالية. ويجب أن 

تتضمن هذه العقوبات ما يلي:

إصدار إنذارات مكتوبة )في خطاب منفصل أو ضمن تقرير مراجعة احلسابات(.  •

إعطاء أوامر تقضي باالمتثال لتعليمات محددة )ورمبا تصاحبها غرامات يومية حالة عدم   •

االمتثال(.

رفع تقارير منتظمة من املؤسسة املعنية حول التدابير التي تتبعها.  •

فرض غرامات في حاالت عدم االمتثال.  •

إدارة اخملاطر في مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب
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فرض الوصاية، أو إيقاف الترخيص أو سحبه.  •

تطبيق عقوبات جنائية إذا تطلب األمر لذلك.  •

وعلى النهج نفسه، تضع منهجية مبادئ بازل األساسية، حتت املعيار األساسي رقم 4 من 

أجهزة  تستطيع  التي  العالجية  اإلجراءات  من  وغيرها  احملددة  العقوبات  بعض   ،24 رقم  مبدأها 

مبكافحة  صريح  بشكل  يتعلق  ال  وذكر  سبق  كما  املبدأ  بأن  )علًما  تطبيقها  املصرفية  الرقابة 

غسل األموال ومتويل اإلرهاب(. وقد تتضمن اإلجراءات املناسبة للمعاقبة على العجز عن االمتثال 

ملكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب ما يلي:

احلد من األنشطة احلالية التي ميارسها املصرف.  •

عدم املوافقة على أي أنشطة أو حيازات جديدة.   •

إحالل املديرين، أو مجلس اإلدارة، أو املالك املسيطرين أو احلد من سلطتهم.  •

سحب ترخيص املصرف أو الوصاية بسحبه.  •

على  الوصاية  فرض  سلطة  املصرفية  الرقابة  ألجهزة  يكون  أن  ينبغي  احلرجة،  احلاالت  وفي 

املصرف الذي يعجز عن الوفاء باملقتضيات األساسية ملكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب.

في  عمدي  تورط  متورطني  العليا  وإدارته  املصرف  يكون  عندما  خطورة،  احلاالت  أكثر  وفي 

الرقابة املصرفية سلطة إغالق  أنشطة لغسل األموال ومتويل اإلرهاب، ينبغي أن يكون ألجهزة 

املصرف وسحب ترخيصه، كما يجب متكني جهاز الرقابة اخملتص من إحالة األمر إلى السلطات 

إجراءات  هي  واجلنائية  اإلدارية  اإلجراءات  أن  من  الرغم  وعلى  الصلة.  ذات  والقضائية  اجلنائية 

منفصلة ومميزة بطبيعة احلال، فإن إدانة أي مصرف جنائياً بتورطه في أنشطة غسل أموال ومتويل 

وفقاً  وذلك  املصرف وكبار مديريه،  املصرفية ملديري  الرقابة  تقييم جهاز  إعادة  اإلرهاب، يقتضي 

ملعيار »الكفاءة واملالءمة«12. 

3.2.4   يجب تطبيق العقوبات على كبار املديرين وعلى املصرف

وفقاً ملنهجية فرقة العمل املعنية باإلجراءات املالية13، ال يقتصر تطبيق العقوبات على األشخاص 

على  أيضاً  تُطبق  بل  فحسب،  التجارية  واألعمال  املالية  املؤسسات  في  املتمثلني  الطبيعيني 

مديريها وكبار مديريها، وذلك في حاالت العجز عن االمتثال ملقتضيات مكافحة غسل األموال 

ومتويل اإلرهاب أو تنفيذها تنفيذاً الئقاً.

وبكل وضوح، فإن املصرف، بوصفه شخص اعتباري، ال ينبغي أن يكون املذنب األوحد املطلوب 

للمساءلة عند العجز عن االمتثال ملقتضيات مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب؛ بل ينبغي 

مساءلة املديرين وكبار املديرين أيضاً؛ وهو ما يحدث بالفعل بشكل متزايد في الوقت احلالي. وفي 

بعض البالد، رفع بعض حملة األسهم في بعض املؤسسات املالية التي يتم التداول العام على 

اإلدارة وجنحوا في احلصول على تعويضات  أسهمها دعاوى قضائية على بعض أعضاء مجلس 

مبادئها  املصرفية  بالرقابة  املعنية  بازل  جلنة  حدَّثت  األخيرة،  اآلونة  وفي  شخصهم.  من  مالية 

بازل  مبادئ  ملنهجية  ووفًقا  اخملاطر.  إلدارة  املديرين  كبار  أكبر على  واضعة مسئولية  األساسية، 

األساسية، »يحق للجنة الرقابة املصرفية فرض الغرامات وتطبيق العقوبات على املصرف فضالً 

النهج  وعلى  ذلك«14.  تقتضي  التي  األحوال  في  أعضائها  أو  اإلدارة  و/أو مجلس  اإلدارة  على  عن 

نفسه، حوَّلت مجموعة وولفسبرج15، في مبادئها اخلاصة مبكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب، 

املسئولية على كبار املديرين التنفيذيني، شأنها في ذلك شأن هيئة اخلدمات املالية، واجملموعة 

التوجيهية املشتركة ملكافحة غسل األموال16 باململكة املتحدة.
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الذين  هؤالء  على  عقوبات  فرض  بسلطة  املصرفية  الرقابة  أجهزة  تخويل  ينبغي  عليه،  وبناًء 

املعنية  العمل  فرقة  إليه في منهجية  املصرف. وكما هو مشار  داخل  إدارية  يشغلون مناصب 

األفراد من  )1( منع  أن تتضمن، ولكن ال تقتصر على،  ينبغي  العقوبات  فإن  املالية17،  باإلجراءات 

العمل داخل هذا القطاع، أو )2( إحالل املديرين، أو مجلس اإلدارة، أو املالك املسيطرين، أو احلد من 

سلطتهم.

وعلى النهج نفسه، ينص مبدأ رقم 23 من مبادئ بازل األساسية أنه حالة إقدام املصرف على 

انتهاك جسيم، ينبغي أن مُتنح السلطة الرقابية سلطة معاجلة املشكالت التي تواجه املصرف 

على صعيد اإلدارة، مبا في ذلك سلطة إحالل املالك املسيطرين، ومجلس اإلدارة، واملديرين أو احلد 

من سلطتهم، كما ينبغي أن مُتنح لها سلطة منع األفراد من االنشغال في عمل مصرفي، وذلك 

وقتما يتطلب األمر لهذا.

على  عقوبات  تطبيق  ينبغي  كان  إذا  ما  إلى  األساسية  بازل  مبادئ  في  إشارة  أي  توجد  وال 

موظفي املصرف من غير املديرين حالة وقوع أي انتهاك ملقتضيات مكافحة غسل األموال ومتويل 

اإلرهاب؛ وشأن ذلك شأن توصيات فرقة العمل املعنية باإلجراءات املالية التي ال تذكر شيئاً في 

هذا الصدد )على الرغم من أن التوصية رقم 14ب تنص على حظر املؤسسات املالية، ومديريها، 

تقارير  عن  اإلبالغ  يتم  أنه  حقيقة  عن  اإلفصاح  من  القانون  بسلطة  وموظفيها  ومسئوليها، 

املعامالت مشبوهة أو أي معلومات ذات الصلة إلى وحدة االستخبارات املالية، مما قد ينطوي عنه 

احتمال تطبيق عقوبة على أحد املوظفني(. ومن ناحية أخرى، قد يتم في الواليات املتحدة فرض 

غرامة مالية قدرها مائة ألف دوالر أمريكي على أي شريك أو مدير أو مسئول أو موظف يعجز 

عن االمتثال ملقتضيات حفظ السجالت داخل أي مؤسسة من املؤسسات املالية18. وفي اململكة 

املتحدة وجنوب كوريا أيضاً، قد يخضع املوظفون لبعض العقوبات كما هو موضح في مربع 6.1 

و6.2.

سينديكاتوم  شركة  على  املالية  اخلدمات  هيئة  فرضت  املتحدة،  اململكة  في 
غرامة  بها  األموال  غسل  عن  اإلبالغ  مسئول  وعلى   ،)SHL( ليميتد  هولدينجز 
التوالي  على  إسترليني  جنيه  و17,500  إسترليني  جنيه   49,000 قدرها  مالية 
لعدم وجود نظم وضوابط مالئمة ملكافحة غسل األموال بالشركة تعرِّف هويات 
العمالء وتسجلها. وكانت هذه السبقة هي األولى من نوعها التي تفرض فيها 
وفي  األموال.  اإلبالغ عن غسل  أحد مسئولي  املالية غرامة على  اخلدمات  هيئة 
الوقت نفسه، وجدت الهيئة قصوراً في عدد من األنشطة التي متارسها الشركة، 

ومنها ما يلي:

العجز عن تطبيق إجراءات مناسبة للتعرُّف على هوية العمالء.  •
العجز عن التعرف بشكل مالئم على هوية نسبة كبيرة من العمالء.  •

•  العجز عن حفظ سجالت جيدة للتعرف على هوية العمالء.
عجز مسئول اإلبالغ عن غسل األموال عن اتخاذ خطوات مناسبة لتنفيذ إجراءات   •

مالئمة تستهدف السيطرة على مخاطر غسل األموال.

إدارة اخملاطر في مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب
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أمثلة على العقوبات التي تطبق على املوظفني في اململكة املتحدة19 املربع 6.1
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موظفي  على  الرواتب،  خفض  فيها  مبا  العقوبات،  تطبيق  يجوز  كوريا،  جنوب  في 
املصارف  على  غرامات  فرض  الكورية  املالية  االستخبارات  لوحدة  ويحق  املصارف. 
لعجزها عن االمتثال للوائح مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب. وقد تفرض أجهزة 
الرقابة املصرفية األخرى، مبا فيها اجلهاز الرقابي املالي، أنواع أخرى من العقوبات التي 
واألمثلة  العقوبات  أنواع  ومن  الغرامات.  بعض  بفرض  األحوال  بعض  تقترن في  قد 

عليها التي يحق للجهاز الرقابي املالي فرضها ما يلي:

عقوبات تُفرض على املديرين التنفيذيني باملصرف:  •
التوصية بإخالء سبيله من منصبه  

اإليقاف عن العمل  
إنذار بتوبيخ رسمي  

إنذار حتذيري  

عقوبات تُفرض على املوظفني باملصرف:  •
فصل تأديبي  

اإليقاف عن العمل  
خفض الراتب  
توبيخ رسمي  

عقوبات تُفرض على املؤسسات:  •
إلغاء ترخيص العمل  

وقف نشاط العمل التجاري  
منع نشاط األفرع  

إنذار حتذيري  
أمر اإلعالن عن انتهاك القانون   

أنواع العقوبات احملتملة وأمثلة عليها في جنوب كوريااملربع 6.2
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4  أمثلة على إنفاذ العقوبات وتطبيقها في العديد من البالد

على  اخملتلفة  االختصاص  واليات  تطبقها  التي  العقوبات  حول  عامة  نظرة  التالي  اجلزء  يقدم 

املصارف و/أو غيرها من املؤسسات املالية التي عجزت عن استيفاء مقتضيات مكافحة غسل 

األموال ومتويل اإلرهاب.

مقدمة عامة  4.1

تختلف العقوبات املفروضة على كل حالة مع اختالف النظام القانوني والدستوري من بلد إلى 

آخر، ووفقاً للظروف احمليطة باحلالة نفسها؛ ولذا، ال ميكن تطبيق منوذج واحد من العقوبات على 

كافة األحوال بصفة عامة. فبعض واليات االختصاص تلجأ إلى االستعانة مبجموعة كبيرة من 

م  التدابير التي تتراوح ما بني توجيه توبيخ رسمي وبني سحب التراخيص، والبعض اآلخر يُعظِّ

العقوبات  فرض  لعملية  بالنسبة  أما  املالية.  الغرامات  توقيع  إلى  مييل  وال  اإلدارية  العقوبات 

نفسها، فإن املمارسات الوطنية هي ممارسات شديدة التنوع. تتشارك أجهزة الرقابة املصرفية 

ووزارة املالية داخل بعض واليات االختصاص مسئولية تنفيذ العقوبات الواقعة على عدم االلتزام 

على  املسئولية  تقع  املثال،  على سبيل  البرتغال  ففي  اإلرهاب.  ومتويل  األموال  مبكافحة غسل 

عاتق جهاز الرقابة املصرفية إلقامة الدعاوى على اخملالفات اإلدارية؛ أما توقيع الغرامات والعقوبات 

 ،2002 لسنة   5 رقم  والقانون   2004 لسنة   11 رقم  القانون  لنصوص  االمتثال  لعدم  التبعية20 

فهي مسئولية وزارة املالية. ويقوم جهاز الرقابة املصرفية أيضاً بتطبيق العقوبات املفروضة عند 

مخالفة البيانات والتعليمات الصادرة عن البنك املركزي21. 

أمثلة على بعض الغرامات املالية املدنية على األعمال غير املشروعة  4.2

من  وغيرها  املصارف  أعمال  رصد  عن  املسئولة   ،)CB( املصرفية  اللجنة  فرضت  فرنسا،  في 

املؤسسات املالية، عدد من الغرامات املالية املدنية على أعمال غير مشروعة وقعت خالل األعوام 

املاضية. وقعت هذه الغرامات على بعض املصارف التي لم متتثل للوائح الوطنية ملكافحة غسل 

األموال ومتويل اإلرهاب )انظر مربع 6.3(. وتندرج الغرامات املالية املدنية على األعمال غير املشروعة 

بانتهاك  إدانتها  يتم  التي  املصارف  وإن  الفرنسي.  واملال  النقد  قانون  من  ل.613.21  املادة  حتت 

مقتضيات مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب قد تكون عرضة لعدد من هذه العقوبات التي 

قد تتضمن دفع غرامة تصل إلى احلد األدنى من رأس املال املطلوب من مؤسسة االئتمان. وفي 

إجنلترا، فرضت هيئة اخلدمات املالية أيضاً عدداً من الغرامات املالية على مجموعة من املصارف 

النتهاكها القواعد املوضوعة لغسل األموال )انظر مربع 6.4(. وفي الواليات املتحدة، يجوز خملتلف 

األجهزة الرقابية اخملتصة تقييم الغرامات وتوقيعها بشكل تراكمي )انظر مربع 6.5(.
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عملية   )CB( املصرفية  اللجنة  تتولى  والتنظيمية،  التشريعية  لإللزامات  وفقاً 
إدارة محافظ  التزام مؤسسات االئتمان، وشركات االستثمار )بخالف شركات  رصد 
االستثمار(، والشركات املالية؛ كما تخول للجنة سلطة إصدار اإلنذارات، والتوصيات، 
وطلبات اإلعفاء املؤقت، واألوامر القضائية، والعقوبات. وقد أصدرت اللجنة املصرفية 
املشروعة؛  غير  األعمال  على  مالية  غرامات  توقيع  مفادها  كان  قرارات  عدة   )CB(
8 ملزيد من  2004 ضد بنك كاليون )انظر املرفق  ومثال على ذلك، القرار الصادر عام 
التفاصيل( الذي قضى بفرض غرامةأ قيمتها مليون يورو على البنك لعجزه، أوالً، عن 
االستبيان عن هوية العمالء وقت الدخول في عمل جتاري معهم، وثانياً، عن االستمرار 
في توفير العناية الواجبة، وثالثاً، عن إبالغ أفرع البنك وشركاته التابعة في اخلارج 
بضرورة حشد املعلومات املتعلقة بأي معامالت مصرفية معقدة أو غير طبيعية أو 
أي معامالت لم يكن لها تبرير اقتصادي. وفرضت اللجنة املصرفية أيضاً غرامة مالية 
اإلجراءات  اتباع  عن  لعجزه  يورو   200,000 قيمتها   CRCAM Centre-Est بنك  على 
املشبوهة؛  املعامالت  تقارير  رفع  وعن  عميلك«،  »اعرف  سياسة  لتطبيق  املناسبة 
حتى أنه في األحوال التي مت رفع التقارير فيها، لم تكن مجدية على اإلطالق ألنها 
تضمنت قصور شديدة في محتواها. وفي فرض هذه الغرامة، استندت اللجنة أيضاً 
إلى ضعف الرقابة الداخلية بالبنك، وإلى العجز عن تدريب املوظفني تدريباً الئقاً على 
مقتضيات مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب كما نص عليه قانون النقد واملال 

الفرنسي والئحتة 2002-01 الصادرة في 18 إبريل/نيسان 2002ب.
قانون النقد واملال الفرنسي، املادة ل563-3، انظر القرارات القضائية للجنة املصرفية، القرار رقم  أ . 

8، 11 أكتوبر/تشرين األول 2004. 
ب . انظر القرارات القضائية للجنة املصرفية، القرار رقم 7، يونيو/حزيران 2007.

مناذج من الغرامات املالية املدنية على األعمال غير املشروعة املفروضة من املربع 6.3

)CB( قبل اللجنة املصرفية الفرنسية

السرية  لقانون  االمتثال  على  التفتيش  سلطة  تخويل  من  الرغم  على  املتحدة،  الواليات  في 

املصرفية22 إلى األجهزة املصرفية الفيدرالية، فإن الوضع نفسه ال يسري على سلطات اإلنفاذ 

ألنها، وفقاً لقانون السرية املصرفية، ال تزال حتت عناية شبكة مكافحة اجلرائم املالية23. وعلى 

الرغم من ذلك، فإن أجهزة الرقابة املصرفية لها سلطات إنفاذ خاصة بها، وتغطي هذه السلطات 

حق املعاقبة على أي انتهاك »ألي من القوانني أو اللوائح« )مبا في ذلك قانون السرية املصرفية(. 

ويجوز لشبكة مكافحة اجلرائم املالية، وفقاً لقانون السرية املصرفية ولوائحه التنفيذية، تطبيق 

املتطلبات  من  أي  أو  السجالت،  اإلبالغ وحفظ  انتهاكات تخص عمليات  أي  تنفيذي على  إجراء 

األخرى الواردة في القانون. ويجوز فرض غرامات مالية على األعمال غير املشروعة في أحوال مثل 

عدم اتباع برنامج مناسب ملكافحة غسل األموال، أو انتهاك عملية حفظ السجالت، أو العجز 

عن رفع تقارير حول معامالت العملة أو املعامالت املشبوهة.

االنتهاك  املفروضة على  املالية  الغرامات  تتراوح  املتحدة،  الواليات  املتبع في  النظام  ومبوجب 

املتعمد لقانون السرية املصرفية من 25,000 دوالر أمريكي لكل انتهاك على حده )أو لكل يوم 

الواقعية  اتباع برنامج مناسب ملكافحة غسل األموال(، وحتى القيمة  تعجز أي هيئة فيه عن 

غرامات  فرض  يجوز  ذلك،  إلى  باإلضافة  أمريكي(.  دوالر   100,000 يتجاوز  ال  )مبا  الواحد  لالنتهاك 

100,000 دوالر  الواحدة )مبا ال يتجاوز  مالية ال تقل قيمتها عن ضعف قيمة املعاملة املصرفية 

أمريكي( على أي مؤسسة تنتهك النصوص الدولية اخلاصة مبكافحة غسل األموال الواردة في 

قانون السرية املصرفية.
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وقّعت هيئة اخلدمات املالية غرامة مالية على بنك اسكتلندا امللكي احملدود قيمتها 
التحريات  وأظهرت  األمواأل.  غسل  لقواعد  النتهاكات  إسترليني  جنيه   750,000
التي أجرتها هيئة اخلدمات املالية نقاط ضعف في ضوابط البنك اخلاصة مبكافحة 
غسل األموال عبر شبكة التجزئة. وجدت الهيئة أن البنك عجز عن احلصول على 
بالنسبة  وذلك  احلفاظ عليها،  أو  اعرف عميلك  تفيد سياسة  وثائق  ما يكفي من 
لقدر ال بأس به من احلسابات اجلديدة التي فتحها البنك عبر شبكة التجزئة اخلاصة 
به في بواكير عام 2002. وفي كثير من األحيان، كانت الوثائق غير مجدية في إثبات 
البنك  أنه هو. بل وفي بعض األحوال، لم يتمكن  بالفعل َمن يزعم  العميل هو  أن 
من توفير صور ألي وثيقة ميكن استخدامها في التعرف على العميل أو حتى توفير 
تفاصيل عنها )مثل جواز سفر سارٍ، أو رخصة قيادة غير منتهية، أو فاتورة ألي من 
عندما  العميل  هوية  عن  كاٍف  استبيان  عدم  حالة  في  أي مصرف  ويعتبر  املنافع(. 
يتحرى املصرف عن اسمه فقط دون عنوانه، أو عندما تكون الوثائق التي حصل عليها 
غير مجدية لتحديد هوية العميل. ووقّعت هيئة اخلدمات املالية أيضاً غرامة أخرى 
على بنك اسكتلندا قيمتها 1,250,000 جنيه إسترليني لعجزه عن حفظ سجالت 
التحريات  وأكدت  بها.  اخلاصة  األموال  غسل  لقواعد  وفقاً  العمالءب  لهوية  جيدة 
التي أجرتها الهيئة وجود نقاط ضعف في نظام البنك حلفظ السجالت، باإلضافة 
إلى وجود قصور في ضوابطه اخلاصة بأقسام التجزئة املصرفية، واخلدمات املصرفية 
لهيئة اخلدمات املصرفية،  التجارية. ووفقاً  للشركات، واخلدمات املصرفية لألعمال 
لم يتمكن البنك من االحتفاظ بنسخة من دليل هوية العميل أو سجل يفيد مكان 
هذا الدليل، وذلك بالنسبة ألكثر من نصف احلسابات التي أجرَي اختبارات عليها في 
أواخر عام 2002. وزاد من قصور البنك، عدم قدرته على حتديد مجاالت الضعف في 

نظام حفظ السجالت اخلاص به.
.2002/FSA/PN/123 .أ

ب. FSA/PN/001/2004، 15 يناير/كانون الثاني، 2004.

منوذج من الغرامات املالية املدنية على األعمال غير املشروعة املفروضة من املربع 6.4

قبل هيئة اخلدمات املالية البريطانية

فرضت كل من شبكة مكافحة اجلرائم املالية ومجلس محافظي نظام االحتياطي 
 AmSouth Bank الفيدرالي غرامة مالية قيمتها 10 مليون دوالر أمريكي على بنك
of Birmingham )آلباما( النتهاكه قانون السرية املصرفية. وبنى اجلهازان تقييمهما 
على عجز البنك عن وضع برنامج مناسب ملكافحة غسل األموال، فضالً عن عجزه 
عن رفع تقارير دقيقة، ومستوفية، ومنضبطة حول املعامالت املشبوهة. وعثر اجلهازان 
وتدريب  الداخلية  بالضوابط  اخلاصة  البنك  برامج  في  نظامية  قصور  على  أيضاً 
املوظفني، غير أن استعراضاته املستقلة عجزت عن تعيني األنشطة املشبوهة التي 

حتدث داخل البنك وحتليلها واإلبالغ عنهاأ. 
                                                                                                                   )تابع(

أمثلة على عقوبات أصدرتها الواليات املتحدة على بعض األعمال املربع 6.5
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أمثلة على بعض العقوبات اجلنائية  4.3

باإلضافة إلى الغرامات املالية املدنية على األعمال غير املشروعة، يجوز لألجهزة التنظيمية في 

النظام األمريكي فرض عقوبات جنائية على أي انتهاكات لقوانني مكافحة غسل األموال ومتويل 

القانون  بانتهاك هذا  إدانته  لقانون السرية املصرفية، يجوز حبس أي شخص مت  اإلرهاب. ووفقاً 

ملدة قد تصل إلى خمس سنوات، كما يجوز تغرميه ما قد يصل قيمته إلى 250 ألف دوالر أمريكي. 

أما األشخاص الذين مت إدانتهم بالشروع في مجموعة من األنشطة غير املشروعة التي جتاوزت 

حصيلتها 100 ألف دوالر أمريكي على مدى 12 شهراً، فيجوز حبسهم ملدة قد تصل إلى عشر 

سنوات، كما يجوز توقيع غرامة جنائية عليهم قد تصل قيمتها إلى 500 ألف دوالر أمريكي )ملزيد 

من التفاصيل، انظر مربع 6.6(24. وفي السويد، تُوقَّع العقوبات اجلنائية إذا عجز أي من األشخاص 

اإلرهاب عن استيفاء شرط فحص  األموال ومتويل  املنصوص عليهم في قانون مكافحة غسل 

املعامالت املشبوهة ورفع تقرير بشأنها إلى وحدة االستخبارات املالية، أو إذا لم يُحترم شرط عدم 

اإلفصاح25.
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 ABN AMRO bank وفي شهر ديسمبر/كانون األول من عام 2005، ُطلب من بنك
بوالية نفادا دفع غرامة مالية قيمتها 80 مليون دوالر أمريكي لألجهزة التنظيمية 
الفيدرالية واحلكومية في الواليات املتحدة. وقد قّيم كل من مجلس محافظي 
الرقابة  ومكتب  املالية،  اجلرائم  مكافحة  وشبكة  الفيدرالي،  االحتياطي  نظام 
إالنوي  وهيئة  نيويورك،  بوالية  املصرفي  التنظيم  وجهاز  األجنبية،  األصول  على 
للتنظيم املالي واملهني هذه الغرامات املالية بناًء على عثورها على ممارسات غير 
آمنة وال سليمة، وعلى قصور نظامية في نظام الرقابة الداخلية الذي من شأنه 
ضمان امتثال البنك للقوانني واللوائح األمريكية اخلاصة مبكافحة غسل األموال. 
وحتليلها،  املشبوهة،  األنشطة  تعيني  عن  البنك  عجز  القصور،  لهذه  ونتيجة 
البنك تورط في معامالت مصرفية كان  أن  إلى  أيضاً  التوصل  واإلبالغ عنها. ومت 

فيها انتهاك للقوانني العقابية األمريكيةب.  

االحتياطي  نظام  محافظي  مجلس  مشترك،  صحفي  بيان  الفيدرالي،  االحتياطي  مجلس  أ . 
الفيدرالي، شبكة مكافحة اجلرائم املالية، »فرض غرامة مالية على األعمال غير املشروعة على 

بنك AmSouth Bank of Birmingham«، 12 أكتوبر/تشرين األول، 2004.
ب . مجلس االحتياطي الفيدرالي، بيان صحفي مشترك، 19 ديسمبر/كانون األول، 2005.

أمثلة على عقوبات أصدرتها الواليات املتحدة على بعض األعمال املربع 6.5
غير املشروعة  )تابع(
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أمثلة على أنواع أخرى من العقوبات  4.4

يحق  عاليه،  املوضحة  املشروعة  غير  األعمال  على  واملدنية  اجلنائية  العقوبات  إلى  باإلضافة 

للسلطات اخملتصة اتخاذ املزيد من التدابير إذا كان االنتهاك الواقع انتهاكاً جسيماً. فعلى سبيل 

املثال، قد ميزجوا بني الغرامات وبني التدابير اإلدارية و/أو التأديبية األخرى )انظر مربع 6.7(. وتعتبر 
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رُفعت أول دعوى جنائية لغسل األموال ضد املصارف في عام 2002، وكانت ضد بنك 
4 مليون دوالر  Broadway National Bank )BNB(. مت توقيع غرامة جنائية قيمتها 
أمريكي على البنك، أوالً، لعجزه عن اتباع برنامج ملكافحة غسل األموال كما ينص 
القانون؛ ثانياً، لعجزه عن رفع التقارير التي ينص عليها القانون بشأن ما يقرب من 
ملساعدته  ثالثاً،  منظمة؛  وأموال  سائلة  أموال  ودائع  من  أمريكي  دوالر  مليون   123
بعض العمالء على إجراء معامالت مبا يقرب من 76 مليون دوالر أمريكي للتهرب من 
 Banco Popular de متطلبات اإلبالغ عن مصادر العملةأ. وتلى ذلك إدانات ضد بنك
Puerto Rico البورتوريكي عام 2003، وضد بنكي AmSouth Bank وبنك ريجز عام 

.2004
نشبت االتهامات املوجهة ضد بنك  Banco Popular de Puerto Rico البورتوريكي 
التي  املصرفية  املعامالت  بعض  نتيجة   2003 عام  منذ  باالتفاق  املؤجلة  والقضية 
متت بواسطة البنك ومن خالله في الفترة ما بني يونيو/حزيران 1995 ويونيو/حزيران 
2000. ففي أثناء هذه الفترة، وقعت العديد من املعامالت املصرفية غير الطبيعية أو 
املشبوهة في بعض احلسابات احملددة املفتوحة في البنك. وعلى الرغم من أن البنك 
رفع تقارير معامالت مشبوهة بخصوص هذه احلسابات، فإن هذه التقارير لم تُرفع 
في وقت مناسب، ولم تكن في بعض األحوال دقيقة. وغَِرم البنك مبلغ 21.6 مليون 
دوالر أمريكي مستحق الدفع للواليات املتحدة لتهم تتعلق بعدم اإلبالغ عن بعض 

األنشطة املالية املشبوهةب. 
غرامة  األمريكي  الفيدرالي  االحتياطي  نظام  وقَّع   ،2004 عام  من  مايو/أيار  وفي 
قيمتها 25 مليون دوالر أمريكي على بنك ريجز لعدم تنفيذه لبرامج فاعلة ملكافحة 
غسل األموال، ولعدم اإلبالغ عن بعض املعامالت املشبوهة التي متت من خالله نيابة 
عن الديكتاتور التشيلي السابق اجلنرال أوغوستو بينوشيه، وعن بعض احلكومات 
مثل احلكومة السعودية وحكومة غينيا االستوائية. وباإلضافة إلى ذلك، وضع مكتب 
الرقابة على تداول العمالت ومجلس االحتياطي الفيدرالي البنك حتت املراقبة اإلدارية 

الشديدة، والتي تعد أقصى عقوبة ميكن فرضها بعد عقوبة غلق املؤسسةج.

أ. مصلحة اجلمارك وحرس احلدود األمريكية، »يقر بنك مانهاتن بأنه مذنب بالتهم اجلنائية األمريكية 
املوجهة إليه...«، 27 نوفمبر/تشرين الثاني، 2002 

h t t p : / / w w w . c b p . g o v / x p / c g o v / n e w s r o o m / n e w s _ r e l e a s e s / a r c h i v e s /
 ]]xml.11272002/112002/legacy/2002

 Banco Popular de  يناير/كانون الثاني، 2003، »يدخل بنك www.USDOJ.gov، 16 ،ب. وزارة العدل
Puerto Rico البورتوريكي في قضية مؤجلة باالتفاق مع الواليات املتحدة«.

السوق  قوى  من  مزيج  مبساعدة  لبيعة  أصحابه  واضطر  البنك،  سمعة  رت  دُمِّ لذلك،  نتيجة  ج. 
 )PNC( بي.ان.سي  وافقت مجموعة   ،2004 يوليو/متوز  وفي  املصرفية.  الرقابة  أجهزة  وتشجيع من 
للخدمات املالية على شراء شركة ريجز الوطنية مقابل مبلغ 779 مليون دوالر أمريكي، مما يعكس 

سرعة وعمق تفكك البنك.

مناذج من العقوبات اجلنائية التي أصدرتها الواليات املتحدةاملربع 6.6
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 )CB( مبوجب املادة 613-21 من قانون النقد واملال الفرنسي، تخوَّل للجنة املصرفية
اللجنة  الفرنسية سلطة فرض مزيج من العقوبات؛ وعلى هذا األساس، أصبحت 
اآلن توقِّع غرامات مالية على قراراتها التأديبية مبعدل أعلى مما كانت تقوم به فيما 
قبل )%74 من احلاالت في عام 2004 مقابل %17 في عام 2001(. ويبدو أن هذا املزج 
بني العقوبات رادعاً فاعالً، السيما في األحوال التي سيكون القرار فيها قراراً معلناً 
)ملزيد من التفاصيل انظر اجلزء 6.4.5(. وفي عام 2006 على سبيل املثال، ُفرضت غرامة 
مالية قيمتها 100,000 يوروأ على بنك Banque Privée Européenne باإلضافة إلى 
املالية  لوحدة االستخبارات  تقرير  رفع  وذلك لعجزه عن  إليه،  توبيخ رسمي  توجيه 
عن املعامالت املشبوهة، فضالً عن عدم قيامه بعمليات مراقبة مستمرة. وكان هذا 
هو الوضع نفسه بالنسبة لبنك BLC الفرنسي، الذي ُفرضت عليه غرامة قيمتها 
الوطنية  الشروط  خملالفته  رسمي  توبيخ  إليه  ه  وجِّ الذي  الوقت  في  يورو   200,000

للمراقبة الداخلية لتحديد هوية العمالء واإلبالغ عن املعامالت املشبوهةب. 
 )CB( املصرفية  للجنة  يجوز  إليها،  باإلضافة  أو  العقوبات،  هذه  فرض  من  وبدالً 
أيضاً أن متنع عملية توزيع األرباح على املساهمني أو حتد منها )أو توزيع الفائدة على 

الشركاء املساهمني( في مؤسسات االئتمان أو شركات االستثمار.
ومبوجب املادة ل.562-7 من قانون النقد واملال الفرنسي أيضاً، على اللجنة املصرفية 
أو  اإلبالغ عن شكوكها،  أي منظمة مالية عن  العام حالة عجز  املدعي  إبالغ   )CB(
حالة مخالفتها التزامها مبكافحة غسل األموال، وذلك سواًء كان هذا جراء غياب 
مبدأ احليطة واحلذر بها أو نتيجة قصور في تنظيم إجراءات مراقبتها الداخلية. وقد 
ائتمان في عام  بالفعل هذا اإلجراء ضد ثمان مؤسسات  اللجنة املصرفية  اتخذت 
اجلنائية  اإلجراءات  40 من قانون  املادة  2006. وتنص  وأربع مؤسسات في عام   2005
على ضرورة إبالغ اللجنة املصرفية املدعي العام بأي أعمال جنائية محتملة، مبا فيها 
املصرفية  اللجنة  املادتني، قامت  مع هاتني  األموال. ومتاشياً  يتعلق بغسل  أي عمل 
)CB( بتقدمي 11 حالة إلى املدعي العام في عام 2005، و9 حاالت في عام 2006ج، و4 

حاالت في عام 2007. 
اللجنة  أن  على  الفرنسي  واملال  النقد  قانون  من  ل.38-511  املادة  تنص  وأخيراً، 
املصرفية )CB( يلزم عليها إعطاء رأيها املسبق بشأن التعيني أو جتديد التعيني املقترح 
التمويل  االستثمار، وشركات  االئتمان، وشركات  ملراجعي احلسابات في مؤسسات 
التابعة لها. وتنص املادة أيضاً على ضرورة حتلي مراجعو احلسابات القانونيون بأعلى 
قدر من االستقاللية عن مؤسسات االئتمان، وشركات االستثمار، وشركات التمويل 
 )CB( اللجنة املصرفية  التي تشك فيها  املراجعة عليها. وفي األحوال  التي يجرون 
في عدم استقاللية مراجعي احلسابات القانونيني، أو قلة خبرتهم، أو عدم كفاءتهم 
لوجود  فيها  تنتبه  التي  األحوال  في  أو  وجه،  أكمل  على  واجباتهم  ألداء  الالزمة 
انتهاكات لقانون النقد واملال، تُخوَّل لها املزيد من الصالحيات مبوجب املادة ل.9-613.

                                                                                                                                     )يستكمل(

أمثلة على مزيج من العقوبات في فرنسااملربع 6.7

6

الفصل السادس : العقوبات والتدابير التصحيحية التي ينبغي اتخاذها من قبل السلطات اخملتصة



أقصى عقوبة تأديبية يجوز ألي من اجلهات اخملتصة فرضها هي عقوبة سحب الترخيص، والتي 

هذه  توقيع  يتم  املتحدة،  الواليات  وفي  فاعل.  بشكل  املالية  املؤسسة  نشاط  ينتهي  بسببها 

أو  نقدية  أدوات  وذلك مثل غسل  اقترف مخالفات جسيمة،  قد  املصرف  يكون  العقوبة عندما 

انتهاك نصوص محددة من نصوص قانون السرية املصرفية انتهاكاً متعمداً. وفي فرنسا، قامت 

اللجنة املصرفية )CB( فيما مضى بسحب العديد من التراخيص نتيجة وقوع انتهاكات جسيمة 

للتشريع الوطني اخلاص مبكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب. وفي عام 2003 على سبيل املثال، 

مكافحة  نصوص  خلرقها  االستثمار  قائمة شركات  على  من  املالية  املؤسسات  إحدى  ُشطبت 

محدودة  شركات  ثالث  ُمنعت   ،2002 عام  وفي  جسيم26.  بشكل  اإلرهاب  ومتويل  األموال  غسل 

لوجود  وذلك  صرافة،  كمكاتب  العمل  من  العمالت  تبادل  مجال  في  تعمل  التي  الشركات  من 

قصور شديدة في إجراءات املراقبة الداخلية بها  اخلاصة مبكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب، 

ولعجزها عن رفع تقارير حول املعامالت املشبوهة27.

ومن املهم أن نالحظ أن هذه التدابير يجب أن تطبق بشكل مستقل عن أي من العقوبات التي 

قد تفرضها احملاكم اخملتصة. وينبغي أن تخول أجهزة الرقابة املصرفية بسلطة رفع الطلبات ألحد 

النواب إذا كان هناك ما يستدعي الشك في أن املصرف و/أو أي من مديريه التنفيذيني متورطني في 

ممارسة أنشطة غسل األموال أو متويل اإلرهاب. وفي حالة وقوع مثل هذه اخملالفة اجلسيمة، ينبغي 

أن يكون جلهاز الرقابة املصرفية حق الوصول مباشرة للنائب اخملتص، وأن يطلب محاكمة األطراف 

العقوبات  بعض  فرض  على  القدرة  له  املصرفية  الرقابة  أن جهاز  من  الرغم  على  وذلك  جنائياً، 

اإلدارية و/أو املدنية احملددة. 

نشر العقوبات    4.5

العمل  فرقة  عن  الصادرة  التوصيات  في  ترد  لم  املفروضة  بالعقوبات  اجلمهور  إعالم  إن مسألة 

فإن  ولذلك،  الفاعلة؛  املصرفية  للرقابة  األساسية  بازل  مبادئ  في  وال  املالية  باإلجراءات  املعنية 

العقوبات  كانت  إذا  ما  لتحديد  بلد على حده  عاتق كل  تقع على  احلالي  الوقت  في  املسئولية 

وذلك في ضوء  الرسمية،  اجلرائد احلكومية  أو في  السنوية  التقارير  الصادرة سيتم نشرها في 
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وعلى الرغم من أن هذا الوضع لم يعرض نفسه بعد، فمن املمكن أن نستنتج أن 
من خالل  »التابعة«  العقوبات  أنواع  من  نوع  تفرض  أن  لها   )CB( املصرفية  اللجنة 
االعتراض على جتديد تعيني املراجعون اخلارجيون الذين لم يتمكنوا من اكتشافات 
أثناء  في  اإلرهــاب  ومتويل  األمــوال  غسل  مكافحة  لعملية  جسيمة  مخالفات 

ممارستهم ألعمالهم.

للجنة   2 رقم  القضائي  القرار   ،2006 إبريل/نيسان  املركزي،  فرنسا  لبنك   88 رقم  الرسمي  البيان  أ . 
املصرفية )CB(، 10 مارس/آذار 2006.

انظر القرار القضائي رقم 1، الصادر عن اللجنة املصرفية )CB( في الربع الرابع من عام 2005،  ب . 
19 أكتوبر/تشرين األول 2005.

ج. التقارير السنوية الصادرة عن اللجنة املصرفية )CB(، لعام 2005، ص133، ولعام 2006، ص161.
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العام  ولإلفصاح  بالوضع.  احمليطة  األخرى  للظروف  ووفقاً  اخلاص،  والدستوري  القانوني  نظامها 

نشر  من  عليها  ستعود  التي  »العيوب/املزايا«  نسبة  بني  تزن  أن  بلد  كل  وعلى  ومزاياه،  عيوبه 

العقوبات للجمهور، مبا في ذلك اإلشارة إلى أسماء املصارف اخملالفة.

وفي بعض البالد مثل الواليات املتحدة، واململكة املتحدة، وفرنسا، وبلجيكا، تعد عملية النشر 

أحد اجلوانب العقابية، بل رمبا تعود بالعديد من املنافع؛ فإن الكشف العلني عن العقوبة، على 

سبيل املثال،  يجعل منه رادعاً جيداً في هذه األحوال. ومبعنى آخر، تصبح املصارف أكثر حذراً في 

التزامها التزاماً تاماً مبقتضيات مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب، كما متيل إلى ذلك، وذلك 

عندما تكون على علم بأن عجزها عن حتقيق االمتثال قد يعرضها للكشف العلني. وبناًء عليه، 

ميكننا القول أن عملية النشر تعزز من متسك اجملتمع املصرفي بأكمله بتطبيق اللوائح اخلاصة 

مبكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب متسكاً راسخاً. وعالوة على ذلك، ميكن اعتبار نشر العقوبات 

إتاحة  إمكانية  وإن  ضغط.  كوسيلة  بها  االستعانة  اخملتصة  السلطات  تستطيع  إضافية  أداة 

احلكم الصادر للجمهور أو االحتفاظ به سراً، تعزز إلى حد ما من مصداقية السلطة املمنوحة 

ألجهزة الرقابة املصرفية من خالل توطيد قوتها. وفي فرنسا مثالً، ال تتم عملية نشر العقوبات 

واإلفصاح عن هوية املصارف اخملطئة بشكل تلقائي، إال إذا تعلق الوضع مبسألة مكافحة غسل 

األموال ومتويل اإلرهاب )انظر مربع 6.8 ملزيد من التفاصيل(.

الرقابة على  لتعزيز عملية  وسيلة  أيضاً  يعتبر  املصارف اخملطئة قد  اإلفصاح عن أسماء  إن 

بلد ما، قد تلجأ أجهزة  والدولي. فإذا مت اإلفصاح عن اسم مصرف ما في  اإلقليمي  الصعيدين 

الرقابة املصرفية في البالد األخرى التي يزاول نشاطه بها إلى اتخاذ إجراءات سريعة، باإلضافة إلى 

إحدى  في  القضائية  القرارات  نشر  في  قدمياً  تقليداً   )CB( املصرفية  اللجنة  تتبع 
كانت  سواًء  للجمهور،  الصادرة  األحكام  عن  اإلعالن  جلواز  وذلك  الرسمية؛  اجلرائد 
تتعلق مبكافحة غسل األموال أو بغيرها من القضايا، بناًء على درجة خطورتها. ووفقاً 
613-21 من قانون النقد واملال، فإن اإلعالن عن هذه القرارات، سواًء الصادرة  للمادة 
بتوقيع غرامات و/أو عقوبات تأديبية، ال يحدث تلقائياً. ولكن في الواقع، يبدو أن اللجنة 
املصرفية )CB( غالباً ما تعلن عن احلاالت التي تتعلق مبخالفة نظام مكافحة غسل 
األموال ومتويل اإلرهاب. وتُعرَض القرارات علناً عند املدخل الرئيسي للمبنى، كما جُتمع 

في تقرير سنويأ. 
ويحتوي التقرير السنوي على كافة القرارات القضائية الصادرة عن جهاز الرقابة 
املصرفية، كما أنه يعرض معلومات دقيقة حول اسم املصرف، ونوع/أنواع العقوبة أو 
العقوبات، وقيمة الغرامة – إذا ُفرضت، وذلك ضمن معلومات أخرى. وباإلضافة إلى 
ذلك، يعرض التقرير بالتفصيل األساس الذي مت فرض العقوبة عليه، مبا في ذلك أكبر 
األخطاء التي مت اكتشافها أثناء عملية التفتيش امليداني، كما أنه يوضح النصوص 

القانونية التي مت مخالفتها )انظر املرفق 8(.

http://www.banque-france.fr/fr/publications/catalogue/et_4q.htm أ. انظر

نشر القرارات القضائية في فرنسااملربع 6.8
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إجراء عمليات تفتيش ميدانية على فروعه بها. فإن لم يكن املصرف األم ملتزماً، فهناك ما يدعو 

إلى االعتقاد أن مؤسساته التابعة وفروعه في اخلارج لن تقوم بتطبيق سياسة مكافحة غسل 

األموال ومتويل اإلرهاب على الوجه األكمل.

وعلى النقيض، قد يكون هناك العديد من العيوب لإلفصاح عن أسماء الهيئات املالية في 

اجلريدة الرسمية خملالفتها اللوائح اخلاصة مبكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب. فإن اإلفصاح 

إلى  يؤدي  قد  مما  بأكملها،  املصرفية  الصناعة  بسمعة  أو  وصورته28،  املصرف  بسمعة  يضر  قد 

تقويض ثقة اجلمهور واملستثمرين في النظام املالي بالبلد املعني. ولهذا السبب، فإن السلطات 

اخملتصة في بعض البالد الناشئة التي اهتز قطاعها املالي إثر أزمات مالية ماضية، تتردد كثيراً في 

الكشف عن أسماء املصارف التي خالفت اللوائح اخلاصة مبكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب 

)أو غيرها من الشروط االحترازية(. وقد جتعل االضطرابات املالية التي وقعت في عام 2009 الوضع 

أكثر سوًء، وقد جتعل قرار الكشف أكثر صعوبة التخاذه. فبالنسبة للهيئات التي تكون في وضع 

وهكذا  عليها،  اجلديد  الضغط  أنواع  من  نوع  السمعة«  »إشانة  عملية  تفرض  قد  حرج،  مالي 

املصارف إلعادة  تتمكن من دخول سوق ما بني  رمبا ال  بل  لقوتها؛  تعرقل من عملية استعادتها 

احلصول على متويل، أو رمبا تقرر املصارف األجنبية قطع العالقات املصرفية املراسلة معها. وتؤمن 

بعض البالد أن اإلفصاح العام عن وجود عجز في االمتثال لسياسة مكافحة غسل األموال ومتويل 

اإلرهاب، فضالً عن فرض بعض العقوبات اإلدارية، واملدنية، و/أو املالية األخرى عليها، يشكل نوع من 

أنواع »العقوبة املزدوجة« املفروضة على املصارف، ألنها هكذا تعاقَب مرتني على اخملالفة نفسها 

)انظر حالة هولندا في الفصل السابع(.  

وبالنظر إلى هذه العوامل، أظهر العمل امليداني أن بعض واليات االختصاص تفضل انتهاج 

نهج أكثر توازناً، حيث تُتخذ قرارات اإلفصاح عن العقوبات على أساس كل حالة على حده، وذلك 

بناًء على خطورة اخملالفات وتواتر وقوعها. أما بعض البالد األخرى، فتجعل نهجها العام االبتعاد 

عن نشر العقوبات، أو رمبا تكتفي بنشر مجرد بعض املعلومات العامة التي تعكس الوضع العام 

في هذه الصناعة )على سبيل املثال، عدد العقوبات املفروضة، وأكثر اجملاالت التي يظهر فيها عدم 

امتثال للسياسات(.

فإن  املفروضة،  العقوبات  عن  والكشف  اإلفصاح  ملسألة  بالنسبة  اختيارها  كان  ومهما 

السلطات اخملتصة ينبغي أن تكون على يقني باألسباب التي جتعلها تقوم بالنشر أو باالبتعاد عنه؛ 

وإن أمكن، عليها وضع سياسة رسمية مناسبة في هذا الصدد واتباعها.

أمثلة على بعض اإلجراءات العالجية  4.6

توجيه  يسبقه  ما  فعادة  األخير،  املالذ  هو  العقوبات  فرض  يكون  االختصاص،  واليات  بعض  في 

إنذار للمصرف غير امللتزم لتتاح أمامه فرصة اتخاذ بعض التدابير العالجية. وفي األحوال التي 

يكون فيها هذا هو النهج املتبع، ينبغي أن يأتي اإلنذار على شكل تعليمات محددة ومكتوبة، 

وعلى املصرف املعني تنفيذها؛ بعدها، يُشترط على املصرف كتابة رد رسمي يشرح فيه اإلجراءات 

العالجية التي اتخذها.

وفي الواقع، قد تضع السلطات عدة خيارات نصب أعينها كإجراءات عالجية محتملة؛ فرمبا 

تشترط على املؤسسة رفع تقارير دورية، على سبيل املثال، تشرح فيها اإلجراءات التي تتبعها 

ورمبا تشترط أجهزة  اإلرهاب.  ومتويل  األموال  اخلاصة مبكافحة غسل  القصور  أوجه  أهم  ملعاجلة 
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املشبوهة،  األنشطة  ورصد  باالمتثال،  اخلاصة  برامجها  املصارف حتسني  على  املصرفية  الرقابة 

واإلبالغ.

وقد يؤمر املصرف باستعراض معامالته املصرفية املسبقة للتأكد من أن كافة تقارير املعامالت 

املشبوهة اخلاصة به قد مت رفعها، و/أو لتحسني نظم امتثاله من خالل تعزيز مراقبته الداخلية 

ومراقبته اإلدارية.

إن تخفيض تصنيف املصرف في واليات االختصاص التي يستخدم فيها جهاز الرقابة املصرفية 

نظام تصنيف داخلي لقياس نسبة االمتثال للوائح االحترازية من شأنه أن يجعل املصرف يتخذ 

املثال، قد تخفض هيئة هونغ كونغ  إجراءات تصحيحية. وفي هونغ كونغ، الصني، على سبيل 

النقدية من تصنيف املصرف بالنسبة لكفاية رأس املال، وجودة األصول، وعوامل اإلدارة، واألرباح، 

لسياسة  االمتثال  مبقتضيات  أو  االحترازية  باملتطلبات  االلتزام  من  يتمكن  لم  إذا  والسيولة، 

مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب. وألن تصنيف املصرف يلعب دوراً حيوياً في حتديد قيمة 

قسط حماية اإليداعات، فإن مثل هذا التدبير له تداعياته الكبيرة على القوائم املالية للمصرف.

فيها  تقع  التي  األحوال  ففي  إضافية؛  عقوبات  التدابير  هذه  تصاحب  قد  البالد،  بعض  وفي 

عقوبات على املصرف نتيجة سوء السلوك املهني ملراجعي احلسابات اخلارجيني، يجوز للسلطات 

الرقابية أيضاً أن تفرض عقوبات عليهم. وفي فرنسا، في احلاالت التي يظهر فيها خرق جسيم 

للوائح اخلاصة مبكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب، ال جتدَّد والية مراجعي احلسابات اخلارجيني 

الذين أقروا احلسابات املؤسسية ذات الصلة، وإمنا يتم تعيني مراجعي حسابات جدد.
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نظرة عامة حول املتطلبات األساسية لوضع إجراءات   5
عقابية فاعلة

يعرض هذا اجلزء نظرة عامة حول اخلطوات الرئيسية التي ينبغي على أجهزة الرقابة املصرفية أو 

السلطات اخملتصة النظر في اتخاذها عند وقوع انتهاك جسيم للوائح اخلاصة مبكافحة غسل 

األموال ومتويل اإلرهاب، وذلك قبل توقيع أي نوع من أنواع العقوبة – سواًء كانت تأديبية أو إدارية. 

كما يعطي هذا اجلزء وصفاً للمراحل األساسية التي متر بها عملية فرض العقوبات. وفي غياب 

أنه  يُعتبر  ما  أساس  على  اإلرشادية  اخلطوط  هذه  تُبنى  الصدد،  هذا  في  محددة  دولية  معايير 

أفضل املمارسات، وال يوجد حل واحد »يناسب كافة املشكالت«. ومن اجلدير بالذكر أن هذا الدليل 

ال يتناول أي انتهاكات لقانون مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب تخضع للعقوبات اجلنائية، 

وذلك ألنها مسائل تخص السلطة القضائية. 

مقدمة عامة  5.1

األساسية  القواعد  وال  املالية  باإلجراءات  املعنية  العمل  فرقة  الصادرة عن  التوصيات  تتطرق  ال 

غسل  مكافحة  سياسة  تخص  عقوبات  فرض  إلى  تؤدي  التي  الواقعية  لإلجراءات  بازل  للجنة 

األموال ومتويل اإلرهاب؛ إال أن األمر متروك لكل والية اختصاص على حده أن تضع إجراءاتها اخلاصة 

وفقاً إلطارها القانوني ونظامها الدستوري. وفي بعض البالد، كما ذكر آنفا، تتولى هيئة واحدة 

مهمة إعداد العقوبات اخلاصة مبكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب وتصدرها، كما تخول لهذه 

الهيئة سلطة رصد االمتثال لسياسة مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب وإنفاذ العقوبات 

على مخالفتها؛ فهذا، على سبيل املثال، هو احلال في النرويج، حيث تخول Kredittilsynet – وهي 

هيئة اخلدمات الرقابة املالية النرويجية – بسلطة الرقابة على تطبيق سياسة مكافحة غسل 

يتناول جهاز  النهج نفسه،  األموال ومتويل اإلرهاب، ومبعاقبة املصارف غير املمتثلة لها29. وعلى 

الرقابة املصرفية في السويد – Finansinspektionen – كافة األعمال الرقابية املتعلقة مبكافحة 

غسل األموال ومتويل اإلرهاب، مبا في ذلك فرض العقوبات30. وفي فرنسا تضطلع اللجنة املصرفية 

)CB( بهذه املهمة بالنسبة لكال اجملالني.

وهناك ترتيب بديل تتم مشاركة مسئولية تنفيذ العقوبات املتعلقة مبكافحة غسل األموال 

ومتويل اإلرهاب فيه بني سلطتني مختصتني. ففي البرتغال على سبيل املثال، تُعهد هذه املهمة 

إلى كل من وزارة املالية وجهاز الرقابة املصرفية املتمثل في بنك برتغال املركزي. تقوم وزارة املالية 

بفرض الغرامات والعقوبات التبعية )مثل، حظر تولي إدارة األشخاص االعتباريني( لعدم االمتثال 

لنصوص القانون رقم 11 لعام 2004 والقانون رقم 5 لعام 2002، في حني يقوم بنك برتغال املركزي 

وتعليماته31.  انتهاك إلشعاراته  يقع فيها  التي  األحوال  وتطبيقها في  اإلدارية  العقوبات  بوضع 

املؤسسات  على  العقوبات  لتوقيع  املباشرة  السلطة  املركزي  إيطاليا  بنك  ميتلك  إيطاليا،  وفي 

املالية لوجود قصور في تنظيمها الداخلي ومراقبتها الداخلية، إال أنها تعهد مسئولية توقيع 

رفع تقارير حول  التي تعجز فيها املؤسسات عن  املالية في األحوال  وزارة  إلى  اإلدارية  العقوبات 

األنشطة املشبوهة إلى السلطات املعنية32.                          

الرقابة  جهاز  بني  العقوبات  فرض  مسئولية  تنقسم  حيث  الترتيبات،  من  ثالث  نوع  وهناك 

البنك  املالية  وزارة  املثال، خولت  على سبيل  تايالند  وفي  املالية.  االستخبارات  ووحدة  املصرفية 

األموال  غسل  مكافحة  لسياسة  املصارف  امتثال  على  الرقابة  بسلطة  تايالند(  )بنك  املركزي 

املتمثلة في مكتب مكافحة غسل  املالية،  اإلرهاب، في حني ُخولت وحدة االستخبارات  ومتويل 



األموال، بالسلطة التنفيذية. وعندما يكتشف مفتشو بنك تايالند وجود انتهاك لقانون تايالند 

األموال  غسل  مكافحة  مكتب  إخطار  عليهم  اإلرهاب،  ومتويل  األموال  غسل  مبكافحة  اخلاص 

الذي يحدد ما إذا كان املصرف سيخضع ألي عقاب مبوجب القوانني الوطنية، وذلك بناًء على هذه 

االكتشافات.

وعلى الرغم من أنه ال يوجد منوذج واحد لفرض العقوبات، فإن من األهمية مبكان أن يكون لكل 

والية اختصاص سياساتها وإجراءاتها الواضحة قبل أن تتخذ أي إجراءات ضد أي مصرف يعجز عن 

استيفاء التزاماته القانونية والتنظيمية اخلاصة مبكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب. ويعتبر 

املدعي  عن حلماية حقوق  فاعل، فضالً  إنفاذ  نظام  لضمان وجود  النظامي أساسياً  النهج  هذا 

عليهم.

اخلطوات األساسية التي يجب اتباعها  5.2

5.2.1   اإلخطار بالنتائج  

في  تعيني قصور شديدة  ينتج عنها  لزيارة ميدانية  التعرض  إثر  العقوبات  تتولد  بصفة عامة، 

البالد،  من  العديد  وفي  اإلرهاب.  ومتويل  األموال  غسل  مبكافحة  اخلاص  الداخلي  املصرف  نظام 

يُشترط مناقشة مسودة تقرير التفتيش مع إدارة املصرف قبل إنهاء عملية التفتيش امليداني. 

وبعد االنتهاء من النقاش، يُرسل التقرير إلى اإلدارة املعنية في اجلهة الرقابية اخملتصة لتحليله 

والتخاذ اإلجراءات املناسبة بشأنه. ومن اجلدير بالذكر أنه ال ينبغي على فريق التفتيش التوصية 

امليدانية  الزيارة  أثناء  اكتشافها  التي مت  اخملالفات  وإن كانت  املرحلة، حتى  بأي عقوبات في هذه 

مخالفات جسيمة. بل وإن الدور الذي يضطلع به فريق التفتيش في العديد من واليات االختصاص 

يقتصر على حتديد نقاط الضعف فحسب. ومع كٍل، ينبغي أن تكون كل املالحظات التي يتوصل 

خطورة  فهم  من  اخملتصة  السلطة  تتمكن  حتى  وذلك  دقيقة،  بوقائع  مدعمة  الفريق  إليها 

االنتهاك فهماً نافياً للجهالة، وحتديد العقوبات املناسبة له.

ومن األوضاع الشائعة أن تقوم إدارة الرقابة غير امليدانية )رمبا إحدى وحدات االستخبارات املالية( 

تنص  ما  وعادة  املصرف.  إلى  متابعة  بإرسال خطاب  االمتثال  على حتقيق  الرقابة  عن  املسئولة 

هذه الوثيقة الهامة على خالصة االستنتاجات الرئيسية التي مت تسجيلها في تقرير التفتيش 

امليداني، كما أنها تلقي الضوء على نقاط القوى والضعف في التنظيم الداخلي – مثل الرقابة 

الداخلية، ونظام الرصد، واآللية املستخدمة في إدارة اخملاطر – وتعطي شرحاً مفصالً عن أوجه 

القصور األكثر خطورة التي مت التوصل إليها أثناء عملية التفتيش امليداني. وتقدم الوثيقة أيضاً 

تعليقات ونقاط إرشادية حول األمور التي حتتاج إلى حتسني، كما أنها تعطي شرحاً لإلجراءات 

الفورية التي ينبغي اتخاذها بغية معاجلة كافة أوجه القصور الرئيسية.

وقد تتضمن اإلجراءات املطلوبة ما يلي:

وضع برنامج الستكمال حتديد هوية العمالء احلاليني.  •

وضع برنامج لتحديد أنشطة العمالء ولتقييم املعامالت املصرفية من ناحية تعرضها   •

للمخاطر.

تقييم مجاالت اخملاطر الرئيسية.  •

استكمال سياسات مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب وإجراءاتها.  •
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إصدار املزيد من التعليمات اخلاصة باملعامالت املصرفية التي حددها املفتشون على أنها   •

مجاالت محتملة لوجود قصور في اإلبالغ عن املعامالت املشبوهة.

تعيني مراسلني لوحدة االستخبارات املالية، أو مسئول إبالغ ملكافحة غسل األموال ومتويل   •

اإلرهاب.

وضع املزيد من البرامج التدريبية.    •

الرقابة  جهاز  تعليمات  وعلى  التفتيش  عملية  نتائج  على  التعليق  املصرف  من  ويُطلب 

املصرفية املنصوص عليها في خطاب املتابعة؛ ويُرَسل اخلطاب إلى اإلدارة العليا في املصرف، التي 

غالباً ما تتمثل في الرئيس التنفيذي، كما ترسل نسخ منه إلى مجلس اإلدارة ملا يضطلع به من 

مسئولية شاملة على املؤسسة. وفي بعض واليات االختصاص، مثل فرنسا على سبيل املثال، 

ترسل أيضاً نسخة من خطاب املتابعة إلى مراجعي احلسابات اخلارجيني لإلحاطة، وذلك لضرورة 

إخطارهم بأي قصور في التنظيم الداخلي للمصرف )للمزيد من التفاصيل حول إجراءات فرض 

العقوبات انظر مربع 6.9(.

1.   تقوم اللجنة املصرفية )CB( بإعداد تقرير التفتيش.
يعقد مسئول التفتيش مناقشات غير رسمية مع املصرف حول مسودة التقرير،   •

وذلك لتصحيح أي أخطاء أو سوء فهم به قبل إصداره في صورته النهائية.
إلى  تُدعى  التي  للمصرف  التنفيذية  اإلدارة  إلى  رسمياً  النهائي  التقرير  يحوَّل   •

تقدمي تعليقات حول النتائج الرئيسية به.
يقوم مسئول التفتيش بتقييم صحة التعليقات ويتناول كالً منها.  •

2.   يقوم مسئول اخلدمات املضطلع مبهمة الرقابة غير امليدانية مبراجعة التقرير 
      لتحديد اإلجراءات املناسبة التي يجب اتخاذها.

عندما ال تكون النتائج خطيرة، يقوم األمني العام للجنة املصرفية )CB( بإصدار   •
الالزمة  التصحيحية  التدابير  اتخاذ  املصرف  من  فيه  يطلب  متابعة  خطاب 
التنفيذية للمصرف إخطار  اإلدارة  زمنية محددة. ويطلب من  في غضون فترة 
مجلس اإلدارة بالنتائج، باإلضافة إلى تقدمي آرائهم، وتعهدهم باتخاذ اإلجراءات 

العالجية املناسبة.
النتائج إلى وجود قصور خطيرة، يُرفع امللف إلى مجلس اللجنة  عندما تشير   •
املصرفية )CB( ملراجعته مراجعة دقيقة، وهذا قد يؤدي إلى اتخاذ إجراءات تأديبية 

)انظر اجلزء أدناه(.
3.   تُتخذ اإلجراءات التأديبية على النحو التالي:

اإلجراءات  تبدأ  تأديبية،  عقوبة  فرض  على   )CB( املصرفية  اللجنة  تنوي  عندما   •
بإرسال خطاب إلى املصرف تشير فيه إلى الوقائع واملالحظات التي قد تشكل 

أساس العقوبة.

                                                                                                                                   )يستكمل(

إجراءات التفتيش املتبعة في فرنسا عقب أي تفتيش ميدانياملربع 6.9
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5.2.2   إجراءات املتابعة

التوصيات  تطبيق  عملية  وثيق  بشكل  املصرفية  الرقابة  جهاز  يتابع  أن  مبكان  األهمية  من  إن 

الالزمة  التصحيحية  اإلجراءات  املصرف  اتخاذ  لضمان  وذلك  التفتيش،  مسئولي  أصدرها  التي 

لكافة أوجه القصور التي مت تعيينها. وفي هذا الصدد، ينبغي على جهاز الرقابة املصرفية إجراء 

أنه يتم اتخاذ  عمليات تفتيش منظمة وعقد اجتماعات متكررة مع ممثلي املصرف للتأكد من 

تدابير ملموسة وإحراز تقدم نحو حتقيق االمتثال. ومن الضرورة أن تظهر أجهزة الرقابة املصرفية 

التقدم  الدوري على  التفتيش  وذلك من خالل  املعروضة،  املشكالت  مراقبتها على  اليقظة في 

الذي أحرزه املصرف نحو االمتثال للتدابير املوصي بها. ويحق جلهاز الرقابة املصرفية، على سبيل 

املثال، إصدار أوامر محددة للمؤسسة لكي متتثل للتعليمات، كما يحق له طلب تقارير منتظمة 

منها تصف التدابير التي يتم اتخاذها نحو معاجلة أوجه القصور في نظامها الداخلي ملكافحة 

غسل األموال ومتويل اإلرهاب. ويتبع ذلك عقد اجتماع استعراضي، ثم إذا تطلب األمر، جُترى جوالت 

تفتيش ميداني أخرى. وإذا تفاقمت املشكلة، أو إذا جتاهلت إدارة املصرف أي طلبات إضافية غير 

رسمية من أجهزة الرقابة املصرفية التخاذ إجراءات تصحيحية33، ينبغي اتخاذ إجراء تصاعدي أو 

اتخاذ تدابير عالجية.

وفي ماليزيا على سبيل املثال، يقدم بنك جنارا ماليزيا تغذية مرجعية وتوصيات شاملة، لكافة 

املصارف، تعالج أوجه القصور الرئيسية اخلاصة مبكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب، وذلك بعد 

خضوعه لعمليات تفتيش ميدانية وغير ميدانية. ويتم تنظيم عدة اجتماعات مع مجلس إدارة 

املصرف، وجلنة املراجعة التابعة للمجلس، واإلدارة العليا للمصرف؛ وبعد إجراء عملية تشاورية، 

يضع املصرف برامج عالجية تخضع ملتابعة صارمة من قبل بنك جنارا ماليزيا. وينبغي على املصارف 

رفع تقارير ربع سنوية حول التقدم الذي مت إحرازه نحو معاجلة أوجه القصور التي تواجهها. وإن لم 

تكن املعلومات التي مت رفعها إلى بنك جنارا ماليزيا معلومات وافية، يتم طلب املزيد من املعلومات 

حتى أنه يتم في النهاية إجراء فحص ميداني ملتابعة الوضع إذا استدعى األمر لذلك.

على  النقدية  للرقابة  سنغافورة  هيئة  عن  الصادر  التفتيش  تقرير  يحتوي  سنغافورة،  وفي 

ومتويل  األموال  غسل  مبكافحة  املتعلقة  للمخاطر  عاماً  وصفاً  يعطي  األول  أساسيني؛  جزأين 

اإلرهاب، والتدابير التي يتخذها املصرف لعالجها. أما اجلزء الثاني، فيحتوي على جدول يتضمن 

في  النقدية  للرقابة  سنغافورة  هيئة  اكتشفتها  التي  النوعية  القصور  للنتائج/أوجه  وصفاً 

ومستشاره  ممثليه  مع  مقابلة  وتُعقد  اخلطاب،  على  التعليق  املصرف  من  يُطلب 
القانوني. وفي عدم حضور األمانة العامة، تقوم اللجنة املصرفية )CB( باتخاذ قرار 
ما إذا كانت العقوبة ضرورية، وما إذا كانت ستعلن للجمهور إذا كان هذا هو احلال. 

وبصفة عامة،يكون الوضع هكذا، ولكن عندما تتعلق الوقائع بغسل األموال:
على الرغم من أن األطراف املتهمة غالباً ما تثير قضايا إجرائية، فإن احملاكم تؤكد   •

صحة معظم القرارات، السيما تلك التي تتعلق بغسل األموال.
 

)CB( املصدر: بنك فرنسا املركزي، األمانة العامة للجنة املصرفية

إجراءات التفتيش املتبعة في فرنسا عقب أي تفتيش ميداني )مستكمل(املربع 6.9

الفصل السادس : العقوبات والتدابير التصحيحية التي ينبغي اتخاذها من قبل السلطات اخملتصة
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ممارسات املصرف اخلاصة مبكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب، كما يحتوي على خطة عالجية 

متفق عليها بني املصرف وجهاز الرقابة املصرفية. وتخضع اخلطة لعملية متابعة صارمة للتأكد 

من أن اإلجراءات الصارمة يتم اتخاذها.

5.2.3   عقد جلسة استماعية     

في فرض العقوبات، عادة ما تتبع أجهزة الرقابة املصرفية، أو السلطات اخملتصة قواعد صارمة، 

احلالة  ملعاجلة  أساسية  القواعد  هذه  وتعد  دفاع؛  على  احلصول  في  باحلق  يتعلق  فيما  السيما 

نتائج  باستعراض  اخملتصة  السلطات  تقوم  مقررة،  استماع  جلسة  وفي  وسريع.  عادل  بشكل 

الفحص، وكذا النصوص القانونية والتنظيمية احملددة التي مت انتهاكها، كما تستعرض العقوبات 

احملتمل فرضها. وعادة ما يحق للمصرف إبداء االعتراض والدفاع عن موقفه. وفي نهاية اجللسة 

خطورة  على  بناًء  النهائية  العقوبات  وتصدر  بالتدول،  اخملتصة  السلطة  تقوم  االستماعية، 

اخملالفات؛ وغالباً ما يتم إبالغ املصرف بهذه العقوبات كتابة، وقد تكون عرضة للنشر )انظر مربع 

.)6.10

ال يجوز للجنة املصرفية )CB( أن تفرض عقوبة تأديبية على أحد املصارف دون عقد 
بإعداد خطاب   )CB( املصرفية  للجنة  العامة  األمانة  فتقوم  استماعية؛  جلسة 
إشعار يحتوي على كافة التفاصيل الداعمة للعقوبة املقترحة، وترسل به إلى 
اإلدارة العليا للمصرف التي مُتنح شهراً واحداً للتعليق عليه. يتم إرسال نسخة 
من اخلطاب إلى مجلس إدارة املصرف، كما يتم إشعار كل من وحدة االستخبارات 
املالية الفرنسية )جهاز االستعالمات ومكافحة الدوائر املالية السرية(، ومراقبي 
بإرسال مذكرة  ذلك  املصرف عقب  يقوم  الالزمة.  باإلجراءات  اخلارجيني  احلسابات 
دفاع إلى األمانة العامة للجنة املصرفية )CB( التي تسلمها بعد استالمها إلى 
وثيقة  القانونية  اإلدارة  ترسل  األمر،  تطلب  وإذا  الستعراضها.  القانونية  إدارتها 
للجنة  العامة  األمانة  تؤكد فيها موقف  املصرف  إدارة  إلى  الرد(  )مذكرة  جديدة 
املصرفية أو تغيره؛ ثم حتدد موعداً للجلسة االستماعية، وتخطر املصرف كتابة 
أنه سيتم النظر في احلالة من قبل والية اختصاص إدارية، وذلك وفقاً للمادة رقم 

613-23 من قانون النقد واملال.
بنك  محافظ  )وهو   )CB( املصرفية  اللجنة  رئيس  االستماعية  اجللسة  ويرأس 
القضاة.  من  اثنني  ومنهم  اآلخرين،  اللجنة  أعضاء  مبساعدة  املركزي(  فرنسا 
ويجوز للمصرف أثناء اجللسة إلقاء كلمة افتتاحية وختامية، كما يحق له إبداء 

االعتراض، وتقدمي وثائق إضافية في األدلة. 

                                                                                                                                   )يستكمل(

عملية االستماع في فرنسااملربع 6.10
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5.2.4   إصدار العقوبات واإلخطارات

في أكثر احلاالت خطورة، عندما يعجز املصرف عن االمتثال لاللتزامات اجلوهرية اخلاصة مبكافحة 

غسل األموال ومتويل اإلرهاب )على سبيل املثال، عدم اإلبالغ عن املعامالت املشبوهة إلى وحدة 

االستخبارات املالية(، قد يقرر جهاز الرقابة املصرفية االنتقال مباشرة إلى اخلطوة التالية وإصدار 

عقوبات تأديبية قد تتضمن فرض غرامات مالية، وغيرها من العقوبات املدنية )انظر اجلزء 6.4(، و/أو 

أنواع أخرى من التدابير – مثل اإلنذارات التحذيرية أو التوبيخات الرسمية. وفي األحوال التي تبدو 

فيها أن النتائج التي مت اكتشافها ستؤدي إلى فرض العقوبات، يجب أن يحتوي خطاب اإلشعار 

على أدق التفاصيل، كما ينبغي أن يتماشى مع شروط صارمة. ويجب أيضاً إعطاء وصف لكل 

انتهاك بإيجاز ودقة، كما يجب دعمه بوقائع ملموسة حتى تتمكن السلطة اخملتصة من الربط 

بني العجز والعقوبة املناسبة له. ومبجرد توفير كافة هذه العناصر إلى املصرف، تطلب السلطة 

اخملتصة من إدارة املصرف إعطاء رد وتعليق على األمر.

وإن عملية حتديد العقوبة املناسبة لهي عملية غاية في الصعوبة. وفي بعض البالد، كما 

بقانون  يتعلق  فيما  إنفاذها  ميكن  التي  العقوبات  من  كبيرة  مجموعة  توجد  آنفا،  توضيحه  مت 

مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب؛ تبدأ هذه العقوبات بالتوبيخات الرسمية، مراراً بالعقوبات 

االختيار  اتخاذ  العقوبة  بإصدار  اخملتصة  السلطة  وعلى  اجلنائية؛  العقوبات  حتى  ومتتد  املدنية، 

احلكيم من بينها. وفي بعض األوقات، في أكثر األحوال خطورة، يجوز للسلطات النظر في سحب 

في  فيها  املصرف  تورط  اكتشاف  يتم  التي  األحوال  في  حتى  ولكن  وإغالقه؛  املصرف  ترخيص 

مخطط لغسل األموال، قد ال يكون دائماً احلل األمثل هو إغالقه.

وفي بعض األحوال، قد تختلف اهتمامات أجهزة إنفاذ القانون عن اهتمامات أجهزة الرقابة 

الرقابة  أجهزة  أما  ما،  مؤسسة  إلغالق  الرادع  األثر  تُقدر  قد  القانون  إنفاذ  فأجهزة  املصرفية، 

املصرفية فتبالي باحلفاظ على االستقرار املالي وعدم تعريض املصرف لتكاليف تشغيل عالية. 

وفي كثير من األحيان يتم التوصل إلى حل وسط عن طريق فصل بعض املسئولني باملؤسسة 

أو أي متثيل آخر في ذلك األثناء، إال أنه  وال يُطلب من املدعي عليه توكيل محام 
في واقع األمر يكون هناك محام أو عضو من منظمة مهنية حاضراً عن املصرف. 
وفي بعض األحوال النادرة، قد يُطلب من رئيس املهمة الذي قام بصياغة التقرير 

األصلي توضيح بعض النقاط املعقدة.
وإمنا  احلال،  في  القرار  اتخاذ  يتم  ال  االستماعية،  اجللسة  من  االنتهاء  وعقب 
أغلب  وفي  سراً.  احلالة  ومناقشة  بالتداول   )CB( املصرفية  اللجنة  أعضاء  يقوم 
األمر، يصدر القرار النهائي في غضون شهر من تاريخ عقد اجللسة االستماعية، 
 )CB( ويتم إبالغ املصرف به كتابة. وفي األحوال التي تقرر فيها اللجنة املصرفية
املوقع  )داخل مقرها(، وعلى  القرار للجمهور، تقوم بوضعه في مكان عام  إعالن 

اإللكتروني اخلاص بها، وفي جريدتها السنوية.
 

)CB( املصدر: بنك فرنسا املركزي / األمانة العامة للجنة املصرفية

عملية االستماع في فرنسا )مستكمل(املربع 6.10
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وفرض غرامة مالية كبيرة عليها، في الوقت الذي يتم فيه إعادة تأهيلها من خالل تعيني إدارة 

ومالك جدد يخضعون لإلشراف الدائم من قبل أجهزة الرقابة املصرفية34. وهكذا كان الوضع في 

.)Broadway National Bank )BNB الواليات املتحدة مع بنك

5.2.5   االستئناف 

هناك ضرورة حتتم متاشي نظام العقوبات مع الضمانات القانونية التي تعطي احلق ألي متهم 

جلهاز  مالحظاته  إبالغ  من  املصرف  يتمكن  أن  ينبغي  الصدد،  هذا  وفي  دفاع.  على  احلصول  في 

نظام  ويعتمد  مختصة.  اختصاص  والية  أمام  استئناف  تقدمي  له  يحق  كما  املصرفية،  الرقابة 

املتحدة على  الواليات  بلد. ففي  تتبعها كل  التي  الدستورية  الترتيبات  االستئناف نفسه على 

فهناك  االستئنافات؛  مع  تتعامل  التي  االختصاص  لواليات  مستويات  ثالث  توجد  املثال،  سبيل 

احملكمة الفيدرالية في املنطقة التي يوجد بها مقر املصرف، وهناك مجلس الدولة، وهناك أيضاً 

السلطة  هو  الدولة  مجلس  يعتبر  فرنسا،  وفي  أخير.  كمالذ  املتحدة  للواليات  العليا  احملكمة 

 .)CB( الوحيدة اخملولة بالنظر في االستئنافات املقدمة ضد األحكام الصادرة عن اللجنة املصرفية

وفي السويد، ميكن تقدمي أي استئناف إلى اجمللس اإلداري للمقاطعة، ومحكمة االستئناف اإلدارية، 

وأخيراً احملكمة اإلدارية العليا، وذلك وفقاً للعقوبة التي وقعها جهاز الرقابة املصرفية في السويد 

.Finansinspektionen(35(
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1    نظرة عامة

كي يكون نظام مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب فعاالً، يُعتبر التدفق السلس للمعلومات 

بني الوكاالت الوطنية والدولية أمراً بالغ األهمية. وتنص التوصية الرابعة من توصيات مجموعة 

على  املعلومات،  بتبادل  التنظيمية  واإلجراءات  القواعد  تسمح  أن  ضرورة  على  املالي  العمل 

الصعيدين احمللي والدولي، وبني السلطات اخملتصة واملؤسسات املالية. باإلضافة إلى ذلك، تنص 

التحريات  أن تكون لدى واضعي السياسات، ووحدة  والثالثون على »أنه ينبغي  التوصية احلادية 

آليات فعالة سارية  الرقابية، والسلطات اخملتصة األخرى  القانون، واجلهات  إنفاذ  املالية، وجهات 

متكنهم من التعاون، وعند االقتضاء، التنسيق فيما بينهم على الصعيد احمللي فيما يتعلق بوضع 

وتنفيذ سياسات وأنشطة ملكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب«. 

تتعاون اجلهات الرقابية، على الصعيدين الوطني والدولي، مع وكاالت ومؤسسات مكافحة 

غسل األموال ومتويل اإلرهاب األخرى، سواء على صعيد السياسة أو على مستوى التنفيذ. فعلى 

الصعيد الوطني، يتعني على اجلهات الرقابية التعاون مع السلطات األخرى ملكافحة غسل األموال 

لوضع السياسات، وكتابة التشريعات واللوائح احمللية. وميكن أن تساعد نتائج عمليات الرقابة 

الوكاالت األخرى في تنفيذ وظائفها في مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب، والعكس بالعكس، 

ميكن أن تساعد معلومات وحدة التحريات املالية أو جهات إنفاذ القانون اجلهات الرقابية في أداء 

دورها. وعلى الصعيد الدولي، يلتقي املمثلون الوطنيون، مبا في ذلك اجلهات الرقابية، لالتفاق على 

 األولويات اإلستراتيجية ولتبادل اخلبرات وإليجاد سبل لتبادل املعلومات بطريقة أفضل وأكثر فعالية. 

يتناول هذا الفصل التعاون الوطني والدولي على التوالي.
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أهمية التعاون  2

ميكن القول إن أهم عنصر في أي نظام فعال ملكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب هو القدرة، 

الوطني  الصعيدين  على  التعاون  في  احلقيقية  املصلحة  أصحاب  جميع  جانب  من  والرغبة، 

والدولي. ويتخلل التعاون، مبعناه الواسع، بوصفه شكالً من أشكال التفاعل بني أصحاب املصلحة، 

في املعايير الدولية ملكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب. وتتمثل الوظيفة األساسية للنظام 

املقام  إتاحتها لآلخرين. ومن املفهوم، في  أو  املعلومات، وعند الضرورة، نقلها  الوقائي في جمع 

األول، أن التعاون التنفيذي يشير إلى نقل املعلومات بني اجلهات املعنية مبكافحة غسل األموال 

ومتويل اإلرهاب. ويشير التعاون على مستوى السياسة العامة إلى وضع سياسات مشتركة من 

قبل أصحاب املصلحة في مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب، أو وضع التشريعات )وطنياً(، أو 

وضع املعايير )دولياً(. 

وفيما يتعلق باجلهات الرقابية، تتمثل توصيات مجموعة العمل املالي املعنية في التوصية 

التوجيه  توفير  إلى  احلاجة   25 التوصية  وتتناول   .40 والتوصية   31 والتوصية   25 والتوصية   23

السياسات  واضعي  »بني  الداخلي  التعاون  ضرورة   31 التوصية  تتناول  فيما  املبلغة،  للكيانات 

ووحدة التحريات املالية وجهات إنفاذ القانون واجلهات الرقابية«، الذين يطلب منهم »التنسيق 

 40 التوصية  وتتناول  وتنفيذها«.  السياسات  لوضع  احمللي  الصعيد  على  بينهم  فيما  املشترك 

األموال  غسل  مكافحة  معلومات  تبادل  طريق  عن  احلدود،  عبر  للتعاون  الرقابية  اجلهات  حاجة 

ومتويل اإلرهاب املتعلقة باملصارف التي تعمل في أكثر من دولة. وحيثما يكون جلهة الرقابة دور في 

إصدار الترخيص أيضاً، فإن التوصية األخرى ذات الصلة تكون التوصية 23 التي تتعلق باختبارات 

»الكفاية واملالءمة« بالنسبة ألولئك الذين لديهم ملكية كبيرة، أو سيطرة على حصص األسهم 

ينطوي  العملية،  املمارسة  في  ذلك،  على  صراحة  املعايير  تنص  لم  وإن  املالية.  املؤسسات  في 

دائماً منع اجملرمني أو شركائهم »من امتالك... حصة أو السيطرة على نسبة كبيرة أو... تولي أية 

وظيفة إدارية« على التحقق من السوابق اجلنائية. وال ميكن التحقق من اإلجابات دون اللجوء إلى 

التي لديها إمكانية الوصول  بالتالي على تعاون السلطات األخرى  السجالت اجلنائية، وينطوي 

إليها. 

مُتنح  أن  إذ ميكن  الكثير؛  التعاون، ميكن للقواعد واإلجراءات حتقيق  القدرة على  وعلى صعيد 

السلطات صالحيات معينة لتبادل املعلومات، كما ميكن لها أن تزيل العقبات التي حتول دون تبادل 

املعلومات من خالل رفع السرية أو أحكام السرية. وميكن أيضاً وضع اإلجراءات املناسبة للتعاون، 

وإنشاء اللجان وتعيني منسقني، وهكذا. إال أنه فيما يتعلق باالستعداد للتعاون، فإن وجود إطار 

قانوني أو مذكرة تفاهم ال ميكن أن يحقق الكثير مبفرده. إذ ال يهم كثيراً مدى تفصيل الترتيبات 

أخرى.  عوائق  وجود  أو  ملزمة  دستورية  أحكام  وجود  عدم  افتراض  حالة  في  التعاون،  لتسهيل 

وستظل هذه الترتيبات محض نظرية إذا لم تكن السلطات، في الواقع، على استعداد للتعاون 

مع بعضها بعضاً. ويشير ذلك إلى تقييد أساسي في أي مناقشة حول التعاون، سواء كان محلياً 

أو دولياً. ويكفي أن نقول إنه لم يسبق أن كان هناك نظام ناجح ملكافحة غسل األموال ومتويل 

اإلرهاب في أي وقت مضى في غياب الرغبة واالستعداد للتعاون. 

تناقش األقسام التالية األطر اخملتلفة على الصعيدين احمللي والدولي، والتي ميكن من خاللها 

حتقيق التعاون.
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3   التعاون الوطني

التنفيذي  املستوى  اإلرهاب على  ومتويل  األموال  التعاون في مكافحة غسل  الغرض من  يتمثل 

في تبادل املعلومات والتحريات واألدلة ملنع جرائم غسل األموال ومتويل اإلرهاب والتحقيق فيها 

داخل  واملؤسسات  الوكاالت  جميع  بني  التفاعل  إلى  التعاون  ويشير  القضاء.  أمام  ومالحقتها 

نظام مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب، مبا في ذلك مختلف أجزاء القطاع املالي، ووحدات 

التحريات املالية، والسجالت الرسمية1، ووكاالت إنفاذ القانون2 واجلهات الرقابية في القطاع املالي، 

ونظم االدعاء والقضاء، باإلضافة إلى كل املؤسسات الرسمية أو غير الرسمية األخرى.3 وتُشجع 

اجلهات الرقابية على جتاوز بيئاتها احمللية وتسعى إلى التعاون على املستوى الدولي )انظر القسم 

7-4(. ففي كندا، على سبيل املثال، تعد وزارة املالية االحتادية املسؤولة عن نظام مكافحة غسل 

األموال الكندي، وهي ترأس جلنة وزارية مشتركة مكونة من وزارات احلكومة األخرى )مثل السالمة 

العامة، والشؤون اخلارجية، والعدل( والوكاالت، مثل مكتب الرقابة على املؤسسات املالية، ومركز 

حتليل املعامالت املالية والتقارير في كندا، والشرطة امللكية الكندية، وهيئة اإليرادات الكندية 

)ضريبة الدخل(، وهيئة خدمات احلدود الكندية، التي جتتمع بانتظام ملناقشة قضايا السياسات 

والعمليات.

3.1    التعاون في اجلانب التنفيذي

األموال  غسل  مكافحة  في  احمللي  التنفيذي  التعاون  من  الرئيسي  الهدف  يتمثل  عام،  بشكل 

ومتويل اإلرهاب في تبادل املعلومات والتحريات، واألدلة التي تهدف إلى منع جرائم غسل األموال 

الوكاالت  جميع  إلى  التعاون  ويشير  القضاء.  أمام  ومالحقتها  فيها  والتحقيق  اإلرهاب  ومتويل 

واملؤسسات في منظومة مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب، كما هو مبني في الشكل 1-7. 

وينظر هذا القسم في نوعني من تدفق املعلومات، املعلومات التي جمعتها جهة الرقابة والتي 

ميكن أن تساعد وكاالت مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب األخرى، واملعلومات الصادرة من 

اجلهات املعنية األخرى التي ميكن أن تساعد الهدف املرجو من الرقابة.

3.1.1    التعاون مع وحدة التحريات املالية

إلثراء معلومات حتليل جهة الرقابة للمخاطر في القطاع املصرفي )ومن ثم مساعدة جهة الرقابة 

على حتديد اجلدول الزمني للتفتيش(، قد تكون وحدة التحريات املالية مصدراً قيماً للمعلومات. 

وميكن أن تزود التقارير التي تتلقاها وحدة التحريات املالية من الكيانات املبلغة مبؤشرات مفيدة 

ملدى التزامها بالعناية الواجبة جتاه العمالء وبغيرها من االلتزامات. فعلى سبيل املثال، إذا كانت 

املعلومات عن املالك املستفيد غير موجودة دائماً في التقارير املقدمة من مؤسسة معينة، فمن 

شأن هذا اإلغفال أن يشير إلى أن في املؤسسة أوجه قصور كبيرة في مواجهة التزامات العناية 

الواجبة جتاه العمالء. في جيرسي، تقدم وحدة التحريات املالية تقارير دقيقة عن تقارير املعامالت 

الرقابة  جهة  مخاطر  منوذج  مباشرة  يغذي  وهذا  املبلغة،  املؤسسات  من  املقدمة  املشبوهة 

املصرفية، الذي يحدد في نهاية املطاف برنامجها للتفتيش امليداني.
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مع ذلك، ال يعني األمر فقط نوعية تقارير املعامالت املشبوهة، فمن املمكن أن تكون املعلومات 

األخرى بشأن سلوك تقدمي التقارير مفيدة أيضاً، كما ميكن كذلك أن تشير مقارنة عدد التقارير 

املقدمة من مصرف محدد بتلك املقدمة من مصرف مماثل إلى ما إذا كان كل مصرف يقوم بالوفاء 

ال  املصرف  كان  إذا  بالقلق  املصرفية  الرقابة  وقد تشعر جهة  اإلبالغ بشكل صحيح.  بالتزامات 

يقدم سوى جزء من عدد التقارير املقدمة من قبل املصرف الذي يقع في نفس املنطقة، ويخدم 

قاعدة العمالء ذاتها، ويقدم اخلدمات ذاتها. وقد يكون املصرف ال يقوم باإلبالغ مبا فيه الكفاية أو 

أن املصرف يقدم تقارير أكثر من الالزم. وفي كلتا احلالتني، يُعد ذلك معلومة قيمة جلهة الرقابة. 

وال تتعلق هذه املعلومة فقط بهيكل مخاطر القطاع وحتديد اجلدول الزمني للتفتيش، بل ميكن 

استخدامها أيضاً على نحو أكثر مباشرة باعتبارها عنصراً يدعم العقوبة اإلدارية، مثل اإلنذار أو 

الغرامة. 

وألن وحدة التحريات املالية ميكن أن توفر معلومات عن القضايا املذكورة أعاله، سعت الدول 

لفتح قنوات للمعلومات بني اجلهات الرقابية ووحدات التحريات املالية. وتتوقف كيفية ما ينبغي 

عمله على الظروف احمللية وتشريعات حماية املعلومات الوطنية. وقد يكون من املمكن فتح هذه 

القنوات دون توفير أساس قانوني يسمح بذلك، ولكن قد تتسع سرية بيانات وحدة التحريات املالية 

لتشمل أيضاً معلومات عن سلوك اإلبالغ للكيانات املبلغة. وفي معظم احلاالت، تنطبق سرية 

البيانات فقط على املعلومات الواردة في تقارير املعامالت املشبوهة خاصة املرتبطة بالعميل. وإذا 

كان ذلك هو احلال، تكون االستنتاجات املستمدة من نقص أو فقدان تقارير املعامالت املشبوهة 

جهة  إلى  املعلومات  هذه  إرسال  حرية  املالية  التحريات  ولوحدة  القواعد،  بتلك  مشمولة  غير 

الرقابة. ورغم ذلك، تعتبر بعض البلدان أن أي معلومات مستقاة من تقارير املعامالت املشبوهة 
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الشكل  7.1 التعاون احمللي في مجال مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب

ية
ئو

امل
ة 

سب
لن

ا

معلومات بشأن إجراءات إنفاذ القانون أو اإلجراءات الرقابية املعلقة

املصدر: البنك الدولي، وحدة نزاهة األسواق املالية، 2008.

معلومات بشأن نوعية التقارير التي 

ترفعها الكيانات اخلاضعة للرقابة

ارير املعامالت املشبوهة 
تق

حتليلها
التي مت 

تقارير املعامالت املشبوهة التي 

األدلة والقرائنمت حتليلها

نتائج املالحقة القضائية

القطاع اخلاص

اجلهات الرقابية

اجلمارك

هيئات

الضرائب
جهات التحريات 

املالية

الشرطة/

إنفاذ القانون

وحدة التحريات 
املالية

االدعاء العام/
القضاء

املسار الطبيعي 
للتعاون بني االدعاء 
العام وجهات إنفاذ 

القانون
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تكون ضمن قواعد السرية. وفي هذه احلالة، ال بد من وضع أساس قانوني واضح لتمكني تدفق 

هذه املعلومات ما بني وحدة التحريات املالية وجهة الرقابة.

في إسبانيا وإيطاليا، على سبيل املثال، تتبادل وحدات التحريات املالية واجلهات الرقابية على 

ووحدة  إيطاليا  يدرس مصرف  إيطاليا،  وفي  مناسباً.  ذلك  كان  التفتيش حيثما  تقارير  املصارف 

بتبادل  للمؤسسات  السماح  وهذا من شأنه  املعلومات.  لتبادل  برنامج  إنشاء  املالية  التحريات 

التي  التفصيلية،  اجملمعة  العوائد  املثال،  سبيل  )على  املالية  التحريات  وحدة  معلومات  بعض 

تنسق  أنها  وسيضمن  املتطرفة(،  القيم  لتحديد  املصارف  من  املالية  التحريات  وحدة  تتلقاها 

برامجها على نحو كاٍف، على سبيل املثال، فيما يتعلق بإرسال مصرف إيطاليا ووحدة التحريات 

أخرى  ووكاالت  املالية  التحريات  وحدة  تتعاون  كما  نفسه.  املصرف  لزيارة  التفتيش  فرق  املالية 

بنشاط مع وزارة االقتصاد واملالية بشأن مسائل اإلنفاذ )انظر اإلطار 7-1(. وميكن أن يأخذ التعاون 

الفريق  بني املؤسسات أيضاً شكل فرق تفتيش ميداني مشتركة، بحيث يجلب كّل عضو في 

وجهة نظر فريدة ومهارات قد تتيح إمكانية حتديد مخاطر غسل األموال ومتويل اإلرهاب بقدر أكبر 

من الفعالية. ففي فرنسا، على سبيل املثال، ميكن ألعضاء هيئات الرقابة املصرفية واألوراق املالية 

والتأمني أن يكونوا جزءاً من جميع فرق الرقابة امليدانية. ويتبع اإلبالغ عن أوجه القصور الكبيرة 

في مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب التفتيش املكتبي أو امليداني للتجمعات املالية التي 

قد تكون ذات فائدة جلهات رقابية مختلفة، أو إلدارات مختلفة في هيئة رقابية متكاملة، أو أخيراً، 

فرض عقوبات مشتركة على املؤسسات املالية. وفي كندا، وقعت وحدة التحريات املالية )وهي 

الرقابة على املؤسسات  األموال( ومكتب  إنفاذ تشريعات مكافحة غسل  املسؤولة رسمياً عن 

املالية مذكرة تفاهم مبوجبها يشارك املكتب مع مركز حتليل املعامالت املالية والتقارير بجميع 
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 وفقاً لتشريعات مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب اإليطالية، بصرف النظر 
املشبوهة  املعامالت  عن  اإلبالغ  عدم  يخضع  جنائية،  جرمية  في  تواطؤ  أي  عن 
لعقوبات ميكن أن تتراوح بني 5 في املائة و50 في املائة من قيم املعامالت املعنية. 
املالية  التحريات  وحدة  تكليف  جرى  اإلبالغ،  بنظام  الواسعة  معرفتها  وبسبب 
بتزويد وزارة االقتصاد واملالية، وهي املؤسسة املسؤولة رسمياً عن إصدار العقوبات 
)املالية(، برأي مفصل عن مخالفات االلتزام باإلبالغ. وحتقيقاً لهذه الغاية، تقدم 
جميع السلطات الرقابية اخملتصة )الشرطة املالية، والشرطة القضائية، ومصرف 
إيطاليا، وغيرها( آراءها مكتوبة عن مسألة معينة إلى كل من الوزارة وإلى وحدة 
إلدارة  التابعة  اإلدارية  واخملالفات  العامة  الشؤون  وحدة  وتتولى  املالية.  التحريات 
والذاتية  املوضوعية  النقاط  من  التقارير  هذه  تقييم  األموال  غسل  مكافحة 
 ،2006 الوزارة. وحتى يونيو/حزيران  لعرضها من أجل صياغة رأي فني لرفعه إلى 

قدمت وحدة التحريات املالية أكثر من 130 رأياً إلى الوزارة. 

دور وحدة التحريات املالية اإليطالية في اإلجراءات اإلدارية التي اإلطار 1.7
تهدف إلى معاقبة مخالفات التزامات اإلبالغ



املعلومات التي حتصل عليها من خالل برنامجها لتقييم مكافحة غسل األموال. ويتبادل مركز 

حتليل املعامالت املالية والتقارير مع مكتب الرقابة على املؤسسات املالية معلومات عن تقارير 

املعامالت املشبوهة والبالغات عن املبالغ النقدية الكبيرة/التحويل اإللكتروني لألموال وإحصاءات 

القطاع عن اجتاهات اإلبالغ والفعالية. وتعقد اجتماعات منتظمة بني الوكالتني ملناقشة االجتاهات 

والقضايا الناشئة، باإلضافة إلى نتائج محددة لتقييمات املؤسسات. 

وفي املقابل، قد تكون هناك أيضاً حاجة لتدفق املعلومات في االجتاه املعاكس، من جهة الرقابة 

إلى وحدة التحريات املالية. وقد تسلط عمليات التفتيش امليداني الذي جتريه جهة الرقابة الضوء 

الرقابة احلق في  على نشاط مشبوه غير مبلغ عنه؛ ولتصحيح ذلك، ميكن للبلدان منح جهة 

ضمان إبالغ وحدة التحريات املالية، إما عن طريق تقدمي تقرير مباشر وإما عن طريق احلصول على 

املمكن،  من  يكون  قد  أخرى،  مرة  املتأخر.  املشبوهة  املعاملة  تقرير  عن  املبلغة  املؤسسة  ملف 

حسب الدور الذي تضطلع به اجلهة الرقابية في بلد معني، عقد اتفاق بسيط بني املؤسستني. 

ومن جهة أخرى، قد يكون مطلوباً إجراء استثناء تشريع خاص في هذا الصدد إذا كانت أحكام 

السرية حتظر تبادل املعلومات التي ُجمعت في تنفيذ املسؤوليات الرقابية.  

وأخيراً، في البلدان التي تكون فيها وحدة التحريات املالية هي الهيئة املسؤولة عن الرقابة 

الرقابة  جهة  بني  التنسيق  ضمان  الضروري  من  اإلرهاب،  ومتويل  األموال  غسل  مكافحة  على 

التحوطية ووحدة التحريات املالية، التي قد تعتبر املعلومات املتعلقة بنقص الضوابط الداخلية 

التي وجدت أثناء عملية تفتيش حتوطي معلومات مهمة. وباملثل، فإن مثل هذه املعلومات التي 

جمعتها وحدة التحريات املالية قد تكون مهمة جلهة الرقابة التحوطية.

3.1.2    التعاون مع سلطات إنفاذ القوانني

قد تكشف جهة الرقابة، بطبيعة احلال، عن الكثير من األدلة األكثر خطورة خالل الزيارة امليدانية، 

التي ال تكون مجرد أدلة عن معاملة مت التغاضي عنها، ولكن عن مشاركة املصرف في سلوك 

إجرامي، سواء كان ذلك السلوك نتيجة مشاركة نشطة أو إهمال جسيم. وفي هذه احلالة، قد 

ترغب جهة الرقابة في إبالغ سلطات إنفاذ القانون للنظر في القيام بإجراء إضافي.4 وقد ال يكون 

أمام جهة الرقابة، في الواقع، خيار وتكون ملزمة بتقدمي تقرير عن أي دليل على ارتكاب مخالفات. 

وألن مثل هذه احلالة تتعلق بسلوك إجرامي، ال ينبغي ألي معلومة جتمعها جهة الرقابة أن تكون 

مشمولة بأحكام سرية الرقابة. مع ذلك، قد يختار املشرعون وضع نص صريح بهذا املعنى في 

القانون لتجاوز الشك.

هناك، على أية حال، حاجة للحوار والتعاون الهيكلي بني السلطات الرقابية وسلطات إنفاذ 

املعني.  املصرف  حالة  في  حققت  قد  القانون  إنفاذ  وكالة  تكون  قد  أعاله،  املثال  ففي  القانون. 

وإذا قررت جهة الرقابة اتخاذ إجراء مستقل دون أي حوار أو تنسيق، فقد تعطل كامل التحقيق 

اجلنائي. وإذا تضمن اإلجراء الرقابي فرض عقوبات إدارية، ميكن أن حتول هذه العقوبات دون فرض 

عقوبات جنائية )انظر اإلطار 7-2(. وباملثل، فإن املدعي العام الذي تولى إجراءات إنفاذ القانون دون 
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في هولندا، تعقد جهة الرقابة على مكافحة غسل األموال اجتماعات منتظمة مع مكتب 

باالجتماع  ذلك  ويعرف  واملالية.  االقتصادية  اجلرائم  في  التحقيق  وسلطات  العام  املدعي 

الثالثي )Tripartiete Overleg(. وتُعتبر احلاجة لالجتماع الثالثي عملية وقانونية على حد 

إلى  يؤدي  ذلك  فإن  إدارية هو عقاب،  أن فرض غرامة  يعتبر  الهولندي،  القانون  وألن  سواء. 

ونتيجة لذلك،  اجلرم.  ذات  أكثر من مرة عن   إثارة مبدأ خطورة تعرض الشخص للعقاب 

ليس من املمكن فرض غرامة إدارية وعقوبة جنائية معاً عن اجلرمية ذاتها. لذلك، يحول أي 

إجراء إرغامي تتخذه جهة الرقابة في شأن انتهاك خاص اللتزامات مكافحة غسل األموال 

إذ إن الغرض  القانون، والعكس بالعكس.  إنفاذ  ومتويل اإلرهاب دون إجراء تتخذه سلطات 

األول من االجتماع الثالثي هو تقرير اإلجراء الذي ينبغي اتخاذه، ألن اختيار إجراء واحد فقط 

 .una via سواء إداري أو جنائي ملزٌم. وهذا ما يعرف مببدأ

رغم عدم توافر قواعد واضحة لتحديد ما إذا كان املدعي العام أو جهة الرقابة ستتخذ 

األساسية  الغاية  تتمثل  األساسية.  االعتبارات  بعض  هناك  معينة،  حالة  أي  في  إجراًء 

لإلجراء اإلداري في ضمان االمتثال للمؤسسة ذات الصلة، في حني ينظر إلى اإلجراء اجلنائي 

وستلجأ  إدارياً  إجراًء  أوالً  الدولة ستتخذ  أن  أخرى، يفترض  وبعبارة  نهائياً.  باعتباره عالجاً 

حاالت  في  ذلك  ويحدث  اإلداري.  اإلجراء  فعالية  عدم  ثبوت  عند  فقط  اجلزائية  للمالحقة 

أن  الرقابة  جهة  تثبت  عندما  أخرى،  ألسباب  وأحياناً،  املتعمد،  األموال  وغسل  النكوص 

العقوبات اجلنائية هي العالج الوحيد املناسب لسلوك معني. وتعني حاالت النكوص تلك 

احلاالت التي لم حتقق فيها اإلجراءات اإلدارية بوضوح التأثير املطلوب في االمتثال. حيث تتابع 

املؤسسة التي فشلت، أو الشخص الذي فشل، العمَل عكس القانون، أو ال تُتَّخذ أي تدابير 

ملنع التعدي على تشريع مكافحة غسل األموال. وعند وجود كيان اعتباري متورط، يجب أال 

يستهدف التحقيق واملالحقة القضائية فقط هذا الكيان، ولكن أيضاً الشخص الطبيعي 

الذي هو في الواقع مسؤوٌل عن السلوك اإلجرامي. وميكن تطبيق العقوبات غير املالية، ألنه 

من غير احملتمل أن يكون لها األثر املطلوب عندما ال حتقق الغرامات اإلدارية الكبيرة الغرض 

من فرضها. وفي مثل هذه احلاالت، يجب النظر في أحكام بالسجن مع وقف التنفيذ، أو 

على  ملموسة  مؤشرات  تتوافر  حني  املتعمد،  األموال  غسل  حاالت  وفي  أخرى.  بعقوبات 

انتهاك تشريعات مكافحة غسل األموال عن عمد لتسهيل أو ارتكاب غسل األموال، لن 

تخدم إجراءات الرقابة أي غرض، لذلك سيكون التحقيق اجلنائي واملقاضاة اخليار الوحيد. 

ولكن هناك  ثالثة أشهر،  واحدة كل  مرة  الثالثي  االجتماع  يجري عقد  املبدأ،  من حيث 

إجراءات للتعامل مع احلاالت الطارئة. ويقتصر االجتماع الثالثي على التعدي على تشريعات 

مكافحة غسل األموال واحلاالت احملتملة لغسل األموال.

منوذج  باستخدام  الثالثي  لالجتماع  سر  أمني  لدى  احلاالت  تسجيل  للمشاركني  وميكن 

حتديد  حول  الكاملة  واملعلومات  احلالة،  مضمون  التسجيل  يتضمن  أن  وينبغي  قياسي. 

الثالثي،  والعالقة مبشاركة االجتماع  اخملالفات، واملشكالت احملتملة،  ارتكاب  وأدلة  الهوية، 

النكوص للمشتبه به، أي  وطبيعة العمل املطلوب، وعند االقتضاء، واحلساسية، وتاريخ 

تهديد أو إجراء إداري اتخذ سابقاً، والظروف األخرى املهمة. 

تعاون جهة الرقابة واالدعاء وجهة إنفاذ القانوناإلطار 2.7
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التشاور مع جهة الرقابة قد يتسبب في تهافت املودعني على سحب الودائع، وتعريض املصرف 

خلطر االنهيار، أو قد يتسبب في عواقب غير مقصودة ميكن أن تؤثر في استقرار اجلهاز املصرفي. 

وينبغي حتقيق التوازن بني اهتمام املدعي العام ملعاقبة السلوك اإلجرامي من جهة، واهتمام جهة 

الرقابة للمحافظة على سالمة واستقرار اجلهاز املصرفي احمللي من جهة أخرى.

وميكن للبلدان اختيار التعاون والتنسيق على أساس معني، ولكن ميكن إضفاء الطابع الرسمي على 

هذا التنسيق من خالل مذكرة تفاهم أو اتفاق. وباملثل، من املمكن إضفاء الطابع الرسمي على 

 االعتبارات املتبادلة فيما يتعلق بالسير عبر اإلجراءات اإلدارية أو اجلنائية أو مبزيج من االثنني معاً.

وميكن أن تشمل املناقشة5 النقاط التالية بني أمور أخرى: 

•  ما إذا كانت السلطات تريد معاقبة املؤسسة أو تفضل جعلها متتثل

•  حجم األموال املرتبطة باجلرمية

•  تزامن سلوك إجرامي آخر 

•  ما إذا كان قد حدث من قبل سلوك مماثل

•  التأخير في اإلجراءات اجلنائية

•  اآلثار احملتملة لإلجراءات اجلنائية

ينبغي اإلشارة أخيراً إلى املدى الذي ميكن أن تكّمل فيه األدوات الرقابية أدوات إنفاذ القانون؛ 

فعلى سبيل املثال، إذا لم تستطع هيئة النيابة العامة العثور على أدلة كافية لرفع الدعوى، فقد 

ترغب في مترير القضية إلى جهة الرقابة. وحتى في حال عدم وجود أدلة كافية إلثبات وجود جرمية 

غسل األموال، قد يُظهر التحقيق انتهاك متطلبات مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب، مثل 

حتديد هوية العميل أو الرصد واملتابعة، أو اإلبالغ، التي ميكن أن تعاقبها جهة الرقابة

3.2    التعاون على املستوى السياسات

3.2.1    مع جميع اجلهات املعنية مبكافحة غسل األموال

إذا كانت االتصاالت التشغيلية اليومية بني جميع املؤسسات التي تلعب دوراً في نظام مكافحة 

التشاور  فإن  النظام،  عمل  سير  حسن  في  ضرورياً  عنصراً  تُعتبر  اإلرهاب  ومتويل  األموال  غسل 

الدوري بني املمثلني رفيعي املستوى في هذه املؤسسات أمر ال غنى عنه أيضاً لضمان التزامها 

املستمر. ومن خالل املناقشات ومعرفة قدرات اجلهات الفاعلة األخرى وأهدافها في مجال نظام 

جتنب  ضمان  املستوى  رفيعو  املمثلون  هؤالء  يستطيع  اإلرهاب،  ومتويل  األموال  غسل  مكافحة 

مجموعة  توصيات  من   31 التوصية  تنص  األهداف،  هذه  حتقيق  أجل  ومن  والثغرات.  االزدواجية 

القانون  إنفاذ  املالية وجهات  التحريات  ووحدة  السياسات،  واضعو  يقوم  »أن  املالي على:  العمل 

والرقابة... بالتنسيق معاً محلياً بشأن وضع وتنفيذ سياسات وأنشطة مكافحة غسل األموال 

ومتويل اإلرهاب«.

إنفاذ  الوزارات ذات الصلة، وسلطات  تضم هذه االجتماعات رفيعة املستوى عادةً ممثلني عن 

القانون )سواء التحقيق أو االدعاء العام(، وجميع اجلهات الرقابية املالية، ووحدة التحريات املالية، 
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يضم الفريق االستشاري لقانون السرية املصرفية ممثلني عن وزارة اخلزانة، وشبكة 
ملكافحة  الوطنية  السياسة  ومكتب  العدل،  ووزارة  املالية،  اجلرائم  مكافحة 
اخملدرات، ومختلف وكاالت إنفاذ القانون، والوكاالت التنظيمية املالية )مبا في ذلك 
وممثلني عن صناعة  التنظيمية(،  احلكومية  والوكاالت  التنظيم  ذاتية  املنظمات 
املالية اخلاضعة للوائح قانون السرية املصرفية )مبا في ذلك اجملموعات  اخلدمات 
املصرفية،  السرية  لقانون  االستشاري  الفريق  ويتلقى  واملمارسون(.  التجارية 
للنظر والتعليق، معلومات من وزير اخلزانة أو من ينيبهم بشأن إدارة وإنفاذ قانون 
باستخدام  يتعلق  وما  اإلبالغ  متطلبات  من  به  يرتبط  وما  املصرفية،  السرية 
جهات إنفاذ القانون ملثل هذه البيانات. كما أنه يقوم بإعالم ممثلي القطاع اخلاص 
املشاركني عن كيفية استفادة وكاالت إنفاذ القانون من التقارير املقدمة. وبناًء 
على هذا احلوار، يقدم الفريق االستشاري لقانون السرية املصرفية املشورة لوزير 
اخلزانة بشأن السبل التي ميكن بها تعديل متطلبات اإلبالغ لتعزيز قدرة وكاالت 
إنفاذ القانون في استخدام املعلومات، وتخفيف العبء عن الكيانات املبلغة، أو 

أي منهما.

وأحياناً أيضاً مصالح الضرائب، والهيئات الصناعية واملهنية )انظر اإلطارين 7-3 و7-4(. وبصرف 

النظر عن حل الصعوبات احملتملة في التنفيذ، وغير ذلك مما ميهد الطريق للتعاون على املستوى 

التنفيذي، قد يكون لهذه الهيئات أيضاً دور، رسمي أو غير رسمي، في إعداد ومراجعة مشروع 

أعلى  أهمية، على  األكثر  املصلحة  أصحاب  والتعليقات من  املدخالت  تيّسر هذه  وقد  القانون. 

املستويات، جيداً التمرير السلس ملشروع القانون املعّلق. وإذا شاركت الكيانات املبّلغة في هذه 

الهيئة، فمن املمكن أن حتل االجتماعات محّل عملية التشاور، بحيث توفر على األقل املعلومات 

التشاورية الستباق بعض  القانون  إدراجها في نسخة مشروع  التي ميكن بعد ذلك  التقييمية 

التعليقات. 

3.2.2    مع اجلهات الرقابية األخرى

حيثما مُتنح اجلهات الرقابية، لغاية تنفيذ التشريعات الرسمية، سلطة إصدار األنظمة الرقابية، 

يجب أن تنسق جهودها مع جهود اجلهات الرقابية األخرى لتحديد كيفية صياغة هذه اللوائح 

وتنفيذها. وتعني املساواة أمام القانون املساواة في املعاملة في ظروف مماثلة، وهذه املساواة هي 

التي ينبغي أن تتجسد، ليس فقط في اللوائح، ولكن أيضاً في احلاالت الفردية. وعند تساوي كّل 

األمور األخرى، ال ينبغي أن تعاقب مؤسسة أوراق مالية بغرامة بقيمة 100 ألف دوالر لعدم قيامها 
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بهدف مكافحة اجلرمية االقتصادية واملالية على نحو أكثر فعالية وضمان سالمة 
النظام املالي، أنشأت السلطات الهولندية مركز اخلبرات املالية في ديسمبر/كانون 
األول عام 1998. وميثل هذا املركز جهداً تعاونياً بني جميع السلطات املعنية بالرقابة 

أو التنظيم أو التحقيق في القطاع املالي حتت إدارة وزارتي املالية والعدل.
ويتمثل املشاركون في مركز اخلبرات املالية في املصرف املركزي الهولندي، وهيئة 
النيابة  ومكتب  الهولندية،  واجلمارك  الضرائب  وإدارة  الهولندية،  املالية  األسواق 
العامة، وإدارة التحريات والتحقيقات الضريبية، ووحدة التحريات املالية الهولندية، 
وتشارك  أمستردام-أمستالند.  ملنطقة  الشرطة  وقوة  الوطنية،  الشرطة  وهيئة 
على أساس مخصص. وهكذا  أيضاً  الهولندية  واألمن  للمخابرات  العامة  الهيئة 
القضائية  واملالحقات  اجلنائية  والتحقيقات  والرصد  الرقابية  اجلهات  جميع  ُضمَّ 

والتحريات.
املالية  اجلرمية  مجاالت  في  مشتركة  بدراسات  املالية  اخلبرات  مركز  ويقوم 
التركيز على حتديد  اإلرهاب. وعلى وجه اخلصوص،  واالقتصادية، مبا في ذلك متويل 
عناصر جنائية محتملة في القطاع املالي املنظم وإيجاد مؤشرات إنذار مبكر تشير 
التنظيمية،  للوائح  اخلاضعة  املؤسسات  في  النزاهة  وفقدان  اإلرهاب،  متويل  إلى 
أن العمل بانسجام،  الفكرة في  ارتكابها. وتتمثل  التي سبق  واألدلة على اجلرائم 
ميكّن املشاركني من حتديد وكشف احلقائق واالجتاهات التي ال يكونون قادرين على 
معرفتها مبفردهم. ثم يقرر مركز اخلبرات املالية كيفية التعامل مع هذه اجلرائم، 
نتيجة  تكون  وعموماً،  منهما.  أي  أو  واجلنائي،  اإلداري  القانون  باستخدام  وذلك 
مشاريع مركز اخلبرات املالية إجراءات إدارية، أو تقدمي مشورة قانونية أو سياسية، أو 

عقوبات مالية، أو مالحقة جنائية. 
ومنذ تأسيسها، قام مركز اخلبرات املالية مبساهمة واضحة في أداء املشاركني 
عن  اإلجرامية  الشبكات  مشروع  وأسفر  مشاريع.  عدة  أجريت  وقد  لواجباتهم. 
اعتبرت  منها   4( مالية  مؤسسًة   58 مجموعه  ما  شملت  حتقيقات  ثالثة  إجراء 
متواطئة مع الشبكات اإلجرامية(. وقد أدى مشروع اخلدمات املصرفية السرية )غير 
الرسمية( إلى مصادرة مخدرات وأسلحة نارية ومبلغ 2.5 مليون يورو وإصدار أربع 
عقوبات بالسجن. باإلضافة إلى ذلك، مت االنتهاء من مشاريع املنظمات غير الربحية 
ومكافحة متويل اإلرهاب، واستخدام معلومات وحدة التحريات املالية، ومؤسسات 
األوراق املالية. وجرت مشاريع استخدام أفراد وهميني، والعقارات، ومكاتب الصرافة 
أسفرت عن ثالثة حتقيقات جنائية: حتقيق في غسل األموال ينطوي على 36 مليون 

يورو، وحتديد موظفني مجرمني في مكاتب للصرافة ومصرف، وودائع أوراق مالية. 

املصدر : مقابالت موظفي البنك الدولي، 2007. 

منوذج للتعاون: مركز اخلبرات املالية في هولندااإلطار  4.7
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عرضاً باإلبالغ، فيما يتلقى املصرف حتذيراً من جهة الرقابة املصرفية عن عمل مماثل. وعلى الرغم 

من أن القاعدة امللزمة على املستوى األعلى متيل إلى حد ما إلى حتقيق املساواة، يجب أن تضمن 

االنتهاكات  تتلقى  وأن  تفصيالً،  األكثر  املستويات  في  املساواة  على  احملافظة  الرقابية  اجلهات 

املتماثلة التي ارتكبتها كيانات تشرف عليها جهات رقابية مختلفة عقوبات مماثلة.

3.2.3    مع وحدة التحريات املالية

هناك سبب وجيه للجهات الرقابية لتلقي التدريب من وحدات التحريات املالية، نظراً خلبرتها في 

مجال مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب، وألنها في اخلط األمامي داخلياً الكتشاف االجتاهات 

واألساليب اجلديدة. وميكن أن يساعد مثل هذا التدريب اجلهات الرقابية على حتديد اجملاالت عالية 

من  حتتاجها  التي  املعلومات  واستهداف  واملكتبية،  امليدانية  التفتيشية  عملياتها  في  اخملاطر 

املؤسسة. وقد يكون مجرد توفير املعلومات ذات الصلة كافياً، بدالً من التدريب الفعلي، وذلك 

أن توفر التدريب األساسي للجهات  تبعاً للظروف الراهنة. وميكن لوحدة التحريات املالية أيضاً 

الرقابية اجلديدة في مجال مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب، والتي حتتاج إلى مدخل قياسي. 

وفي املقابل، بالطبع، قد تنفذ وحدة التحريات املالية نفسها بعض املهام الرقابية، وقد حتتاج إلى 

تدريب في كيفية تنفيذ عمليات التفتيش امليداني. ففي بلجيكا، على سبيل املثال، تساعد جهة 

الرقابة على املصارف وحدة التحريات املالية وتدربها على كيفية إجراء الرقابة امليدانية. 

3.2.4    التعاون مع جهات اإلبالغ

أيضاً  توفر  وأن  توجيهية  مبادئ  اخملتصة«  »السلطات  تضع  أن  ينبغي   ،25 للتوصية  وفقاً 

بتقدمي  املالية  التحريات  تقوم عادة وحدة  فيما  للمؤسسات.  اإلبالغ  لتقارير  تقييمية  معلومات 

املعلومات التقييمية، قد تكون جهة الرقابة هي التي حتدد املبادئ التوجيهية التي تساعد الكيان 

اخلاضع لإلشراف على الوفاء بالتزاماته مبكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب. فجهة الرقابة، بعد 

كل ذلك، هي التي تراقب هذه االلتزامات الحقاً.6 

األخرى  واملمارسات  املعايير  ضمن  املالي،  العمل  مجموعة  توصيات  من   25 التوصية  تنص 

بشأن املوضوع نفسه، على »أنه ينبغي أن تساعد املبادئ التوجيهية املؤسسات املالية واألعمال 

ومتويل  األموال  في مكافحة غسل  منها  تنفيذ متطلبات كل  على   7 احملددة  املالية  غير  واملهن 

سياسات  لتنفيذ  الالزمة  الوسائل  عادة  التوجيهية  املبادئ  وتوضح  لها«.8  واالمتثال  اإلرهاب 

العمالء،  جتاه  الواجبة  العناية  إجراءات  ذلك  في  مبا  اإلرهاب،  ومتويل  األموال  غسل  مكافحة 

وحفظ  املستفيد،  املالك  وهياكل  اإلرهاب،  ومتويل  األموال  غسل  مكافحة  مخاطر  وتقييمات 

من  اخلبرة  من  ومزيج  كاٍف  مستوى  على  واحلفاظ  املشبوهة،  املعامالت  عن  واإلبالغ  السجالت، 

إلى  بلد  التوجيهية من  املبادئ  احمللية احملددة، قد تختلف  للظروف  وتبعاً  املوظفني.  تدريب  خالل 

متطلبات  لتوضيح  توجيهية  مبادئ  املالية  للخدمات  جيرسي  جلنة  أعدت  جيرسي،  ففي  آخر. 

وأعطت  املالية.  الصناعة  ميثل  توجيهي  فريق  اإلرهاب مبساعدة  ومتويل  األموال  مكافحة غسل 

املبادئ التوجيهية أهمية خاصة لقضايا حوكمة الشركات )مسؤوليات مجلس اإلدارة، ومهمة 

مسؤول االمتثال إلجراءات ومتطلبات مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب، وغيرها(، واحلواجز 

الثقافية التي تعترض تنفيذ إطار فعال ملكافحة غسل األموال. وقد نوقشت املبادئ التوجيهية 

7

157



على نطاق واسع مع املعنيني بالصناعة. وفي إيطاليا، أصدر مصرف إيطاليا الئحة تشمل مبادئ 

 توجيهية عملية حول سبل تنفيذ الضبط الداخلي ومتطلبات مؤشرات املعامالت غير العادية.

أدوات  بوضع  البلد  التزام  جديد  من  التوجيهية  املبادئ  إصدار  يؤكد  دولية،  نظر  وجهة  من 

اإلره��اب،  ومتويل  األم��وال  غسل  مكافحة  في  املصارف  ممارسات  وتعزيز  فعالة  قانونية 

التجارية. األعمال  ملمارسة  ومناخها  البالد  مصداقية  حتسني  هو  املتوخى  األث��ر   وك��ان 

فقط  الثقة  واخلاص  احلكومي  القطاعني  بني  املستمر  والتعاون  التوجيهية  املبادئ  تبني  وال 

)انظر اإلطار 7-5(، ولكنها تُعتبر أيضاً من العناصر املهمة في نظام فعال ملكافحة غسل األموال 

تفهم  عندما  اإلرهاب  ومتويل  األموال  غسل  خملاطر  االستجابة  حتسني  وميكن  اإلرهاب.  ومتويل 

السلطات الشروط والظروف احمللية، وعندما تطبق النظام املالئم، الذي يستطيع القطاع اخلاص 

فهمه وتنفيذه بفعالية.9 ومن غير احملتمل أن يكون نظام مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب 

فعاالً إذا لم تكن هناك ثقة بني القطاعني احلكومي واخلاص، أو إذا كان النظام يعمل دون مشاركة 

القطاع اخلاص مشاركة كاملة.

للتنفيذ  قابلة  ليست  ألنها  ملزم  غير  قانوناً  باعتبارها  التوجيهية  املبادئ  إلى  عادة  ويُنظر 

مباشرة، ولكن استمرار جتاهل كيان خاضع إلشراف املبادئ التوجيهية، سيكون عامالً في اتخاذ 

بذلك  وهي  عامة،  ذات طبيعة  تكون  التوجيهية  املبادئ  فإن  ذلك،  مع  قرار مستقبلي محتمل. 

تختلف عن التوصيات أو اإلرشادات التي ميكن جلهة الرقابة أن تصدرها عقب عملية تفتيش، والتي 

التوجيهية  املبادئ  إلى مؤسسة معينة. وتشمل  عادة ما تكون ملزمة ومفروضة، وتوّجه دائماً 

مجموعة كاملة من الكيانات اخلاضعة للرقابة، ورمبا ترتبط بكل جانب من جوانب النظام الوقائي 
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تعمل سلطة النقد في هونغ كونغ على بناء وترسيخ الثقة مع القطاع اخلاص من 
خالل عقد اجتماعات ومناقشات منتظمة، وتقوم على وجه اخلصوص مبا يلي: 

اللوائح التنظيمية في القطاع اخلاص،  •  وضع املبادئ التوجيهية اخلاصة بتنفيذ 
ومشاورة القطاع اخلاص في عملية التطوير

•  الدخول في حوار مستمر مع القطاع اخلاص
صلة  ذات  محددة  موضوعات  حول  الصناعة  عمل  مجموعات  في  املشاركة    •
اخملاطر  ذوي  واألشخاص  اخلاصة  املصرفية  اخلدمات  األموال، مثل  مبكافحة غسل 

بحكم مناصبهم العامة.

وملعاجلة الشواغل احملددة، تنشر سلطة النقد في هونغ كونغ رسائل إلى الصناعة 
املصرفية على موقعها اإللكتروني. وفي عمليات التفتيش املكتبية التي تضطلع 
بها، يُعنيَّ مسؤول حالة لكل مصرف للحفاظ على التواصل املستمر مع املصرف، 
مبا في ذلك متابعة عالج أوجه القصور في املصرف، واحملددة أثناء عمليات التفتيش 

امليدانية.

املصدر : مقابالت موظفي البنك الدولي مع سلطة النقد في هونغ كونغ، عام 2006. 
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ملكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب؛ وال تفرض التزامات جديدة على الكيانات، ولكنها تسعى 

لتوضيح كيف ميكن لبعض االلتزامات املفروضة أن تُنجز في املمارسة.

التي تنشرها،  توزيع للقوائم  باعتبارها نقطة  الرقابة في كثير من األحيان  وأخيراً، تعمل جهة 

دورياً، جلنة العقوبات بشأن القاعدة والطالبان، وهي إحدى جلان مجلس األمن التابع لألمم املتحدة، 

طبقاً لقرار مجلس األمن رقم 1267. وتعنّي القوائم املنشورة األشخاص الطبيعيني واالعتباريني 

الدول ملزمة بتجميد جميع  الذين يعتقد أنهم مرتبطون مع هذه اجلماعات اإلرهابية، وجميع 

األموال التي ميلكونها أو يسيطرون عليها. وحتقيقاً لهذه الغاية، توزع سلطة مركزية، عادة ما 

الوطنية  املالية  مؤسساتها  بني  القوائم  املصارف،  على  الرقابة  جهة  أو  املركزي  املصرف  تكون 

لضمان جتميد األموال إن وجدت في أي مؤسسة.

وتلعب اجلهات الرقابية أيضاً دوراً مهماً في تنظيم التدريب في مجال مكافحة غسل األموال 

ومتويل اإلرهاب، الذي يُعد أيضاً جزءاً من عملية التعاون. وتبعاً للبلد املعني، ميكن أن توفر اجلهة 

الرقابية التدريب مباشرة إلى املؤسسات املالية )عادة على أساس تدريب املدربني( أو قد يُشجع 

غيرها من املؤسسات، مثل جمعية املصارف الوطنية أو جمعية مسؤولي االمتثال، على تقدميه. 

املالية  الرقابة  دائرة  مع  بالتعاون  املالية،  التحريات  وحدة  تُعتبر  املثال،  سبيل  على  كوريا،  ففي 

وتنظم  للمصارف.  األموال  غسل  مكافحة  في  والتدريب  التعليم  توفر  التي  الوكالة  الكورية، 

وحدة التحريات املالية ورش عمل على أساس نصف سنوي، حيث يجتمع أفراد من دائرة الرقابة 

إلى جنب مع املدققني الداخليني ومسؤولي االمتثال الرئيسيني باملصارف  املالية الكورية، جنباً 

ملناقشة مسائل االمتثال، مبا في ذلك املسائل املتعلقة مبكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب. 

ويتمثل الغرض من هذه االجتماعات )إلى جانب برنامج تدريبي جيد( في مساعدة املصارف على 

تعزيز امتثالها ملعايير مكافحة غسل األموال، واحلد بالتالي من مخاطر غسل األموال. وتشمل 

املناقشات املبادئ التوجيهية العامة بشأن مكافحة غسل األموال، مثل مناذج من املعامالت غير 

األموال،  غسل  مكافحة  في  املصارف  ومسؤوليات  امليداني،  التفتيش  أثناء  املكتشفة  العادية 

إلى رسم سياسات مكافحة  العمل  ورش  وتهدف  املصرفية.  السرية  ولوائح  املعلومات،  وتبادل 

وحدة  طورت  الغاية،  لهذه  وحتقيقاً  التدريب.  خطط  وحتديث  وإنشاء  للمصارف  األموال  غسل 

التحريات املالية منهجاً تدريبياً ميكن للمصارف استخدامه في تدريب موظفيها.10 

ونظراً للصعوبات في حتديد هياكل املالك املستفيد لعمالء املصارف في هونغ كونغ، أصدرت 

سلطة النقد في هونغ كونغ مبادئ توجيهية خاصة بشأن هذه املسألة. وتطلب هذه املبادئ من 

املصارف التحقق من هوية أصحاب الشركات العميلة )مبا في ذلك املالك املستفيد(، وفي احلاالت 

التي أنشئت فيها عالقة العمل من خالل أطراف ثالثة، يُطلب أيضاً من املصارف تقييم معايير 

»الكفاية واملالءمة« بالنسبة جلميع الوسطاء.
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4    التعاون الدولي

4.1    عام

توفر االجتماعات الدولية لسلطات مكافحة غسل األموال النظيرة في بلدان مختلفة منتدى 

سلطات  بني  الوطنية  االجتماعات  غرار  على  املمارسات،  أفضل  وتطوير  الدولية  املعايير  لوضع 

مكافحة غسل األموال التي تعمل على وضع السياسات والتشريعات احمللية. ومع تطور الصناعة 

املالية ومنو وتكتل اجملموعات املصرفية العاملة في أكثر من بلد، أصبح التعاون بني اجلهات الرقابية 

املصرفية في بلدان مختلفة أكثر تكراراً وغلب عليه الطابع املؤسسي. وهناك عدد من املنتديات 

التي تعمل على تعزيز هذا التعاون وتبادل اخلبرات.

مجموعة  اإلرهاب  ومتويل  األموال  غسل  ملكافحة  الراسخة  الدولية  املنتديات  بعض  تضم 

إيغمونت  ومجموعة  املالي،11  العمل  مجموعة  غرار  على  اإلقليمية  والهيئات  املالي،  العمل 

اإلرهاب(،12  ومتويل  األموال  الرقابة على مكافحة غسل  املسؤولة عن  املالية  التحريات  )لوحدات 

واجلهات الرقابية، وجلنة بازل للرقابة املصرفية.

النهوض  وتعزيز  املصرفية،  الرقابية  األطر  تعزيز  على  املصرفية  للرقابة  بازل  جلنة  وتعمل 

بإدارة اخملاطر في القطاع املصرفي، واملساعدة في حتسني معايير التقارير املالية. وتنتج جلنة بازل 

املطبوعات في مجاالت: احملاسبة والتدقيق على كفاية رأس املال، واملشكالت املصرفية، والقضايا 

العابرة للحدود، واملبادئ الرئيسية للرقابة املصرفية الفعالة، ومخاطر االئتمان، والتوريق، ومخاطر 

األموال  غسل  مكافحة  احلال،  وبطبيعة  واإلفصاح،  والشفافية  التشغيلية،  واخملاطر  السوق، 

ومتويل اإلرهاب. 

وال متلك اللجنة أي سلطة رسمية رقابية فوق الوطنية، وال تكون الستنتاجاتها قوة قانونية. 

بأفضل  توصيات  وتقدم  توجيهية،  ومبادئ  عريضة  رقابية  معايير  تضع  فإنها  ذلك،  من  وبدالً 

خالل  من  لتنفيذها  الالزمة  اخلطوات  ستتخذ  بلد  كل  في  السلطات  أن  متوقعة  املمارسات، 

الترتيبات املفصلة، قانونية أو غير ذلك، األنسب لنظمها الوطنية اخلاصة بها. وبهذه الطريقة، 

بتحقيق  القيام  حتاول  ال  ولكن  مشتركة،  ومعايير  مشترك  نهج  نحو  التقارب  اللجنة  تشجع 

التجانس التفصيلي للتقنيات الرقابية للبلدان األعضاء.13 

4.2    التعاون مع اجلهات الرقابية

أصدرت جلنة بازل للرقابة املصرفية »املبادئ الرئيسية للرقابة املصرفية الفعالة« عام 1997، 

كما  موحد،  أساس  على  املصرفية  اجملموعة  على  الرقابة  وتُعتبر   14  .2006 في  مراجعتها  ومتت 

يشير املبدأ 24، عنصراً أساسياً في الرقابة املصرفية، وهذا يعني، أنه ينبغي على اجلهات الرقابية 

أن ترصد على نحو واٍف جميع جوانب أعمال اجملموعة التي جتري في جميع أنحاء العالم. ويؤكد 

املتعلقة  اخملاطر  ذلك  مبا في  الوطنية،  احلدود  داخل  املصرفية غير مقتصرة  اخملاطر  أن  املبدأ  هذا 

والكاملة  الوافية  املطلوبة  املعلومات  على  للحصول  الوحيدة  اإلمكانية  وتتمثل  بالسمعة. 

لتقييم اخملاطر التي تديرها املؤسسة اخلاضعة للرقابة فيما إذا كان جلهة الرقابة في البلد األم، 

حق  الرئيسي،  للمصرف/املكتب  األساسية  الدولية  العمليات  على  تشرف  التي  املؤسسة  أي 

الوصول إلى بيانات جميع عمليات البنك، على حد سواء في الداخل واخلارج. وفي املقابل، أن يكون 
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جلهة الرقابة املضيفة، أي الوكالة احلكومية التي تشرف على األقل على بعض من فروع املصرف 

الدولية اخلارجية أو الشركات التابعة، أن تطلب احلصول على املعلومات من املكتب الرئيسي. لذا 

فإن املعايير بشأن التعاون الدولي تهتم بالوصول إلى املعلومات من جانب اجلهات الرقابية في 

البلد األم والبلد املضيف، والظروف التي يتم فيها تقدمي معلومات. 

25 على نحو أكثر حتديداً مع العالقات الرقابية بني البلد األم والبلد املضيف.  يتعامل املبدأ 

ومن خالل التعامل مع عمليات عبر احلدود ملصارفها، ينبغي أن حتدد جهة الرقابة جميع اجلهات 

مذكرات  )مثل  رسمية  غير  أو  رسمية  ترتيبات  تضع  أن  وينبغي  الصلة،  ذات  األخرى  الرقابية 

املالي ملثل  واألداء  بالوضع  املعلومات  أن تتعلق  املناسبة. وميكن  املعلومات  لتبادل  تفاهم( معها 

ل  هذه العمليات في البلد األم واملضيف، وميكن أن يتم تبادلها على أساس السرية، حني يُتوصَّ

 إلى اتفاقات بشأن ترتيبات التعاون الرسمي، وينبغي إبالغ املصارف واجملموعات املصرفية املعنية. 

ينبغي أن تزود جهة الرقابة في البلد األم جهة الرقابة في البلد املضيف مبعلومات حول:

املصرف أو اجملموعة املصرفية، وذلك إلتاحة منظور سليم لألنشطة التي جتري داخل حدود   •

البلد املضيف

عمليات معينة في البلد املضيف  •

املشكالت املهمة التي تنشأ في املركز الرئيسي أو في مكان آخر، عند االقتضاء، إذا كان   •

لها تأثير في سالمة وصالبة الشركات التابعة أو الفروع في البلدان املضيفة املعنية.

وينبغي أن تقدم جهة الرقابة في البلد املضيف جلهة الرقابة في البلد األم معلومات حول: 

عدم االلتزام الكبير واملستمر مع املتطلبات الرقابية ذات الصلة،  •

التطورات السلبية أو الضارة في العمليات احمللية للمصرف املنظم من قبل جهة الرقابة   •

في البلد األم،

في  والضوابط  اخملاطر  إدارة  مثل  املصرف،  لعمل  النوعية  للجوانب  السلبية  التقييمات   •

مكاتب البلد املضيف

أي إجراءات تصحيحية مهمة متخذة حول عمليات املصرف التي تنظمها جهة الرقابة   •

في البلد األم.

في معظم احلاالت، سيكون من الضروري تبادل، على األقل، احلد األدنى من املعلومات بني جهة 

الرقابة في البلد األم وجهة الرقابة في البلد املضيف، لكن تكرار هذا التبادل ونطاقه سيختلفان 

الرقابة في  البلد املضيف جهة  الرقابة في  تبعاً ألهميته. وحتقيقاً لهذه الغاية، سُتعلم جهة 

البلد األم عندما تكون عمليات اجملموعة املصرفية مهمة للقطاع املالي في بلدها. وفي املقابل، 

عمليات  تكون  عندما  املضيف  البلد  في  الرقابة  جهة  ستبلغ  األم  البلد  في  الرقابة  جهة  فإن 

تخضع  أن  ويجب  األم.  البلد  في  املالي  للقطاع  مهمة  املضيف  البلد  في  املصرفية  اجملموعات 

املصارف األجنبية للمتطلبات التحوطية والتفتيش ومتطلبات اإلبالغ التنظيمية املماثلة لتلك 

التي تخضع لها املصارف احمللية.
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جهة  أن  من  تتثبت  أن  الترخيص،  إصدار  قبل  املضيف،  البلد  في  الرقابة  جهة  على  ينبغي 

الرقابة في البلد األم لم تعترض أو تقدم بياناً عن عدم وجود اعتراض. وينبغي على جهة الرقابة 

في البلد املضيف، بالنسبة إلجراءات إصدار الترخيص، وكذلك الرقابة املستمرة على العمليات 

الرقابة  البلد األم متارس  الرقابة في  إذا كانت جهة  أن تقّيم ما  املصرفية عبر احلدود في بالدها، 

املوحدة على الصعيد العاملي.

يجب أن يكون جلهة الرقابة في البلد األم، بهدف تقييم سالمة اجملموعة وصالبتها وامتثالها 

ملتطلبات »اعرف عميلك«، حق الدخول امليداني ملكاتب املصرف احمللية والشركات التابعة. ومع 

ذلك، عليها، قبل القيام بزيارات إلى املكاتب احمللية والشركات التابعة للمجموعة املصرفية، إبالغ 

جهة الرقابة في البلد املضيف. وفي تلك الظروف بالذات، تشارك جهة الرقابة في البلد املضيف 

في العادة، بصفة مراقب، في الزيارات امليدانية التي جتريها جهة الرقابة في البلد األم. وعند اعتزام 

جهة الرقابة اتخاذ إجراءات الحقة بناًء على املعلومات الواردة من جهة الرقابة األخرى، ينبغي أن 

تتشاور أوالً مع جهة الرقابة تلك قدر املستطاع.

4.3    تعاون اجلهات الرقابية في مجال مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب

للمصارف«  العمالء  جتاه  الواجبة  »العناية  بشأن  املصرفية  للرقابة  بازل  جلنة  ورقة  تتصل 

وحتدد  اإلرهاب،  ومتويل  األموال  غسل  مبكافحة  التحديد  وجه  على   )2001 األول  )أكتوبر/تشرين 

معايير وتزود بتوجيهات لتطوير املمارسات املالئمة. وقد أصدرت جلنة بازل للرقابة املصرفية هذه 

2003، أصدرت جلنة بازل  املعايير عاملياً للصناعة املصرفية واجلهات الرقابية. ففي فبراير/شباط 

للرقابة املصرفية »الدليل العام للممارسات اجليدة في فتح احلسابات وحتديد هوية العمالء«. وفي 

أكتوبر/تشرين األول 2004، استكملت هذه األوراق بورقة عن »إدارة مخاطر اعرف عميلك املوحدة«، 

التي وضعت مبادئ ملنهج فعال للمجموعات العاملية.

وتتصل املعايير الواردة في ورقة جلنة بازل للرقابة املصرفية حول العناية الواجبة جتاه العمالء 

على حد سواء بقواعد مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب التي يجب مراعاتها، ومبمارسات 

اجلهات الرقابية التي تشرف على هذه القواعد وتعمل على إنفاذها. وتتناول املعايير الرقابية أيضاً 

الرقابة على املصارف العاملة في أكثر من بلد.

املدققني  أو  األم  البلد  في  الرقابية  اجلهات  تواجه  أال  يجب  امليداني،  التفتيش  خالل عمليات 

اعرف  وإجراءات  لسياسات  الوحدة  امتثال  من  التحقق  في  املتمثلة  مهمتهم  في  معوقات  أي 

أن تعوق  العمالء وإجراء عينة عشوائية للحسابات، ال ينبغي  عميلك. وعند استعراض ملفات 

قوانني السرية املصرفية احمللية اجلهات الرقابية هذه، وينبغي أن تطلب احلصول على عينات من 

املعلومات الشخصية حلسابات العمالء لتشكيل تقييم سليم عن تطبيق معايير اعرف عميلك 

معلومات  أن  لضمان  احلال،  بطبيعة  ضمانات،  هناك  تكون  أن  وينبغي  اخملاطر.  إدارة  وممارسات 

ميكنها  املتلقية  اجلهة  وأن  املشروعة  الرقابة  ألغراض  حصراً  تستخدم  الشخصية  احلسابات 

حمايتها بطريقة مرضية. وعندما تفرض سلطات البلد األم سياسات اعرف عميلك على أحد 

املصارف وتعارض ما هو مسموح به في الفروع اخلارجية، ينبغي أن تتثبت جهة الرقابة في البلد 

األم مع جهة الرقابة في البلد املضيف مما إذا كانت هناك معوقات قانونية حقيقية موجودة. وإذا 

وجدت عوائق ال ميكن التغلب عليها، وإذا كان ال ميكن إيجاد بديل مرٍض، ينبغي أن توضح جهة 

أو قد تكون هناك حاجة  املعنية،  العملية  إغالق  يقرر  ذاته قد  املصرف  أن  األم  البلد  الرقابة في 

للقيام بذلك من قبل جهة الرقابة عليه في البلد األم. وفي التحليل النهائي، يجب أن تشمل أي 
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ترتيبات لعمليات التفتيش امليداني آلية تسمح بتقييٍم تراه جهة الرقابة في البلد األم مرضياً.15 

قضايا  ملناقشة  منتدى  أيضاً  توفر  وجلان  إقليمية  منظمات  عدة  هناك  بازل،  جلنة  وبخالف 

التعاون في مجال الرقابة الدولية.16 وتتناول التوصية 40 من توصيات مجموعة العمل املالي عدة 

أمور منها التعاون الرقابي؛ فتوضح أن أي تبادل للمعلومات ينبغي أال يستخدم إال لغرض الرقابة 

التي يتم احلصول على املعلومات ألجلها، وال ينبغي أن تنتقل املعلومات إلى سلطات أخرى دون 

احلصول على إذن من جهة الرقابة التي قامت بتقدميها. ومع ذلك، ينبغي أن يتم التشارك في 

املعلومات بناًء على طلب أو تلقائياً، ألن جهة الرقابة املزودة باملعلومات تعتقد أن املعلومات قد 

تكون قيمة جلهة الرقابة األخرى. وينبغي أيضاً أن تتاح املعلومات على نحو سريع وبناء وفعال. 

الرقابية قادرة على إجراء استعالمات حلساب جهات رقابية أخرى، وإذا  وينبغي أن تكون اجلهات 

كان مسموحاً به مبوجب القانون الداخلي، أن تقوم بتحقيقات بناًء على طلب )انظر اإلطار 6-7 

للمزيد من التفاصيل(.

األوروب�����ي االحت�����اد  ف���ي  ال��رق��اب��ي  ال��ت��ع��اون  ن��ط��اق   6-7  اإلط�����ار 
للجهات  األوروبية  اللجنة  أصدرت  األوروبي،  االحتاد  في  الرقابية  للجهات  بالنسبة 
املوحدة  الرقابية  اجلهات  بني  للتعاون  التوجيهية  »املبادئ  دليل  املصرفية  الرقابية 
التعاون وتبادل  2006. وقد ُحدد نطاق  البلد املضيف« في عام  الرقابية في  واجلهات 
هذا  أشار  وقد  الرقابة.  املنهجية جلهة  بالصلة  أو  املعني  الكيان  بأهمية  املعلومات 

الدليل إلى ما يلي:

)1(    يتأثر مدى التعاون وتبادل املعلومات بأهمية أو بالصلة املنهجية للكيانات، داخل
 اجملموعة وفي األسواق احمللية. ويجوز أن تكون جلهة الرقابة املوحدة وجهة الرقابة 
املنهجية  الصلة  أو  البلد املضيف وجهات نظر مختلفة حول مدى أهمية  في 
للكيانات اخملتلفة، وحول اخملاطر الناجمة عن هذه الكيانات للمجموعة. وتبقى 
األهمية والصلة املنهجية مفاهيم نسبية تُقيِّمها جهة الرقابة املوحدة وجهة 
الرقابة في البلد املضيف على أساس كل حالة على حدة، حتددها جهة الرقابة 
املوحدة بغرض الرقابة على أساس مجمع. وينبغي أن تنظر اجلهات الرقابية في 

تقييمها، على األقل، في التعقيد واألثر احملتمل وحجم الكيان

)2(    ميكن أن ينظر تقييم األهمية في مجموعة عريضة من العوامل، تؤخذ في 
االعتبار على حدة أو مجتمعة. ولتقييم األهمية، مت سرد قائمة غير حصرية من 
العوامل أدناه. واجلهات الرقابية مدعوة للنظر في مجموعة واسعة من املعايير 

كلما كان ذلك مناسباً.

                                                                                                                                        )تابع(

نطاق التعاون الرقابي في االحتاد األوروبياإلطار 7.6
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توصي املعايير املذكورة أعاله األطراف ذات الصلة بإنشاء مذكرة تفاهم، أو اتفاق مكتوب، أخرى 

لتسهيل التعاون بني اجلهات الرقابية )انظر اإلطار 7-7(. وعادةً، تكون هذه الوثائق ثنائية بني جهة 

للسماح  أعاله  املذكورة  اإلقليمية  املنظمات  داخل  برامج  إنشاء  اآلن  يجري  ولكن  وأخرى،  رقابة 

للتعاون متعدد األطراف بني اجلهات الرقابية.17 

)3(    ميكن أن يكون جلهة الرقابة املوحدة وجلهة الرقابة في البلد املضيف محور تركيز 
مختلف في إشرافهما على كيان معني. لذا، من املهم بالنسبة لهما أن يوافي 
تقييم  التقييم،  لهذا  املنطقي  واألساس  الكيان،  ألهمية  منهما  كل  تقييم 
اجلهة األخرى، وأن يؤخذ األخير في االعتبار عند تنظيم التعاون بينهما. ويوصى 

مبراجعة دورية للتقييم.

www.c-ebs.org/pdfs/ انظر  التوجيهية  للمبادئ  الكامل  النص  على  لالطالع 
 .GL09.pdf

نطاق التعاون الرقابي في االحتاد األوروبي )تابع(اإلطار 7.6

وقعت هونغ كونغ مذكرات تفاهم مع اجلهات الرقابية األجنبية، وحتتفظ سلطة النقد 
كونغ.  هونغ  من  مصارف  فيها  تعمل  التي  الدول  عن  محدثة  مبعلومات  كونغ  هونغ  في 
وبالعكس، تضمن السلطات املراقبة على الفروع اخلارجية ملصارف هونغ كونغ الوصول إلى 
معلومات سلطة النقد في هونغ كونغ. وميكن للجهات الرقابية األجنبية أيضاً احلصول 
في  املوجودة  األجنبية  املصارف  لفروع  كونغ  هونغ  في  النقد  تفتيش سلطة  تقارير  على 

هونغ كونغ. 
مجموعة  مديري  اجتماع  في  فاعالً  دوراً  أيضاً  كونغ  هونغ  في  النقد  سلطة  وتلعب 
للمصارف  تعاونية  منظمة  هي  والتي  الهادئ،  واحمليط  آسيا  شرق  في  املركزية  املصارف 
عشر  األحد  أعضائها  بني  التعاون  تعزيز  الرئيسي  هدفها  النقدية  والسلطات  املركزية 
من منطقة شرق آسيا واحمليط الهادئ. وقد أنشئت ثالث مجموعات عمل، األولى لنظم 
املدفوعات، والثانية لتطوير السوق املالية، والثالثة للرقابة املصرفية. وقد سبقت سلطة 
النقد في هونغ كونغ، أن ترأست في املاضي مجموعة العمل املعنية بالرقابة املصرفية، 

وشاركت باعتبارها عضواً في مجموعتي العمل األخريني.
آسيا  شرق  في  املركزية  املصارف  مجموعة  مديري  اجتماع  مع  ارتباطها  إلى  باإلضافة 
الهيئات  مع  أيضاً  قوية  بعالقات  كونغ  هونغ  في  النقد  سلطة  حتتفظ  الهادئ،  واحمليط 
وفي  الرقابية.  املتحدة  الواليات  وكاالت  ومع  املالي،  العمل  غرار مجموعة  على  اإلقليمية 
املعارف،  تبادل  برنامج  األمريكية  والسلطات  األخيرة، أطلقت سلطات هونغ كونغ  اآلونة 
والذي في إطاره زار موظفو سلطة النقد في هونغ كونغ شبكة مكافحة اجلرائم املالية، 
واملكتب األمريكي للرقابة على تداول العمالت، وشاركوا في التفتيش امليداني على املصارف 

األمريكية. 
املصدر: مقابالت موظفي البنك الدولي مع سلطة النقد في هونغ كونغ، عام 2006.

تعاون هونغ كونغ مع اجلهات الرقابية اخلارجيةاإلطار 7.7
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تختلف الترتيبات الثنائية وفقاً لنطاق تبادل املعلومات املتوخى. وتعد مذكرة التفاهم األكثر 

تكراراً وكثافة في النشاط املصرفي عبر احلدود، واألكثر تفصيالً. 

وبخالف تبادل املعلومات، ميكن يجوز كذلك انتداب موظفي جهات الرقابة. وتوفر جلنة الرقابة 

املصرفية األوروبية منبر معلومات على شبكة اإلنترنت ألعضاء اللجنة واملراقبني الذين هم على 

األمريكتني  في  املصارف  وتنظم جمعية  للموظفني.  مؤقتة  انتداب  لتنظيم عمليات  استعداد 

املصارف،  على  الرقابة  مجال  في  سنوات  ثالث  على  خبرتهم  تزيد  ال  الذين  للمهنيني  التدريب 

ويهدف ذلك إلى حتسني مهارات املشاركني عن طريق تعريضهم لبيئات أكثر تقدماً تقنياً. 
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احلواشي

الرقابية،  واجلهات  السفر،  والهوية/جواز  القانون،  إنفاذ  وكاالت  وسجالت  قيود  تتضمن  قد     .1
وسلطات الضرائب، وسلطات اجلمارك، والسجل العقاري، وسجل السيارات، وسجل الشركات، 

وقواعد البيانات التجارية، وغيرها.
ومكافحة  اخملدرات،  املثال،  )على سبيل  املتخصصة  الشرطة  ووحدات  الشرطة،  تشمل  قد   .    .2
الداخلي/اخلارجي،  واألمن  واجلمارك،  الفساد،  مكافحة  ووكاالت  اجلنائية،  والسجالت  اإلرهاب(، 

ووكاالت االستخبارات، واجلهات الرقابية، ومفتشي الضرائب، وغيرها.
3.   ينبغي أيضاً أن يكون احلوار قائماً بني احلكومة وقطاع األعمال واملهن غير املالية، على سبيل 
املثال، احملامني، واحملاسبني، ووكالء العقارات. على سبيل املثال، في كوريا، شكل مسؤولو االمتثال 
ويجتمعون  املعرفة،  في  للمشاركة  رسمية  غير  شبكة  املصرفية  الصناعة  في  الرئيسيون 

شهرياً ملناقشة االمتثال ملكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب وغيرها من التشريعات.
4.    منهجية مبادئ بازل الرئيسية، املبدأ الرئيسي 18، املعيار األساسي 11.

5.    ميكن أن تكون اعتبارات مماثلة مناسبة أيضاً )ولكن على مستوى مختلف( لتحديد ما إذا كان 
بإرسال  االكتفاء فقط  أو  إدارية  غرامة  لفرض  أكثر صرامة  إجراءات  اتخاذ  الرقابة  على جهة 

رسالة أو إصدار حتذير.
الرقابة  املعنون:  التوصيات  يأتي ضمن قسم   25 املعيار  أن  إلى  اإلشارة  الصدد، جتدر  6.    في هذا 

والتنظيم«.
 .)DNFBP( 7.    املهن واألعمال غير املالية احملددة

اإلرهاب  التوجيهية مفيدة لتحقيق وضوح تشريعات مكافحة غسل األموال ومتويل  املبادئ      .8
على   ،2004 يونيو/حزيران  في  حديثاً.  ُطبقت  التي  تلك  سيما  ال  والدولية،  الوطنية  واملعايير 
سبيل املثال، نشرت سلطة النقد في هونغ كونغ ملحقاً للمبدأ التوجيهي اخلاص مبنع غسل 
بعد  األربعني  املالي  العمل  مجموعة  توصيات  تعكس  التي  التفسيرية  وامللحوظات  األموال، 
مراجعتها. وفي سياق إعداد امللحق، دخلت السلطة في عملية تشاورية مع أوساط الصناعة 
املصرفية ملناقشة وجهات النظر ذات االهتمام املشترك واآلثار العملية املترتبة على تطبيق 
املبادئ التوجيهية اجلديدة. كما نظمت حلقات عمل بشأن قضايا محددة متعلقة مبكافحة 
غسل األموال ومتويل اإلرهاب، مثل العناية الواجبة جتاه العمالء في األعمال املصرفية اخلاصة، 
والبنوك املراسلة، مبا في ذلك املراكز اخلارجية، واألشخاص ذوي اخملاطر بحكم مناصبهم العامة، 

واألطراف الثالثة املعنية، واملعامالت التي تتم عبر احلدود.
9.     البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، 2004.

10.  في مصرف كوريا، أُسس برنامج تدريب شامل للعاملني يستند إلى املبادئ التوجيهية لوحدة 
التحريات املالية الكورية، بني أخرى. ويشمل تعليم مكافحة غسل األموال في مركز مصرف 
البث  عبر  والتعليم  العاملني،  جلميع  بعد  عن  للتعلم  وبرنامجاً  الذاتي،  للتعليم  فرعاً  كوريا 
الفضائي، واجتماعاً تعليمياً ملكافحة غسل األموال موجهاً ملديري الضبط الداخلي، وإخطارات 

ِّع 23 إخطاراً. عن األنواع غير العادية للمعامالت. وفي عام 2005، على سبيل املثال، وُز
11.    للهيئات اإلقليمية على غرار مجموعة العمل املالي شكل ووظائف مماثلة جملموعة العمل 
املالي، وإن كان ذلك على أساس إقليمي. وبعض أعضاء مجموعة العمل املالي هم أيضاً أعضاء 
العمل  اإلقليمية على غرار مجموعة  الهيئات  املعلومات حول  الهيئات. للمزيد من  في هذه 
 GAFISUD,( املعنية بغسل األموال في أمريكا اجلنوبية،  املالي  العمل  انظر: مجموعة  املالي، 
 CFATF,( الكاريبي  البحر  منطقة  في  املالي  العمل  ومجموعة   ،)http://www.gafisud.org
 http://www.eurasiangroup.org( اآلسيوية  األوروبية  واجملموعة   ،)/http://www.cfatf.org
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 http://www.esaamlg.org( األموال  غسل  ملكافحة  أفريقيا  وجنوب  شرق  ومجموعة   ،),EAG
http://www.( أفريقيا  العمل احلكومية ملكافحة غسل األموال في  ESAAMLG,(، ومجموعة 

أفريقيا  وشمال  األوسط  الشرق  ملنطقة  املالي  العمل  ومجموعة   ،)giabasn.org GIABA
.)/MENAFATF, http://www.menafatf.org(

12.  في عام 1995، على سبيل املثال، قررت مجموعة من وحدات التحريات املالية في قصر إيغمونت 
إرنبرغ في بروكسل إنشاء فريق غير رسمي لتنشيط التعاون الدولي، يعرف اآلن باسم مجموعة 

.http://www.egmontgroup.org :إيغمونت. انظر
13.  انظر جلنة بازل للرقابة املصرفية، تاريخ جلنة بازل وعضويتها، يناير/كانون الثاني 2007

http://www.bis.org/publ/bcbs129. :14.   لالطالع على النص الكامل ملبادئ بازل الرئيسية، انظر
http://www.bis.org/publ/ انظر:  الرئيسية،  بازل  مبادئ  تقييم  ملنهجية  وبالنسبة   ،pdf

..bcbs130.pdf
15.  لالطالع على نص كامل املناقشة، انظر ورقة بازل حول العناية الواجبة جتاه العمالء، الفقرات 
إلى  باإلضافة   .http://www.bis.org/publ/bcbs85.pdf?noframes=1 في:  بعدها  وما   63 من 
املالية فيما يتعلق مبكافحة  بازل ورقة بعنوان »تبادل السجالت  األوراق املذكورة، نشرت جلنة 
متويل اإلرهاب« )أبريل/نيسان 2002(، التي هي باألساس موجز الجتماع اجلهات الرقابية واخلبراء 

القانونيني في مجموعة البلدان العشرة G10 في بازل في ديسمبر/كانون األول عام 2001.
للرقابة  العربية  واللجنة  الهادئ،  املالية لبلدان احمليط  الرقابية  رابطة اجلهات  16.  وهي كما يلي: 
 ،)www.asbaweb.org( األمريكتني  في  املصارف  على  الرقابية  اجلهات  ورابطة  املصرفية، 
واجملموعة الكاريبية للجهات الرقابية املصرفية، وفريق العمل املعني بالرقابة املصرفية التابع 
 ،)www.emeap.org( الجتماع مديري مجموعة املصارف املركزية في شرق آسيا واحمليط الهادئ
للجهات  األوروبية  واللجنة  أوروبا،  وشرق  لبلدان وسط  املصرفية  الرقابية  اجلهات  ومجموعة 
للمصارف  األوروبي  للنظام  املصرفية  الرقابة  وجلنة   ،)www.c - ebs.org( املصرفية  الرقابية 
املركزية، ومجموعة اجلهات الرقابية املصرفية في البلدان الناطقة بالفرنسية، وجلنة اجلهات 
 ،)www.ifsb.org( الرقابية املصرفية جمللس التعاون اخلليجي، ومجلس اخلدمات املالية اإلسالمية
ومجموعة اجلهات الرقابية املصرفية � املراكز اخلارجية )www.ogbs.net(، واجملموعة اإلقليمية 
املصرفية،  الرقابية  للجهات  التابعة  الفرعية  واللجنة  والقوقاز،  الوسطى  آسيا  في  للرقابة 
اجلهات  وأستراليا، وجلنة  ونيوزيلندا  آسيا  املصرفية في جنوب شرق  الرقابية  اجلهات  ومنتدى 

الرقابية املصرفية في غرب ووسط أفريقيا.
مظلة  حتت  الرقابية  اجلهات  »بكليات«  يُسمى  ما  إنشاء  إلى  اإلشارة  ميكن  الصدد،  هذا  في    .17
انظر:  مفصلة،  معلومات  على  )للحصول  املصرفية  الرقابية  للجهات  األوروبية   اللجنة 
h t t p : / / w w w . c - e b s . o r g / p r e s s / d o c u m e n t s / C E B S % 2 0
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امللحق )1(: تصميم إطار عمل فعال 
ملكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب 

من شأنه تعزيز املبادرات التي تهدف إلى 
توسيع دائرة وصول الفقراء إلى اخلدمات 

املالية وتعميقها

ييقر اجملتمع العاملي مبا التساع دائرة الوصول إلى اخلدمات املالية من أثر اقتصادي إيجابي1. فالنظام 

والفئات  الفقراء،  وخاصًة  الناس،  من  هائل  لعدد  مناسبة  مالية  خدمات  يقدم  الشامل  املالي 

الضعيفة اجتماعًيا التي كانت تفتقر إلى إمكانية الوصول لهذه املنتجات واخلدمات في املاضي. 

ويجب على احلكومات امللتزمة باإلدماج املالي ضمان الفعالية ألطر عملها املعنية مبكافحة 

أن  كذلك  تكفل  أن  يجب  ولكنها  الدولية،  للمعايير  واستيفائها  اإلرهاب،  ومتويل  األموال  غسل 

الضوابط املعنية مبكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب ال تضعف من إمكانية الوصول إلى اخلدمات 

املالية بال داٍع؛ فهي ضوابط تقوم على اإلقصاء بطبيعتها ملا تستهدفه من حتديد وردع التجاوزات 

اإلجرامية احملتمل ارتكابها في النظام املالي. ومع ذلك، إن لم تكن هذه الضوابط مصممة بعناية، 

قد تستبعد كذلك العمالء األمناء من الفئات الضعيفة اجتماعًيا.

وقد تقتضي القوانني املعنية مبكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب أن يقدم العمالء احملتملني، 

على سبيل املثال، ما يثبت صحة بياناتهم عن طريق الوثائق الرسمية التي يصعب على الفقراء 

أن يوفروها. ومثل هذا الطلب ال يضعف اإلدماج املالي فحسب، بل يضعف كذلك النظام املعني 

العمالء:  إلى  الوصول  قدرته على  فعاليته على  تعتمد  إذ  اإلرهاب؛  ومتويل  األموال  مبكافحة غسل 

فكلما كُبر عدد األشخاص واملعامالت التي تقع خارج نطاق النظام، قّلت إمكانية حتديد املعامالت 

َّز تدابير مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب  املشبوهة في االقتصاد على وجه العموم2. ولذلك، تعز

عندما يستجيب النظام استجابة واعية لضرورة اإلدماج املالي3.

وغالًبا ما تكون الضوابط املعنية مبكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب مكّلفة، ولذا يجب 

طلبها وفرضها في حدود الضرورة. وقد تؤدي الضوابط التي تتسم باملغاالة في حتّفظها إلى فرض 

حواجز التكلفة بال داٍع أمام العمالء الفقراء، كما أنها قد تضعف قوة السوق التنافسية، مبعنى 
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أنه قد ترفع الضوابط من قيمة التكاليف اإلدارية التي تتحملها اجلهات الصغيرة القائمة على 

تقدمي اخلدمات إلى احلد الذي يجبرها على اخلروج من السوق؛ مما يحّد تباًعا من نطاق تقدمي اخلدمات 

املالية، الذي يضعف بدوره اإلدماج املالي.

املعنية  العمل  بفرقة  اخلاص  اخملاطر،  حتديد  على  القائم  الَنْهج  أن  إلى  باإلشارة  وجدير 

باإلجراءات املالية، وما تتسم به توصياته العديدة من مرونة، يقدم إطار عمل لتطوير نظام فعال 

ملكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب، من شأنه تعزيز اإلدماج املالي4.

إدارة اخملاطر في مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب
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م.1.1  صياغة السياسات املالئمة

البلدان مع  ببلد من  اإلرهاب اخلاصة  األموال ومتويل  تتماشى سياسة مكافحة غسل  أن  يجب 

سياستها املعنية باإلدماج املالي، وتتحقق أفضل أشكال التماشي عندما تُعاَلج أمور محددة 

في السياسات معاجلة مدروسة. وأينما أتاحت التوصيات الصادرة عن الفرقة املعنية باإلجراءات 

املعنية  التدابير  ملطابقة  اجلهد  بذل  املعني  البلد  على  ينبغي  واملالءمة،  املرونة  من  قدرًا  املالية 

غسل  مبخاطر  املهددة  البيئة  خاصًة  احمللية،  البيئة  مع  اإلرهاب  ومتويل  األموال  غسل  مبكافحة 

األموال ومتويل اإلرهاب. وحددت دراسة أُجريت حديثًا عددًا من اخلطوط اإلرشادية التي قد تساعد 

بلد ما في صياغة سياساتها في هذا الصدد. ويرد موجز بهذه اخلطوط اإلرشادية في املربع )م 1.1(.

الواجب  العوامل  االعتبار  في  يأخذ  أن  عليه  سياساته،  البلدان  من  بلد  يصوغ  وعندما 

استخدامها لتحديد ما إذا كانت املنتجات أو اخلدمات تشكّل درجة أعلى أو أقل من اخملاطر نتيجة 

للتجاوزات املتصلة بغسل األموال ومتويل اإلرهاب. وغالًبا ما تتضمن هذه العوامل قيمة املعاملة 

التي  القيود  فرض  وميكن  وجنسيتهم.  وهويتهم  فيها  املشتركة  األطراف  وطبيعة  وطبيعتها، 

تستهدف العوامل ذات الصلة للحد من اخملاطر احملتمل أن يفرضها منتج معنّي لغسل األموال 

ومتويل اإلرهاب. انظر املثال الوارد في املربع )م1.2(.

وميكن استخدام احلدود النقدية للحد من مخاطر غسل األموال، غير أنها لم تلق تأييد فرقة 

العمل املعنية باإلجراءات املالية لعدم مالءمتها للسيطرة على مخاطر متويل اإلرهاب. فغسل 

األموال يرتبط عامًة مببالغ مالية ضخمة، فيما ميكن متويل األنشطة اإلرهابية مببالغ متواضعة. 

ولذلك، فإن احلدود النقدية وحدها ليست فعالة في السيطرة على مخاطر متويل اإلرهاب، رغم 

أن عددًا قليالً من الضوابط يحقق الفعالية املطلوبة عندما تُستخدم كل على حدة؛ ومع ذلك، 

فإن آليات السيطرة التي تدمج عددًا من الضوابط حتقق درجة أكبر من الفعالية. وهكذا ميكن أن 

ينطبق األمر ذاته على استخدام احلدود النقدية فيما يتصل مبخاطر متويل اإلرهاب. 

ومن جانب آخر، فإن التجارب احلديثة املتعلقة باملعامالت املصرفية التحويلية عبر الهاتف 

احملمول، كما هي مذكورة في امللحق )2(، توضح نَْهًجا قائًما على تقدمي اخلدمات في هذا الشأن. 

كما أن الدروس املستفادة من جتارب جنوب أفريقيا مع املنتجات قليلة اخملاطر مبّينة في امللحق )3(.
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1. صياغة سياسة من السياسات:
قبل تفعيل نظام ملكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب، أو حتى إذا كان بالفعل مفّعالً، 
على اجلهات التنظيمية، أو اجلهات القائمة على صنع السياسات في القطاع املالي احمللي 
ومتويل  األموال  غسل  ملكافحة  ضوابط  فرض  بني  التفاعلية  العالقة  االعتبار  في  األخذ 
اإلرهاب واإلدماج املالي؛ إذ ينبغي أن يتوّخى صانعو السياسات احلرص عند اتباع مناذج أو 
لوائح تفرضها واليات اختصاص أخرى، دون النظر أوال في مدى مالءمتها، وفي األثر احملتمل 

أن حتدثه تلك اللوائح في واليتهم اخلاصة.

2. اتباع نْهج قائم على التشاور واملرونة:
واإلدماج  اإلرهاب  ومتويل  األموال  الفعالة ملكافحة غسل  الضوابط  التوازن بني  إن حتقيق 
الرئيسية  التنظيمية بصفة مستمرة مع اجلماعات  بأن تتشاور األجهزة  املالي يقتضي 
من أصحاب املصلحة، مبا فيها املؤسسات املالية – املسجلة وغير املسجلة على السواء 
– وأجهزة إنفاذ القانون، وغيرها من األجهزة األخرى، وخاصًة أولئك املسئولني عن البنية 

األساسية الوطنية لتحديد الهوية.

3. تقييم حجم اخملاطر وحتديدها:
يتعنّي على صانعي السياسات في القطاع املالي، واألجهزة التنظيمية املعنية، وأجهزة 
االستخبارات وإنفاذ القانون، تقييم اخملاطر احمللية الناجتة عن غسل األموال ومتويل اإلرهاب، 
وغير  الرسمية  املالية  واملؤسسات  املعنية  األجهزة  تزوّدها  التي  املعلومات  على  استنادًا 
الرسمية، وغيرها من املؤسسات ذات الصلة. ويجب أن تقّسم خريطة اخملاطر احملدَّدة إلى 
ذلك من  أو غير  العمالء،  أو فئات من  أو معامالت،  أو مؤسسات،  قطاعات مالية فرعية، 
اخلصائص ذات الصلة )على سبيل املثال: اجملال اجلغرافي(؛ وذلك من أجل إعداد إطار عمل 

للمخاطر واألولويات املنبثقة عنه، من أجل التنظيم والرقابة.

4. حتديد الفئات املستبعدة والضعيفة:
أجل  من  اإلقصاء  لهذا  الرئيسية  األسباب  عن  فضال  املالي  اإلقصاء  مستويات  حتديد 
الوقوف على مدى األثر احملتمل للضوابط املعنية مبكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب 
على اإلدماج املالي. وتشير الفئات املستقصاة إلى جميع األشخاص الذين ال يستعملون 
املعنية  الرقابة  أجهزة  لدى  املسّجلة  املالية  املؤسسات  تقدمها  التي  املالية  اخلدمات 

َّقني. باخلدمات املالية، وعادةً ما تتضمن الفقراء واملهاجرين غير الرسميني وغير املوث

5. تقييم احلدود التقليدية للموارد احمللية:
كثيرًا ما يؤدي فرض الضوابط املعنية مبكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب، التي ال ميكن 
تنفيذها داخل احلدود التقليدية للموارد احمللية، إلى اتساع دائرة اإلقصاء املالي دون إسهام 
املوارد  وتتضمن  اإلرهاب.  ومتويل  األموال  غسل  عن  الناجتة  للمخاطر  الفعالة  اإلدارة  في 
التي  الُنُظم  املثال:  سبيل  )على  املالية  اخلدمات  مقدمي  قدرة   )1( الوطنية  األساسية 
ينتهجونها(، و)2( وقدرة اجلهاز التنظيمي أو الرقابي - أو كليهما - في القطاع املالي )مبا 
في ذلك وحدة االستخبارات املالية، إن كانت بالفعل قائمة(، و)3( مدى التغطية والسالمة 

وإمكانية الوصول للُنُظم الوطنية، أو غيرها من نُُظم حتديد الهوية.
             )تابع(

بناء نظام فعال ملكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب من شأنه تعزيز املربع م 1.1
اإلدماج املالي: اخلطوط اإلرشادية للسياسات
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6. التخفيف من الضوابط املفروضة على املعامالت قليلة اخملاطر:
أينما قّل حجم اخملاطر من غسل األموال )مقارنًة بحجم اخملاطر من متويل اإلرهاب حيث 
اإلدماج  لتيسير  اخملففة  الضوابط  تطبيق  ميكن  بعد(  حجمه  لتحديد  منوذج  يظهر  لم 
املالي. وتهدف هذه التعديالت إلى تخفيف، أو تقليل درجة عجز العمالء، أو الصعوبة التي 
يواجهونها في تقدمي أدلة موثّقة تثبت صحة هويتهم، أو عنوان إقامتهم؛ كما تهدف إلى 
التقليل من تكاليف االمتثال التي تتحملها املؤسسات املالية نتيجة املتطلبات اخلاصة 
بالعميل  الواجبة  العناية  االلتزامات بشأن  والتقليل من حجم  تنتهجها،  التي  بالُنُظم 
وحفظ السجالت )وعلى وجه التحديد ما يتعلق بطلب حفظ السجالت املادية، خاصًة 

املعامالت التي تتم مرة واحدة(. 

7. ترتيب الضوابط املعنية مبكافحة غسل األموال في سلسلة متعاقبة وفًقا حلجم اخملاطر:
والفعال لضوابط مكافحة  الكامل  التطبيق  القدرة على  البلدان  بعض  ال متلك  عندما 
غسل األموال ومتويل اإلرهاب على كافة املعامالت واملؤسسات ذات الصلة دفعًة واحدةً، 
الضوابط  مستوى  يتوافق  أن  ويجب  تعاقبي.  ترتيب  على  قائم  نْهج  تطبيق  فباإلمكان 
يقترن  أن  يجب  كما  املعنية،  واملؤسسات  التنظيمي  اجلهاز  قدرة  مع مستوى  املفروضة 
القدرات  في  املطلوبة  الزيادة  تنظيم  أجل  من  عمل  بإطار  والتوفيقي  التعاقبي  الترتيب 

لضمان بلوغ املعايير الدولية.

8. تشجيع عمليات اإلصالح القائمة على السوق لتيسير التحّول إلى القطاع الرسمي:
غسل  مبكافحة  املعنية  الفعالة  بالضوابط  يتعلق  فيما  الثنائيني،  الهدفني  تعزيز  ميكن 
األموال ومتويل اإلرهاب واإلدماج املالي، على نحو كبير، وذلك مبساهمة حوافز السوق التي 
)1( حتّول مقدمي اخلدمات املالية غير الرسميني أو غير املسّجلني إلى القطاع الرسمي، أو 
)2( تنقل مستخدمي اخلدمات املالية غير الرسمية إلى دائرة مقدمي اخلدمات الرسميني 
جزًءا  بالضبط  ليست  اإلصالحات  أن هذه  من  الرغم  وعلى  األمرين.  أو كال  املسّجلني،  أو 
من قواعد مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب، فإن أثرها على املدى القريب - على كال 
الهدفني - قد يكون أكثر نفًعا من تلك القواعد الفعلية؛ وينبغي على األجهزة التنظيمية 
التي تسعى إلى تطبيق الضوابط املعنية مبكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب القيام 

بهذه اإلصالحات.

9. تكوين البنية األساسية الوطنية لتحديد الهوية:
األخرى  اخلاصة  البيانات  وقواعد  الهوية  لتحديد  الوطنية  األساسية  البنية  كانت  إذا 
التابعة لبلد من البلدان تعاني من افتقار في التغطية، أو النزاهة، أو من صعوبة الوصول 
إلى املؤسسات املالية وحتقيق فعالية في التكاليف من أجل أغراض حتديد الهوية، فعلى 

الدولة معاجلة مواطن القصور. 

مقتبس من Bester H، وD. Chamberlain، و L. de Koker، وC. Hougaard، وR. Short، وA. Smith، و

R. Walker. تطبيق معايير فرقة العمل املعنية باإلجراءات املالية في البلدان اآلخذة في النمو واإلدماج 

املالي: النتائج واخلطوط اإلرشادية، أول مبادرة )2008(.

بناء نظام فعال ملكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب من شأنه تعزيز املربع م 1.1
اإلدماج املالي: اخلطوط اإلرشادية للسياسات )تابع(
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م. 1.2 أهمية الرقابة املالئمة

في أي بلد من البلدان، حيث ال يندرج اإلدماج املالي في قائمة أولويات احلكومة، غالًبا ما يركّز جهاز 

الرقابة املصرفي تركيزًا شديًدا على الضوابط املعنية مبكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب التي 

تطبقها املؤسسات اخلاضعة للتنظيم؛ وقد تتوقع املؤسسات التي حتافظ على ضوابط محكمة 

حصولها على تقرير إيجابي. ومن جهة أخرى، في أي بلد من البلدان التي تؤيد اإلدماج املالي، ينظر 

جهاز الرقابة في مدى مالءمة الضوابط املرتبطة باخملاطر التي تشكّلها مجموعة من املنتجات 

واخلدمات؛ فالضوابط احملكمة مطلوبة للمنتجات واخلدمات التي تشكل حجًما أكبر من اخملاطر، 

ولكنها ليست بالضرورة مناسبة للمنتجات التي تشكل مخاطر أقل حجًما. وقد تُسهم هذه 

الضوابط في مواجهة املستوى املنخفض من مخاطر غسل األموال ومتويل اإلرهاب التي تفرضها 

تلك املنتجات، غير أنها قد حُتدث أثرًا سلبًيا خطيرًا على إمكانية الوصول إلى تلك املنتجات. وإذا 

أضعفت الضوابط من إمكانية الوصول إلى اخلدمات واملنتجات املالية، فسوف تقّيد كذلك من 

مدى األثر املنشود من مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب؛ ومن ثم، تضعف األهداف األوسع 

نطاقًا ملكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب.

وإذا اعتقد أحد أجهزة الرقابة  املصرفية بأن مؤسسة من املؤسسات اخلاضعة للتنظيم 

التواصل مع املؤسسة للوقوف  قد طّبقت ضوابط تغالي في حتّفظها على منتج معني، يجب 

أي  للتنظيم حماية مصاحلها من  اخلاضعة  املؤسسة  الضوابط؛ وعلى  على أسباب فرض هذه 

جتاوز إجرامي. ومن ثم، ينبغي على جهاز الرقابة توّخي احلرص في عدم التدّخل، والدفع بضوابط 

مت دون القيام  مخّففة إذا ارتأت املؤسسة عدم مالءمتها؛ بيد أنه قد يّتضح أن الضوابط قد ُصمٍّ

بتحليل صحيح، أو تقدير سليم حلجم اخملاطر، أو ملدى أثر هذه الضوابط. وفي هذه احلالة، ميكن 

تباشرها  التي  العمليات  جلودة  العام  املستوى  حتديد  في  املؤسسة  مع  االشتراك  الرقابة  جلهاز 

املؤسسة فيما يتعلق بتقييم اخملاطر وإدارتها. وإذا انُتهجت ضوابط غير مناسبة نتيجة جلهل 

وانتهاجها.  املالئمة  الضوابط  تطوير  لدعم  الالزم  بالتوجيه  املؤسسات  َّد  تزو قد  األمور،  ببعض 

اإلرهاب  ومتويل  األموال  غسل  مبكافحة  املعنية  الضوابط  أن  إلى  الرقابة  جهاز  ذهب  إذا  ولكن، 

تُستعمل بهدف إقصاء العمالء من ذوي الدخول املنخفضة، قد يقتضي األمر التدخل التنظيمي.

ومن جانب آخر، ينبغي أن تُستخدم العملية الرقابية لتقييم حجم اخملاطر اإلجرامية التي 

استنادًا على فرضيات  الضوابط مصممة  تكون  ما  وعادةً  اخملاطر.  قليلة  املنتجات  قد تشكلها 

اختبار مدى صحة  الضروري  ولذلك من  واخلدمات؛  املنتجات  التي تشكّلها  اخملاطر  أقيمت حول 

هذه الفرضيات بعد تطبيق الضوابط5. فعلى جهاز الرقابة النظر فيما إذا كانت الضوابط تعالج 

اخملاطر بطريقة عملية وفعالة للتكاليف. وقد تتضمن العوامل الرئيسية التي تؤخذ في االعتبار 

ما يلي:

ملاذا ينظر املصرف للمنتج أو اخلدمة بوصفهما قليلي اخملاطر  •

طبيعة الضوابط املفروضة ونطاقها  •

قدرة الضوابط على التقليل من حجم اخملاطر التي يشكّلها املنتج أو اخلدمة  •

هل هناك ضوابط ذات فعالية أكبر للتكاليف ميكن أن يستخدمها املصرف  •

هل يسهل على اجلمهور نسبًيا استيفاء املتطلبات التي تفرضها الضوابط  •
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امللحق )1(: تصميم إطار عمل فعال ملكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب من شأنه تعزيز املبادرات التي تهدف إلى توسيع دائرة وصول الفقراء إلى اخلدمات املالية وتعميقها

تتعلق  إحصاءات  تقدمي  للتنظيم  اخلاضعة  املؤسسة  من  املفتش  يطلب  أن  ينبغي 

باالحتماالت املصاحبة للمنتجات، التي تشكل حجًما أكبر أو أقل من اخملاطر، من وقائع انتحال 

الهوية، والسرقة، وغسل األموال، ومتويل اإلرهاب.

وينبغي حتليل هذه اإلحصاءات - إن توافرت - وهو أمر يندر حدوثه في الواقع العملي، من أجل 

حتديد مدى صحة الفرضيات التي أقيمت حول حجم اخملاطر. ففي الواقع، تشير املنتجات قليلة 

اخملاطر إلى قدر من التجاوزات اإلجرامية؛ ومع ذلك، ينبغي أن تكون محدودة وأن يقل مستواها 

بكثير عن مستوى التجاوزات التي تعاني منها املنتجات عالية اخملاطر. وإذا لم تثبت اإلحصاءات 

صحة الفرضيات، يجب مراجعة اللوائح ذات الصلة وتصميم الضوابط باملؤسسات.

احلواشي

واملزالق  السياسات  للكافة؟  التمويل  منح   .P. Honahanو  ،A. T. Beckو  ،Demirguç-Kunt  .1
http://www.  .)2008( الدولي  البنك  عليه.  احلصول  إمكانيات  في  بالتوسع  يتعلق  فيما 
econ.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTDEC/EXTRESEARCH/EXTPRRS/
EXTFINFORALL/O,,menuPK:4099731~pagePK:64168092~piPK:64168088~theSite

PK:4099598,00.html
De Koker  .2، الرقابة على غسل األموال ومنع متويل اإلرهاب: بعض األفكار بشأن أثر تدابير العناية 

ومن  للفقراء؛  األساسية  املالية  اخلدمات  تقدمي  تيسير  في  أفريقيا  ترغب جنوب 
من  والتحقق  اإلقامة  عنوان  بيانات  على  احلصول  من شروط  تخّلصت  فقد  ثم، 
املنتجات  هذه  وخضعت  األساسية.  املالية  باملنتجات  يتعلق  فيما  صحتها، 
للضوابط والتحديدات التالي ذكرها، بهدف التقليل من حجم أي مخاطر لغسل 

األموال ومتويل اإلرهاب التي قد حتدث نتيجة لتخفيف الشروط)أ(:

1.  نوع العميل: ال تتوافر املنتجات إال لألشخاص الطبيعيني، وليس للشركات أو 
غيرها من الشخصيات االعتبارية. 

أو ممن  أفريقيا  أن يكون العمالء من مواطني جنوب  جنسية العميل: يجب   .2
يقيمون فيها.

عمليات  عدا  فيما  احلدود،  عبر  باملعامالت  القيام  يجوز  ال  احمللية:  املعامالت    .3
النقدية  املنطقة  النقدية في  السحب  أو عمليات  البيع  نقاط  السداد عند 

املشتركة للراند.
4.  احلدود النقدية: ثمة حد يومي وآخر شهري على عمليات السحب والتحويل 
والسداد. وإذا كان املنتج حسابًا مصرفًيا، يوضع حد على الرصيد الذي يجوز 
َّز احلد األخير بفرض قيود على العميل بأال يفتح  االحتفاظ به في احلساب. ويعز

أكثر من حسابني في ذات املؤسسة.

)أ( De Koker، إدارة مخاطر غسل األموال ومتويل اإلرهاب للمنتجات واخلدمات املالية منخفضة اخملاطر في 
.FinMark Trust 2008 .جنوب أفريقيا

إجراءات العناية الواجبة بالعميل في جنوب أفريقيااملربع م 2.1



الواجبة بالعميل على اإلقصاء املالي. 2006 )1( مجلة اجلرمية املالية 26، 44-43.
 R.و  ،A. Smithو  ،R. Shortو  ،C. Hougaardو  ،L. de Kokerو  ،D. Chamberlainو  ،.Bester H  .3
النمو  في  اآلخذة  البلدان  في  املالية  باإلجراءات  املعنية  العمل  فرقة  تطبيق معايير   .Walker

واإلدماج املالي: النتائج واخلطوط اإلرشادية، أول مبادرة )2008(.
Isern J   .4، وD. Porteous، وR. Hernandez-Coss، وC. Egwuagu. مكافحة غسل األموال والقضاء 
نقطة  املنخفضة.  الدخول  ذوي  إلى  املالية  اخلدمات  مقدمي  على  وأثرها  اإلرهاب  متويل  على 
http://microfinancegateway.org/ .)2005( اجملموعة االستشارية من أجل الفقراء )تركيز )29

.content/article/detail/27418
De Koker L  .5، إدارة مخاطر غسل األموال ومتويل اإلرهاب للمنتجات واخلدمات املالية منخفضة 

.)FinMark Trust )2008 .اخملاطر في جنوب أفريقيا
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امللحق )2(: إدارة مخاطر غسل األموال 
ومتويل اإلرهاب للمنتجات قليلة اخملاطر: 

منوذج املعامالت املصرفية بدون فروع بنكية 

تقدم مصارف عديدة اخلدمات املصرفية عن طريق الهاتف احملمول منذ وقت ليس بقصير، وهي خدمات 

التقليدية،  بالطريقة  فتحها  مت  التي  املصرفية  احلسابات  استعمال  العموم من  وجه  دّعمت على 

ولكن بعد االتصال مع أحد ممثلي املصرف. ومع ذلك، سمح عدد من البلدان في اآلونة األخيرة بتقدمي 

خدمات مالية محدودة، وخاصًة اخلدمات املصرفية، حيث تُفتح احلسابات ويتم تفعيلها عن طريق 

الهاتف احملمول، وبدون اتصال شخصي مع املصرف أو أحد ممثليه1. ويصنّف Porteous هذه اخلدمة 

األخيرة بوصفها »إضافة« للمعامالت املصرفية عن طريق الهاتف احملمول، ولفتح حساب مصرفي 

عن طريق احملمول؛ مبا يؤدي إلى توسيع نطاق اخلدمات املالية لتصل إلى تلك الفئات التي ليس لديها 

حسابات مصرفية، وهو ما يُعتبر معامالت مصرفية حتويلية عن طريق الهاتف احملمول2.

نطاق  توسيع  شأنها  من  قوية  قناة  احملمول  الهاتف  عبر  التحويلية  املالية  اخلدمات  وتفتح 

سكانية  وأعداد  كبيرة،  أقاليم  من  تتكون  التي  البلدان  في  وخاصًة  املالية،  اخلدمات  إلى  الوصول 

املصارف3.  أفرع  على  القائمة  التقليدية  املصرفية  املعامالت  دعم  ال ميكن  ومتفرقة، حيث  ضئيلة 

األموال  غسل  مبكافحة  املعني  النظام  يغطيها  التي  املساحة  لزيادة  استخدامها  ميكن  ولذلك، 

إجراؤها  يتم  التي  املعامالت  الرسمية على  الصبغة  البلدان، وإلضفاء  بلد من  لدى  اإلرهاب  ومتويل 

نقًدا بصفة غير رسمية. ورغم ذلك، قد تؤدي عدة مالمح من املعامالت املصرفية عبر احملمول إلى 

جتاوزات إجرامية؛ إذ حددت ورقة عمل4 صادرة عن البنك الدولي مكامن الضعف احملتملة فيما يلي:

إخفاء الهوية: خطر عدم معرفة الهوية الفعلية لعميل من العمالء  •

ووجهاتها  احملمول، ومصادرها،  للمعامالت عبر  املبالغ  إجمالي  إخفاء  إمكانية  املراوغة:  مدى   •

املقصودة

ضعف مستوى اإلشراف التنظيمي والرقابي: يؤدي اخلطر الناجت عن نقص وضوح دور األجهزة   •

التنظيمية املالية، وأجهزة االتصاالت السلكية والالسلكية، ومسؤولياتها إلى التقليل من 

جودة اإلشراف

اخلدمات،  مقدمي  على  قائم  نْهج  من  بدالً  اخلدمات  على  قائم  نْهج  باتباع  العمل  ورقة  وتنصح 

وذلك عند تقييم اخملاطر الفعلية لغسل األموال ومتويل اإلرهاب الناجتة عن اخلدمات املصرفية عبر 

الهاتف احملمول. وقد تالشت احلدود بني الفواصل التي متّيز بني مقّدمي اخلدمات املالية في القطاعات 

الهاتف احملمول. ومع  التجارية عبر  والقطاعات  االئتمان،  املصرفية، وقطاعات االتصاالت، وبطاقات 
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دخول الهاتف احملمول ومشّغلي نُُظم السداد في دوائر القطاع املالي، من األرجح أن تعتمد اخملاطر 

احملتملة على خصائص اخلدمة املقدَّمة ومدى تعقيدها، أكثر من اعتمادها على مقدم اخلدمة. 

ومينح النْهج القائم على اخلدمات درجة أكبر من املرونة في حتديد اخملاطر الفعلية لغسل األموال 

ومتويل اإلرهاب والتقليل من حجمها، كما يهيئ الفرصة ملعاملة متكافئة بني جميع أنواع اجلهات 

املقدمة للخدمات.

ومن أجل حتليل مخاطر غسل األموال ومتويل اإلرهاب، واقتراح املمارسات الفعالة للتخفيف 

عير  املالية  للخدمات  األربع  الرئيسية  األنواع  حتليل  بضرورة  العمل  ورقة  تنصح  حجمها،  من 

الهاتف  عبر  األربعة  األساسية  املالية  اخلدمات  يلي  وفيما  حدة.  على  نوع  كل  احملمول،  الهاتف 

احملمول:

بيانات حساباتهم  املالية عبر الهاتف احملمول: متكني العمالء من االطالع على  املعلومات   •

الشخصية واملعلومات املالية العامة دون القيام باملعامالت.

احلسابات املصرفية وحسابات األوراق املالية عبر احملمول: متكني أصحاب احلسابات املصرفية   •

واألوراق املالية من القيام باملعامالت.

املصرفية  غير  وتلك  املالية  األوراق  حسابات  أصحاب  متكني  احملمول:  عبر  السداد  عمليات   •

بالقيام بعمليات السداد عن طريق الهاتف احملمول.

على  أو  احملمولة،  هواتفهم  على  التخزين  من  املستخدمني  متكني  احملمول:  عبر  األموال   •

ألغراض  استخدامها  ميكن  إلكترونية  عملة  شكل  في  لقيمة  احملمول،  عبر  حسابهم 

متعددة، مبا في ذلك عمليات التحويل ملستخدمني آخرين، والتحويل من القيمة النقدية 

وإليها.

حتتوي هذه اخلدمات، التي غالًبا ما تكون مزيًجا من عدة أنواع، على أنشطة يتباين حجم 

التقليدية )خاصًة  املالية  أبعد ما تكون عن مناذج اخلدمات  التي هي  مخاطرها. وتلك األنشطة 

أكبر إمكانية للنهوض  أنها متلك كذلك  األموال عبر احملمول( متثّل أعلى حجم من اخملاطر، غير 

أن هذه اخلدمات ليست بطبيعتها قليلة اخملاطر،  الرغم من  املالي. ولكن على  اإلدماج  مبستوى 

فباإلمكان حتديد مدى التجاوز الناجت عن غسل األموال ومتويل اإلرهاب، إذا ما خضعت هذه اخلدمات 

للتدابير الرقابية املناسبة.

وحتدد ورقة عمل البنك الدولي مختلف التدابير املقابلة التي تخفف من حجم اخملاطر والتي 

تالئم خدمات بعينها. ومن بني هذه التدابير املقابلة ما يلي:

إخفاء الهوية: ميكن التخفيف منها بتعزيز إجراءات »اعرف عميلك«، وأدوات حتديد الهوية.  •

املراوغة: ميكن التخفيف منها بفرض حدود على املعامالت، وتعزيز عمليات حتديد البيانات   •

اخلاصة بنشاط العميل ورصدها واإلبالغ عنها.

السرعة: ميكن مراقبتها بوضع إشارة حتدد إلى أنواع معينة من املعامالت وإدارة اخملاطر التي   •

يفرضها طرف ثالث من مقدمي اخلدمات.

اخلطوط  شفافية  خالل  من  اإلشراف  مستوى  تقوية  ميكن  اإلش��راف:  مستوى  ضعف   •

اإلرشادية بشأن اخلدمات عبر احملمول، ووضوح أكبر في نطاق منح التراخيص ووضع اللوائح 

للخدمات  املقدمة  اجلهات  داخل  وإدارتها  اخملاطر  على  الرقابة  وفعالية  اخلدمات،  ملقدمي 

املالية بدون أفرع بنكية وعبر احملمول.
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الناجتة عن  اإلرهاب  الرغم من وجوب تقييم حجم اخملاطر من غسل األموال ومتويل  وعلى 

خدمات مختلفة، فإنه ميكن إدارتها على نحو فعال داخل إطار عمل فرقة العمل املعنية باإلجراءات 

املالية القائم على أساس اخملاطر.

الهاتف  املالية عبر  اخلدمات  وA. Zerzan. سالمة   ،  Hernandez-Cossو  ،Chatain P-L املصدر: 

احملمول، ورقة العمل 146، البنك الدولي )2008(.

احلواشي

عير  التحويلية  املصرفية  املعامالت  تنظيم   .M.Dickensو  ،D. Porteousو  ،Lyman Tانظر  .1
لزيادة إمكانية احلصول  الالزمة  التكنولوجيا  الهواتف احملمولة وغيرها من  املتنقلة:  املصارف 
على التمويل. النقطة املستهدفة رقم )43( للمجموعة االستشارية من أجل الفقراء )2008( 
مجال  في  اخلبرات  باكورة   .I. Massو  ،http://cgap.org/p/site/c/template.rc/1.9.2583(.G(
املعامالت املصرفية بدون أفرع بنكية. النقطة املستهدفة رقم )46( للمجموعة االستشارية 

http://cgap.org/p/site/c/template.rc/1.9.2640(( من أجل الفقراء
املصارف  عبر  املصرفية  للمعامالت  التحويلية  القدرة  بالضبط  هي  ما   .D. Porteous انظر   .2

)FinMark Trust املتنقلة؟ )دراسة مت التكليف بإجرائها
.)http://www.finmarktrust.org.za/Documents/transformational_mbanking_pdf( )2008( 

املصارف  التحويلية عير  املصرفية  املعامالت  تنظيم   .M.Dickensو  ،D. Porteousو  ،Lyman T  .3
على  احلصول  إمكانية  لزيادة  الالزمة  التكنولوجيا  من  وغيرها  احملمولة  الهواتف  املتنقلة: 
 )2008( الفقراء  أجل  من  االستشارية  للمجموعة   )43( رقم  املستهدفة  النقطة  التمويل. 

.)http://cgap.org/p/site/c/template.rc/1.9.2583(
احملمول،  الهاتف  عبر  املالية  اخلدمات  سالمة   .Zerzan و  ،  Hernandez-Cossو  ،Chatain P-L  .4

ورقة العمل 146، البنك الدولي )2008(.
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امللحق )3(: مبادئ إدارة اخملاطر للمنتجات 
قليلة اخملاطر: بعض اخلطوط اإلرشادية

صممت جنوب أفريقيا إطار عمل من شأنه إتاحة الفرصة للمصارف لتقدمي منتجات مالية أساسية 

أُجريت  دراسة  واستعرضت  وتخضع لضوابط مبّسطة.  املالي،  اإلدماج  تعزيز مستوى  تعمل على 

حديثًا طبيعة اجلرمية التي تعرّضت لها هذه املنتجات ونطاقها، وخُلصت إلى أن مستويات اجلرمية 

كانت بالفعل أقل، مقارنًة بغيرها من املنتجات املالية العادية. كما حددت الدراسة عددًا من اخلطوط 

اإلرشادية من شأنها مساعدة األجهزة التنظيمية التي ترغب في تصميم إطار عمل مشابه:

تصميم إطار عمل للمخاطر القليلة مع توخي احلرص الالزم

يجب على اجلهاز التنظيمي، املعني بأثر مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب على إمكانية الوصول 

إلى اخلدمات املالية، تصميم إطار عمل واضح معد خصيًصا لتقدمي البدائل املناسبة. وينبغي دعم 

ذلك اإلطار بالبحوث التي تتعلق بواقع واحتياجات الفئات التي ليس لديها مصارف. وما إن مت تنفيذ 

إطار العمل للمخاطر القليلة، يتعني على اجلهاز التنظيمي رصد طرق استعمال، وسوء استعمال، 

املنتجات ذات الصلة. كما يجب حتليل ما يقع من جتاوزات إجرامية لضمان إحكام إطار العمل لكيال 

تقع مخاطر غير متناسبة. وإذا كانت مستويات اخملاطر باعثة على القلق، يجب إدخال التعديالت 

املالئمة على إطار العمل.

تقييم وإدارة مخاطر غسل األموال ومتويل اإلرهاب الناجتة عن منتجات 
قليلة اخملاطر

ينبغي أن تتوخى املصارف الدقة عند تقييمها خملاطر غسل األموال ومتويل اإلرهاب التي قد ترتبط 

باملنتجات قليلة اخملاطر، وهي منتجات معرّضة للمخاطر رغم تدنّي مستواها؛ ولذا، يتعني مراعاتها 

للضوابط  وواعية  مراجعات مدروسة  وعمل  تقع،  التي  التجاوزات  رصد  اخملاطر  إدارة  وتقتضي  وإدارتها. 
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املطّبقة في ضوء التجربة العملية. فغالًبا ما يزداد حجم اخملاطر التي تتعرض لها الكثير من املنتجات 
قليلة اخملاطر، مع تعرّف اجملرمني على طرق للتحايل على الضوابط، أو لسوء استعمال منتج ما رغم 
أو  القيود املفروضة. ومن ثم، فمن الضروري رصد اخملاطر للتأكد من إمكانية فرض ضوابط إضافية 
متباينة، عند االقتضاء. وفي هذه العملية، يجب مقارنة حجم اخملاطر للمنتجات قليلة اخملاطر مع 
حجمها لدى املنتجات التي تشكل مخاطر عادية أو أكبر حجًما. وبعمل فحص للمقارنة سوف يتم 

التأكد من أن التجاوزات للمنتجات قليلة اخملاطر ال تؤدي إلى إدخال ضوابط غير متناسبة.

نشاط العمالء 

يتعني على املصارف حتديد هوية العمالء، والتحقق من صحة هوياتهم وفًقا ملتطلبات إطار العمل 

الوطني ملكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب؛ مبا يضمن معرفة املصرف من هو العميل. ومع 

ذلك، من منظور إدارة اخملاطر ملكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب، فإن مجرد حتديد هوية العميل 

املتوقع  واالستخدام  العميل  دخل  مصدر  مثل   - معلومات  إن  إذ  النفع؛  شديد  بالضرورة  ليس 

للمنتجات - هي أعلى فائدة، ألنها متكّن املصرف من تكوين صورة عن نشاط املعاملة املتوقع أن 

يقوم بها العميل. ومن الطبيعي أن حتّفز معامالت العميل، التي حتيد عن مسار ذلك النشاط، 

للقيام مبراجعة بيانات العميل وحسابه، وقد تفضي إلى اإلبالغ عن معاملة مشبوهة. ومقارنًة 

بتحديد الهوية القائم على الوثائق، يعتبر حتديد نشاط العميل نسبًيا غير مكلف، واليعيق سير 

ل ببساطة، ولها قيمتها، سواء مت التحقق منها أم لم يتم. وال ترفع  العمل. فاملعلومات تسجَّ

هذه املعلومات من مستوى فعالية رصد املعامالت فحسب، بل توّفر كذلك في التكاليف، ألنها 

تساعد احملققني القضائيني على غلق ملف التحقيق حينما تكون تفاصيل نشاط العميل كافية 

لتفسير املعامالت غير العادية. 

انظر في العمالء املرجحني 

املنتجات  باستخدام  ثراًء  األكثر  للعمالء  تسمح  عندما  الرقابية  التدابير  مراعاة  املصارف  على 

من  مستهدفة  مجموعة  حتديد  مت  وحيثما  اجتماعًيا.  الضعيفة  والفئات  للفقراء  اخملصصة 

تلك  السماح ألشخاص خارج  توّخي احلذر عند  يتعني  لها،  املالئمة  الضوابط  العمالء وتصميم 

اجملموعة بالوصول إلى تلك املنتجات. وليس من الضروري إقصاءهم من استعمال املنتج، بل قد 

يكون من املناسب فرض ضوابط إضافية.
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توّخي العناية الالزمة للقيام بالتدقيق والتدريب والرصد للوكالء

يجب على املصارف التي تستعني بالوكالء لتسويق هذه املنتجات، ومساعدة العمالء احملتملني 

على فتح احلسابات، توّخي العناية الالزمة إلدارة اخملاطر الناجتة عن هؤالء الوكالء. فعادةً ما يعمل 

الوكالء خارج البيئة املصرفية، وال يشكلون جزًءا من هيكل اجملتمع اخلاص باملصرف؛ كما أنهم قد 

ال يشاركون في مراعاة القيم التنظيمية للمصرف، أو قد ال يكون لديهم إحساس قوي حتديًدا 

بالوالء للمصرف. ولذلك، فإن الوكالء هم أكثر عرضة للتهديد والفساد. ويزداد حجم اخملاطر على 

فتح  قبولهم  احتماالت  من  يزيد  قد  مما  العمولة؛  أساس  على  يعملون  عندما  الوكالء  مستوى 

حساب عن رفضه.

مثالً  ذلك  يشمل  أن  على  احملتمل،  الوكيل  خلفية  من  التحقق  الضروري  من  هذا،  وعلى 

التحقيق في سجل الشخص اجلنائي، إن وُجد. باإلضافة إلى ذلك، ينبغي تعريف الوكالء املعّينني 

حديثًا بقواعد السلوك والقيم لدى املصرف، على أن يستمر التوجيه األخالقي لضمان محافظة 

اجملرمون.  يرتكبها  التي  التجاوزات  ضد  املصرف  بحماية  والتزامهم  القيم،  تلك  على  الوكالء 

فالوكالء يشكّلون جزًءا من إجراءات الرقابة في املصرف؛ ومن ثم، فمن الضروري تدريبهم على 

إجراءات الرقابة على غسل األموال، وخاصًة على إكسابهم القدرة على حتديد وثائق تزوير الهوية، 

والعمالء املشبوه فيهم. وغالًبا ما يعرف الوكالء العمالء املوجودين في دائرة مجتمعهم احمللي، 

إن  ما  ذلك  املؤسسة،  العميل على  يجرّها  أن  التي ميكن  اخملاطر  ولهم وضع ميكّنهم من حتديد 

فهموا الضوابط املعنية بغسل األموال ومتويل اإلرهاب.

حدود السحب من مصارف بال أفرع

يبدو أن اجملرمني لديهم حساسية خاصة جتاه احلدود املفروضة على السحب اليومي، وخاصًة فيما 

تفرض حدودًا  التي  املؤسسات  فإن  ولذا،  اآللي.  الصراف  ماكينات  السحب من  بعمليات  يتعلق 

بها  تتمتع  التي  تلك  أكبر من  التجاوزات،  تتمتع بحماية ضد  اليومي  السحب  متحّفظة على 

املؤسسات التي بها حدود أكثر مرونة. ونظرًا لقيمة معظم املعامالت املرتبطة بهذه املنتجات، ال 

يبدو أن القيود املتحفظة تتسبب في مشقة غير ضرورية تتكبدها الغالبية العظمى من الفقراء 

الذين يستخدمون هذه احلسابات. وقد يخضع أحد احلدود العامة للتخفيف، مبنح العميل حد 

أكبر للسحب اليومي، إذا استوفى العميل شروط ضوابط معينة.
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ثّقف عميلك

املصرفي،  النظام  على  اجلدد  العمالء  من  هم  اخملاطر  قليلة  املنتجات  مستخدمي  من  الكثير 

باستخدام  آخر  لشخص  السماح  من  اخلطر  بالضرورة  يفهمون  ال  منهم  العظمى  والغالبية 

حسابهم لغرض القيام مبعامالت. وقد يكون لديهم الوعي مبخاطر السرقة، ولكنهم ال يفهمون 

أو  األموال،  به رصيد بغرض غسل  أن يستخدم حسابًا ليس  بالضرورة كيف ميكن لشخص ما 

الضروري  فمن  ولذلك،  جملرمني.  حسابات  لفتح  أسفاراً  يحمل  كاحلمار  استغاللهم  ميكن  كيف 

التنبيه على العمالء لوجود هذا اخلطر عندما يفتحون مثل هذا احلساب، والتشديد على هذا األمر 

باعتباره جزًءا من تواصل املصرف املستمر مع عمالئه.

املصدر: De Koker، إدارة مخاطر غسل األموال ومتويل اإلرهاب للمنتجات واخلدمات املالية قليلة 

.FinMark Trust، 2008 .اخملاطر في جنوب أفريقيا
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امللحق الرابع: اإلعداد لعملية التفتيش 
امليدانية على مكافحة غسل األموال

ومتويل اإلرهاب وإجراءها

يصعب وضع إجراءات من شأنها أن تنطبق على جميع البلدان أخذا في االعتبار االختالفات املوجودة 

على  واألمثلة  النماذج  بعض  عرض  ميكن  أنه  غير  وسياساتها،  ولوائحها  البلدان  تلك  قوانني  بني 

إجراءات عملية التفتيش ومفاهيمها والتي ميكن لواليات االختصاص اخملتلفة اعتمادها أو تعديلها 

حسبما تقتضي احلاجة.

ل هذا امللحق العديد من األفكار التي مت عرضها في سياق هذا التقرير والسيما الفصل  ويُفصِّ

اخلامس، إذ يتناول تلك األفكار مبزيد من التعمق وعلى نحو أكثر عمليًة. ولقد مت استنباط العديد من 

تلك اإلجراءات من أحد األدلة التي تستخدمها األجهزة التنظيمية للمصارف في الواليات املتحدة 

األمريكية. ويتميز هذا الدليل الذي ميكن االطالع عليه عبر اإلنترنت1 بالشمول حيث يضم العديد 

الدولية األخرى. ولقد عمل  املالية وأفضل املمارسات  من توصيات فرقة العمل املعنية باإلجراءات 

موظفو املصرف الدولي على تعديل النماذج احملددة إلى حد ما بغية ضمان قدرة الدول العمالء على 

تنفيذها بسرعة في قطاعاتها املصرفية.

التفتيش  لعمليات  للتحضير  اتخاذها  يتم  التي  اخلطوات  باستعراض   4  .1 م  الفصل  ويبدأ 

ويتضمن حتديد نطاق عملية التفتيش. ويستعرض الفصل م 2. 4 تقييم مخاطر مكافحة غسل 

األموال ومتويل اإلرهاب التي تواجه املصرف. ويوضح الفصل م 3. 4 كيفية تقييم برنامج االمتثال 

ملكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب في املصرف، ويتناول القسم م 4. 4 بعض اجملاالت التي يتم 

األساسية  العناصر  على  خاصة  بصفة  التركيز  مع  امليداني  التفتيش  عملية  ضمن  مراجعتها 

الواجبة  والعناية  العمالء،  )حتديد هوية  اإلرهاب  ومتويل  األموال  الوقائية ملكافحة غسل  لإلجراءات 

بالعمالء، واإلبالغ عن املعامالت املشبوهة وما إلى ذلك(. ويركز الفصالن م 5. 4 و م 6. 4 على الترتيب 

أما  املشبوهة.  املعامالت  عن  اإلبالغ  ومتطلبات  السجالت  وحفظ  بالعمالء  الواجبة  العناية  على 

الفصل م 7. 4، فيوضح كيفية تقييم امتثال املصرف للمتطلبات التنظيمية فيما يخص حفظ 

سجالت حسابات املصارف املراسلة األجنبية. ويعرض الفصل م 8. 4 متطلبات العناية الواجبة فيما 

يخص اخلدمات املصرفية اخلاصة وكيفية تقييمها، في حني يركز الفصل م 9. 4 على كيفية اهتمام 

املفتشني باحلسابات اخلطرة األخرى.
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م 1. 4    نطاق عملية التفتيش وخطتها

م 1. 1. 4     األهداف

املصرف،  تواجه  التي  اإلرهاب  ومتويل  األموال  غسل  مكافحة  مخاطر  حتديد  إلى  املفتش  يهدف 

وحتديد نطاق عملية التفتيش وتوثيق خطة التفتيش. وتتضمن هذه العملية حتديد االحتياجات 

من املوظفني واخلبرة الفنية الالزمتني لعملية التفتيش واختيار اإلجراءات. وبغية مساعدة املفتش 

في استيعاب حجم مخاطر املصرف وحتديد النطاق املالئم لعملية التفتيش على مكافحة غسل 

األموال ومتويل اإلرهاب، ينبغي على املفتش استكمال اخلطوات التالية جنباً إلى جنب مع مراجعة 

تقييم مخاطر مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب.

اخلطوات الواجب اتباعها م 2. 1. 4  

األعمال التحضيرية لتحديد نطاق الزيارة امليدانية

يصعب قياس نطاق املهمة في بدايتها دون إجراء األنشطة التحضيرية التي تساعد رئيس 

وتستلزم  الالزم.  املعاونني  وعدد  الزيارة  ومدة  التحريات  وطبيعة  املهمة  مدة  حتديد  في  البعثة 

األعمال التحضيرية بالضرورة مراجعة الوثائق األساسية املتاحة سواء في اإلدارة غير امليدانية أو 

في املصرف. وفيما يلي بياناً باملهام األساسية التي يلزم القيام بها:

1.  مراجعة تقارير عمليات الفحص السابقة واستجابات اإلدارة للمخالفات وأوجه القصور 

والتوصيات التي سبق حتديدها فيما يتعلق مبكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب. وحتديد 

إذا ما كان هناك أية معلومات إضافية أو مخاوف جارية لم يتم توثيقها في املراسالت وذلك 

من خالل املناقشات مع رئيس البعثة أو مع رئيس البعثة السابقة. ومراجعة املواد اجلديدة 

التي تخص أو تتعلق باملصرف أو إداراته.

التفتيش  إجراءات  حتديد  بغية  السابقة  التفتيش  بعملية  اخلاصة  العمل  أوراق  مراجعة   .2

على  واحلصول  منها  االنتهاء  سبق  التي  اإلرهاب  ومتويل  األموال  غسل  مكافحة  على 

بيانات االتصال باملوظف املسؤول عن مكافحة غسل األموال وحتديد التقارير والْصَيغ التي 

يستخدمها املصرف في اكتشاف األنشطة غير املعتادة وحتديد العمليات املصرفية عالية 

اخملاطر التي سبق اإلشارة إليها ومراجعة أية توصيات سابقة لعملية التفتيش احلالية.

االمتثال  إلى فهم مناسب إلدارة املصرف مبا في ذلك مسؤول  للتوصل  يلزم  في حدود ما   .3

املعني مكافحة غسل األموال، يتعني مناقشة ما يلي مع املسؤولني التنفيذيني باملصرف 

واألطراف املناظرة األخرى:

برنامج االمتثال إلجراءات مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب  •

الهيكل اإلداري ملكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب  •

تقييم مخاطر غسل األموال ومتويل اإلرهاب  •

أنظمة رصد األنشطة املشبوهة واإلبالغ عنها  •

مستوى ونطاق أنظمة مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب  •

يحدد  أن  وينبغي  طلب،  خطاب  مبوجب  وذلك  التفتيش  عملية  بدأ  مبوعد  املصرف  إخطار   .4

خطاب الطلب املعلومات والسجالت التي ينبغي على املصرف توفيرها في اليوم األول من 

التفتيش واملعلومات والسجالت، إن وجدت، التي ينبغي على املصرف إرسالها )مع حتديد 

موعد اإلرسال( قبل الزيارة امليدانية.
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مراجعة الوثائق املقدمة في رد املصرف على خطاب الطلب بغية حتديد إذا كان املصرف قد   .5

قدَّم كافة املعلومات والسجالت املطلوبة. وفي حالة نقص أي من املعلومات أو السجالت، 

أو  املعلومات  بشأن  أخرى  بطريقة  املصرف  إدارة  مخاطبة  أو  متابعة  خطاب  إرسال  يتم 

السجالت الناقصة.

قراءة املراسالت املتداولة بني املصرف واألجهزة التنظيمية األساسية التابع لها، وينبغي أن   .6

يحاط املفتش علماً مبا يلي، حيثما أمكن:

طلبات املصرف املعلقة أو املوافق عليها أو املرفوضة  •

التغّير في وثائق الرقابة اخلاصة باملصرف، حيثما أمكن   •

املوافقات على تعيني املدراء أو أفراد اإلدارة العليا اجلدد، حيثما أمكن  •

تفاصيل االجتماعات مع إدارة املصرف  •

أية أنشطة أخرى ذات أهمية تؤثر على املصرف أو إدارته  •

مراجعة كافة املراسالت بني املصرف أو األجهزة التنظيمية األساسية التابع لها املصرف   .7

ملكافحة  االمتثال  موضوع  يخص  فيما  القانون  إنفاذ  وأجهزة  اخلارجي  التنظيمي  واجلهاز 

غسل األموال ومتويل اإلرهاب. وقد توثق هذه املراسالت والسيما مراسالت وحدة االستخبارات 

املالية والسلطات اخملتصة األخرى مسائل تتعلق عملية التفتيش. وتتضمن األمثلة:

املعامالت  تقارير  أو  املشبوهة  األنشطة  تقارير  يخص  فيما  املستندات  تقدمي  أخطاء    •

النقدية الضخمة أو غيرها من التقارير التي تطلبها والية االختصاص

الغرامات املالية على األعمال غير املشروعة أو العقوبات األخرى املفروضة أو التي يجري   •

فرضها على املصرف من قبل وحدة االستخبارات املالية أو السلطات املعنية األخرى

مذكرات املثول أو الضبط بغية إنفاذ القانون  •

جبري  إغالق  فرضت  قد  االختصاص  والية  في  املعنية  السلطات  بأن  إخطارات  أية   •

للحسابات على العمالء األجانب غير املتعاونني من أصحاب احلسابات املراسلة

من  وغيرها  الضخمة  النقدية  املعامالت  وتقارير  املشبوهة2  املعامالت  تقارير  مراجعة   .8

معلومات رفع تقارير مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب التي يتم احلصول عليها من 

قاعدة بيانات املصرف. ويحدد رئيس البعثة املدة الزمنية التي سوف تلزم إلمتام املراجعة. 

وفي هذه الوثائق، يتم توجيه االنتباه إلى ما يلي وحتليل البيانات للوقوف على األمناط غير 

العادية مثل:

حجم وأنواع النشاط املصرفي وإذا ما كانت تتناسب مع مهن العمالء أو أنواع النشاط   •

التجاري لهم

عدد املعامالت التي يشارك فيها عمالء ذوو مخاطر عالية وحجم املعامالت التي تتم   •

بالعملة احمللية

عدد تقارير املعامالت النقدية الضخمة  •

عدد تقارير املعامالت املشبوهة وتقارير املعامالت النقدية الضخمة نسبة إلى حجم   •

املصرف أو أصوله أو منو الودائع وموقعه اجلغرافي 

تقارير  عن  اإلبالغ  لعمليات  محددة  »حصص«  أو  مستهدفة  كمية  حتديد  عدم  وينبغي 

موقعه  أو  املصرف  حجم  إلى  استنادا  الضخمة  النقدية  املعامالت  وحترير  املشبوهة  املعامالت 

اجلغرافي. إال أنه وفي إطار عملية التفتيش، ينبغي على املفتشني مراجعة أية تغييرات كبيرة في 

عدد أو طبيعة تقارير املعامالت املشبوهة وتقارير املعامالت النقدية الضخمة التي مت تقدميها مع 

النظر في األسباب احملتملة لتلك التغييرات.
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مراجعة تقارير مراجعة احلسابات الداخلية أو اخلارجية وأوراق العمل فيما يخص االمتثال   .9

ملكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب وحتديد مدى شمول ودقة عمليات مراجعة احلسابات 

والنتائج واستجابات اإلدارة والتدابير التصحيحية التي مت اتخاذها بغية تصحيح أي قصور. 

ومؤهالتها  وإجراءاتها  املستقلة  احلسابات  مراجعة  عملية  نطاق  مراجعة  توفر  وسوف 

معلومات قّيمة حول كفاية برنامج االمتثال.

10.  إعداد خطة التفتيش األولية استناداً إلى إجراءات التفتيش السابقة وجنباً إلى جنب 

       مع مراجعة تقييم مخاطر غسل األموال ومتويل اإلرهاب في املصرف. وينبغي على رئيس 

       البعثة توثيق اخلطة وأية تغييرات تطرأ عليها خالل عملية التفتيش. وينبغي أن تضمن 

       عملية حتديد نطاق عملية التفتيش واخلطة املتبعة فيها معرفة املفتش ببرنامج االمتثال 

       وخلفيته التاريخية وحجم اخملاطر به، مبا في ذلك املنتجات واخلدمات والعمالء واملواقع 

       اجلغرافية.

وعلى الرغم من احتمال تغيير خطة التفتيش في أي وقت نتيجة لنتائج الزيارة امليدانية، 

يتيح تقييم اخملاطر األولي للمفتش فرصة حتديد النطاق املعقول ملراجعة إجراءات مكافحة غسل 

على  اإلبقاء  املفتشني  على  يتعني  التفتيش،  عملية  جناح  وبغية ضمان  اإلرهاب.  ومتويل  األموال 

تواصل مفتوح مع إدارة املصرف ومناقشة النقاط املثيرة للقلق عند ظهورها.
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م 2. 4     مراجعة تقييم مخاطر غسل األموال ومتويل اإلرهاب باملصرف

عقب تخطيط عملية التفتيش ونطاقها، يتعني القيام مبهمة أساسية أخرى في مرحلة مبكرة 

فريق  حاجة  إلى  هذا  ويرجع  اإلرهاب.  ومتويل  األموال  خملاطر غسل  املصرف  تقييم  مراجعة  وهي 

الفحص إلى استيعاب انكشاف املصرف على مخاطر غسل األموال ومتويل اإلرهاب.

م 1. 2. 4     األهداف

في حالة عدم إعداد املصرف تقييم خملاطر غسل األموال ومتويل اإلرهاب، يتعني على املراقبني إجراء 

عملية حتليل اخملاطر اخلاصة بهم باستخدام املعلومات املتاحة. وسوف يتم إجراء هذا التحليل 

لغرض واحد وهو عملية التفتيش امليدانية )راجع الباب اخلامس(.

أما في حالة إجراء املصرف تقييم مخاطر غسل األموال ومتويل اإلرهاب اخلاصة به، ينبغي 

إذا ما كان املصرف قد قام بدراسة كاملة جلميع مجاالت اخملاطر مبا  التفتيش حتديد  على فريق 

في ذلك أية منتجات أو خدمات جديدة أو عمالء جدد أو مقرات في أماكن جديدة. ومن الضروري 

أيضاً تقدير كفاية التقييم والعملية التي يتبعها املصرف ملراجعة هذا التقييم دورياً وحتديثه. 

وينبغي على املفتشني توثيق حجم مخاطر غسل األموال ومتويل اإلرهاب التي تواجه املصرف وأي 

قصور يتم حتديده في عملية تقييم مخاطر غسل األموال ومتويل اإلرهاب التي يتبعها املصرف 

ومناقشتها مع إدارة املصرف.

التفتيش،  لعملية  بالغة  أهمية  اإلرهاب  ومتويل  األموال  غسل  مخاطر  تقييم  ويشكل 

الصحيحة  املراجعة  لضمان  الالزمة  واإلجراءات  األساسية  املعلومات  التالية  الفقرات  وتناقش 

لتقييم مخاطر غسل األموال ومتويل اإلرهاب.

م 2. 2. 4     خطوات واجبة االتباع

املعلومات األساسية  .1

يعتبر قياس دقة تقييم مخاطر غسل األموال ومتويل اإلرهاب عامالً مهماً، وينبغي اعتباره 

جزءاً من عملية التخطيط، حيث يساعد تقييم اخملاطر جيد اإلعداد في حتديد حجم مخاطر 

غسل األموال ومتويل اإلرهاب التي تواجه املصرف، ويساعد أيضاً املصرف في تطبيق عمليات 

إدارة اخملاطر املناسبة على برنامج االمتثال ملكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب. وينتج عن 

هذا حتسني قدرة اإلدارة على حتديد الفجوات في الضوابط التي يطبقها املصرف والتخفيف 

من تأثيرها. وينبغي أن يقدم التقييم حتليالً كتابياً شامالً خملاطر غسل األموال ومتويل اإلرهاب 

على أن تتم مشاركة هذا التحليل والتعريف به عبر كافة قطاعات األعمال في املصرف 

وأعمال  الطرق  من  العديد  لوجود  ونظراً  املعنيني.  واملوظفني  اإلدارة  وفريق  اإلدارة  ومجلس 

اإلرهاب،  ومتويل  األموال  غسل  مخاطر  تقييم  إجراء  في  املستخدمة  الفعالة  التنسيق 

ينبغي على املفتشني عدم تفضيل أية طريقة بعينها. وبصفة عامة، توجد خطوتان فيما 

يخص إعداد تقييم مخاطر غسل األموال ومتويل اإلرهاب، وتتمثل اخلطوة األولى في حتديد 

فئات اخملاطر احملددة املميَّزة للمصرف )وهي املنتجات واخلدمات والعمالء والكيانات واملواقع 

اجلغرافية(. أما اخلطوة الثانية فهي إجراء حتليل أكثر تفصيالً للبيانات احملددة بغية تقييم 

إذا  حتديد  املفتش  على  ينبغي  ثم،  ومن  الفئات.  تلك  إطار  في  دقة  أكثر  نحو  على  اخملاطر 

واملواقع  والعمالء  واخلدمات  املنتجات  كافة  االعتبار  في  أخذت  قد  املصرف  إدارة  كانت  ما 
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اجلغرافية مع حتديد إذا ما كان حتليل املصرف املفصل لفئات اخملاطر احملددة كافياً أم ال.

قياس دقة تقييم مخاطر غسل األموال ومتويل اإلرهاب في املصرف.  .2

ينبغي  املصرف،  في  اإلرهاب  ومتويل  األموال  ملكافحة غسل  االمتثال  برنامج  مراجعة  عند 

أن ميتلك املفتش معرفة كافية مبخاطر غسل األموال ومتويل اإلرهاب التي تواجه املصرف 

للتخفيف من  الالزمة  الرقابية  األدوات  البرنامج  وتوفير  البرنامج  بغية حتديد مدى كفاية 

حدة اخملاطر. فعلى سبيل املثال، ميكن للمفتش خالل عملية تخطيط التفتيش أن يحدد 

أن  يحدد  قد  ذاتها  التفتيش  عملية  وأثناء  أنه  غير  املصرف،  مخاطر  حجم  ارتفاع  مبدئياً 

برنامج االمتثال ملكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب يعمل على نحو كاٍف على احلد من 

تلك اخملاطر. وعلى العكس، قد يحدد املفتش مبدئياً أن حجم مخاطر املصرف منخفض أو 

متوسط، غير أنه وأثناء عملية التفتيش ذاتها قد يتحدد أن برنامج االمتثال ال يعمل على 

نحو كاٍف حيال احلد من تلك اخملاطر.

وعند قياس دقة تقييم اخملاطر، ال ينبغي على املفتش بالضرورة أن يعتمد على أي مؤشر 

منفرد في حتديد انخفاض أو ارتفاع مخاطر غسل األموال ومتويل اإلرهاب. وينبغي أن يستند احلكم 

النهائي فيما يخص حجم اخملاطر إلى دراسة كافة املعلومات ذات الصلة مع مراعاة أن تقييم 

عوامل اخملاطر عملية تختلف من مصرف آلخر، إذ قد ترى املصارف أنه ينبغي إيالء بعض العوامل 

أهمية أكبر من عوامل أخرى. فعلى سبيل املثال، يعتبر عدد حتويالت األموال قطعاً أحد العوامل 

التي يلزم دراستها عند تقييم اخملاطر. إال أنه بغية ضمان فعالية حتديد هذا اخلطر وقياسه، يتعني 

على املفتش النظر في عوامل أخرى مرتبطة بتحويالت األموال مثل إذا ما كانت تلك التحويالت 

دولية أم محلية وحجم املبالغ املقومة بالعملية احمللية الداخلة وطبيعة عالقات العمالء.

حتديد فئات اخملاطر احملددة  .3

والعمالء  واخلدمات  املنتجات  حتديد  في  اخملاطر  تقييم  عملية  في  األولى  اخلطوة  تتمثل 

والكيانات واملواقع اجلغرافية املمّيزة للمصرف. وعلى الرغم من أن محاوالت غسل األموال 

أو متويل اإلرهاب أو ممارسة أية أنشطة غير قانونية قد تنبع من مصادر مختلفة وذلك فيما 

يخص أي مصرف، إال أنه هناك منتجات وخدمات وعمالء ومناطق جغرافية محددة قد تكون 

أكثر عرضة للمخاطر أو جرت العادة في أن يتم استغاللها من قبل الضالعني في أعمال 

غسل األموال واجملرمني. وال تتشابه اخملاطر دائماً، إذ تعتمد على خصائص معينة ملنتج أو 

خدمة أو عميل محدد. وعند حتضير املصرف لتقييم اخملاطر اخلاص به، ينبغي على املصرف أن 

يضع في االعتبار عوامل مختلفة مثل عدد املعامالت وحجمها واملناطق اجلغرافية وطبيعة 

عالقات العمالء وطريقة تعامل املصرف مع العمالء )التعامل وجهاً لوجه مقارنًة باخلدمات 

املصرفية اإللكترونية(. ونظراً لهذه العوامل اخملتلفة، تختلف اخملاطر من مصرف إلى آخر. 

وعند مراجعة تقييم مخاطر املصرف، ينبغي على املفتشني حتديد إذا ما كانت اإلدارة قد 

أعدت تقييماً دقيقاً خملاطر املصرف.

إدارة اخملاطر في مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب
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حتليل الفئات محددة اخملاطر  .4

التي  للبيانات  الثانية لعملية تقييم اخملاطر في إعداد حتليل أكثر تفصيالً  تتمثل اخلطوة 

مت احلصول عليها خالل مرحلة التحديد وذلك بغرض تقييم مخاطر غسل األموال ومتويل 

اإلرهاب على نحو أكثر دقة. وتتضمن هذه اخلطوة تقييم البيانات املتعلقة بأنشطة املصرف 

فيما يخص برنامج حتديد هوية العمالء ومعلومات العناية الواجبة بالعمالء. وتتضمن تلك 

البيانات عدد حتويالت األموال احمللية والدولية وعمالء اخلدمات املصرفية اخلاصة واحلسابات 

احمللية  واملواقع  العمالء  وعمليات  الوسيطة  الدفع  وحسابات  األجنبية  بالعملة  املراسلة 

التحليل على حسب  أن يختلف مستوى ومدى تعقد  والدولية ألعمال املصرف. ويحتمل 

من  نوع  أي  ضمن  يوجد  ألنه  نظراً  بالغة  أهمية  املفصل  التحليل  وميثل  نفسه.  املصرف 

املنتجات أو فئات العمالء أصحاب حسابات ذوي درجات مخاطر مختلفة.

التقييم في تكوين فهم أفضل حلجم اخملاطر باملصرف،  وتساعد هذه اخلطوة من عملية 

مما يساعد إدارة املصرف في وضع السياسات واإلجراءات والعمليات املناسبة للتخفيف من تأثير 

تلك اخملاطر بصفة عامة. ومبزيد من التحديد، ينبغي أن يتناول حتليل البيانات، حسبما يكون ذلك 

مناسباً، العوامل التالية:

الغرض من احلساب  •

النشاط الفعلي أو املتوقع في احلساب  •

طبيعة نشاط األعمال الذي يزاوله العميل  •

مقر العميل  •

أنواع املنتجات واخلدمات التي يستفيد منها العميل  •

األولى  املكونة من خطوتني: في اخلطوة  اخملاطر  تقييم  التالي قيمة عملية  املثال  ويوضح 

لعملية تقييم اخملاطر، تُْظِهر البيانات التي مت جمعها أن املصرف يرسل 100 حتويل دولي لألموال 

يومياً. وميكن أن يظهر التحليل األكثر تفصيالً أن %90 من هذه التحويالت تتكرر وجيدة التوثيق 

ولصالح عمالء لهم تاريخ طويل من التعامل مع املصرف. وعلى الناحية األخرى، ميكن أن يظهر 

التحليل باملثل أن %90 من هذه التحويالت غير متكررة أو لصالح غير عمالء املصرف. وعلى الرغم 

من تساوي األرقام في احلالتني، تختلف اخملاطر العامة اختالفاً كبيراً.

يستند برنامج االمتثال ملكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب في املصرف إلى تقييم   .5

االمتثال  برنامج  تضع  أن  املصرف  إدارة  على  وينبغي  تواجهه،  التي  للمخاطر  املصرف 

مع  يتماشى  ومبا  املناسب  النحو  على  باملصرف  اخملاطر  حجم  مع  التعامل  بهدف 

أنه ينبغي على اإلدارة استيعاب مدى تعرض  نتائج عملية تقييم اخملاطر. ويعني هذا 

املصرف خملاطر غسل األموال ومتويل اإلرهاب، كما ينبغي عليها أيضاً وضع السياسات 

واإلجراءات والعمليات املناسبة الالزمة ملراقبة تلك اخملاطر والسيطرة بها. وعلى سبيل 

املثال، ينبغي أن تكون أنظمة الرصد في املصرف التي حتدد األنشطة املشبوهة وتبحث 

عنها وتبلغ بها قائمة على حتديد اخملاطر مع إيالئها تركيز خاص إلى املنتجات واخلدمات 

والعمالء واملواقع اجلغرافية عالية اخملاطر التي مت حتديدها خالل عملية تقييم اخملاطر.

وينبغي إجراء اختبار مستقل )مراجعة( لعملية تقييم اخملاطر اخلاصة باملصرف للتأكد من 

املوظفني ومستوى  النظر في موارد  اإلدارة  ينبغي على  ذلك،  إلى  وإضافًة  أنها عملية معقولة. 

على  وينبغي  والعمليات.  واإلجراءات  السياسات  بتلك  االلتزام  لضمان  توفرهما  الالزم  التدريب 
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إدارات املصارف التي قبلت وتعرضت حلجم أكبر من مخاطر غسل األموال ومتويل اإلرهاب أن توفر 

برامج أكثر فعالية تراقب هذه اخملاطر األكبر على وجه التحديد وتسيطر عليها.

م 3. 2. 4     حتديث املصرف لتقييم اخملاطر

يتحكم برنامج االمتثال الفعال ملكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب في اخملاطر املتعلقة مبنتجات 

املصرف وخدماته وعمالئه ومواقعه اجلغرافية. ولذا، ينبغي أن يكون التقييم الفعال للمخاطر 

عملية مستمرة ال مجرد عملية تنفذ مرة واحدة. فعند طرح منتجات وخدمات جديدة أو دخول 

أية تغييرات على املنتجات واخلدمات احلالية أو قيام عمالء عاليي اخملاطر بفتح وإغالق احلسابات أو 

عند توسع املصرف من خالل عمليات االندماج والتملك، ينبغي على إدارة املصرف حتديث تقييم 

اخملاطر اخلاصة باملصرف بغية حتديد التغييرات التي طرأت على حجم مخاطر املصرف. وحتى في 

حالة عدم وجود مثل هذه التغييرات، فإن إعادة تقييم مخاطر غسل األموال ومتويل اإلرهاب التي 

تواجه املصرف مرة كل 12 إلى 18 شهراً على األقل تعتبر ممارسة سليمة.

م 4. 2. 4     حتديد املفتش إلجمالي حجم خملاطر

مرحلة  من  االنتهاء  أثناء  املفتشني  على  ينبغي  املتحدة،  الواليات  والسيما  الدول،  بعض  في 

التفتيش من عملية فحص االمتثال ملكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب تقييم إذا ما كانت 

أدوات الرقابة في برنامج االمتثال مناسبة إلدارة مخاطر غسل األموال ومتويل اإلرهاب واحلد من 

تأثيرها، ومن ثم حتديد إجمالي حجم اخملاطر التي تواجه املصرف. ويضع إجمالي حجم اخملاطر في 

االعتبار تقييم اخملاطر الذي أعده املصرف وعوامل كفاية برنامج االمتثال ملكافحة غسل األموال 

ومتويل اإلرهاب. واستناداً إلى تقييم اخملاطر، ينبغي على املفتشني حتديد إذا ما كان برنامج االمتثال 

يعمل على النحو املناسب على احلد من مخاطر غسل األموال ومتويل اإلرهاب. وطاملا أن برنامج 

االمتثال في املصرف يعمل على النحو املناسب على حتديد وقياس ومراقبة تلك اخملاطر والسيطرة 

عليها ضمن إستراتيجية اخملاطر، ينبغي عدم انتقاد وجود مخاطر غسل األموال ومتويل اإلرهاب 

ضمن احلجم اإلجمالي للمخاطر. وعلى الناحية األخرى، في حالة عدم التحكم في اخملاطر كما 

احلد من مخاطر  إلى  باحلاجة  إدارته  املصرف ومجلس  إدارة  إخطار  املفتشني  يتعني على  ينبغي، 

غسل األموال ومتويل اإلرهاب.
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م 3. 4     تقييم برنامج االمتثال ملكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب 

              في املصرف

م 1. 3. 4     األهداف

املصرف،  تواجه  التي  اإلرهاب  ومتويل  األموال  غسل  مخاطر  تقييم  مراجعة  من  االنتهاء  عقب 

ينبغي على املفتشني مراجعة كفاية برنامج االمتثال ملكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب في 

برنامج  إذا ما كان املصرف قد قام بوضع  املفتشون  املراجعة، يحدد  إلى هذه  املصرف. واستناداً 

فعال وإدارته واالستمرار في تطبيقه، بحيث يتوافق مع قوانني ولوائح وسياسات مكافحة غسل 

األموال ومتويل اإلرهاب )راجع املربع م 1. 4 املعني مبعايير تقييم وجود نظام رقابة فعال(. وتوضح 

الصفحة التالية ترتيب خطوات العملية.

الداخلية في املصرف في  الرصد  آلية  إلى كفاية  امليدانيون  املفتشون  أن يخلص  ينبغي 
حالة التزام املصرف باملعايير التالية:

يتكامل نظام الرقابة على نحو مناسب مع آلية الرصد الداخلية ككل.  •

أو  تتوافر خصائص الدقة املوثوقية في البرمجيات املستخدمة في حتديد املعامالت الضخمة   •

املعقدة.

تتيح البرمجيات املستخدمة خاصية طباعة التقارير عند الطلب )حسب العميل ونوع املعاملة   •

ومبلغ املعاملة والفرع وما إلى ذلك( لفترات طويلة.

يتم تنقيح التنبيهات دورياً )يومياً وأسبوعياً وما إلى ذلك( ويتصرف املوظفون املسؤولون وفقاً   •

لتلك التنبيهات

ترصد عملية الفحص الداخلية مدى االمتثال إلى اإلجراءات )مراعاة القيود( واحلدود الداخلية  •

تفحص الوحدات املعنية )املكتب األمامي واملكتب اخللفي( املعامالت غير املعتادة وتبحث عن   •

املزيد من املعلومات

يتم إجراء عمليات مراجعة احلسابات الداخلية وفقاً خلطوط إرشادية صارمة  •

متويل  األموال/  املعرضة خملاطر غسل  النشاط  الفحص كافة مجاالت  املراجعة/  برامج  تغطي   •

اإلرهاب

يتم إخطار إدارة املصرف باملالحظات التي يبديها مراجعو احلسابات الداخليون.  •

معايير تقييم وجود نظام مراقبة كاٍفاملربع م 4.1
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م 2. 3. 4      خطوات واجبة االتباع

م 1. 2. 3. 4    حتليل سياسات مجلس اإلدارة

مراجعة برنامج االمتثال ملكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب املكتوب واملعتمد من قبل   .1

مجلس إدارة املصرف بغية ضمان اشتمال البرنامج على العناصر التالية الالزمة:

نظام ألدوات الرقابة الداخلية بغية ضمان االمتثال املستمر  •

االختبار املستقل لبرنامج مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب  •

إدارة االمتثال ملكافحة غسل األموال ومتويل  أو أفراد لتحمل مسؤولية  تخصيص فرد   •

اإلرهاب

تدريب األفراد املناسبني  •

ينبغي أن يكون برنامج االمتثال ملكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب متناسباً مع حجم 

مخاطر غسل األموال ومتويل اإلرهاب التي تواجه املصرف. وإضافًة إلى ذلك، ينبغي تضمني برنامج 

لتحديد هوية العميل باعتباره جزءاً من برنامج االمتثال ملكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب. 

االمتثال  عن  كافية  تقارير  يتسلمون  العليا  اإلدارة  وأفراد  اإلدارة  مجلس  كان  إذا  تقييم   .2

ملكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب

استناداً إلى إجراءات التفتيش التي مت إجراؤها في عملية التخطيط مبا في ذلك مراجعة   .3

تقييم اخملاطر، يتعني أوال حتديد إذا كان املصرف قد حدد على نحو كاٍف اخملاطر املتضمنة في 

عملياته املصرفية )املنتجات واخلدمات والعمالء واملواقع اجلغرافية(، ومن ثم، ثانيا، تضمني 

اخملاطر في برنامج االمتثال ملكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب.

م 2. 2. 3. 4    حتليل إجراءات الرقابة الداخلية

حتديد إذا ما كان برنامج االمتثال ملكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب تتضمن سياسات   .1

وإجراءات وعمليات من شأنها:

حتديد املعامالت املصرفية عالية اخملاطر )املنتجات واخلدمات والعمالء واملواقع اجلغرافية(،   •

غسل  ملكافحة  امتثال  برنامج  وتوفير  املصرف،  مخاطر  حلجم  دورية  حتديثات  وتوفير 

األموال ومتويل اإلرهاب مصمم حسب احتياجات عملية إدارة مخاطر املصرف؛

إخطار مجلس اإلدارة أو إحدى جلانه وفريق اإلدارة العليا مببادرات االمتثال وأوجه القصور   •

واإلج��راءات  رفعها  مت  التي  املشبوهة  األنشطة  وتقارير  املصرف  امتثال  في  احملددة 

التصحيحية التي مت اتخاذها؛

حتديد الفرد املسؤول أو األفراد أو املسؤولني عن االمتثال ملكافحة غسل األموال ومتويل   •

اإلرهاب

ضمان استمرارية عمل البرنامج على الرغم من التغييرات التي تطرأ على فريق اإلدارة   •

أو تشكيل املوظفني أو هيكلهم؛

االلتزام بكافة املتطلبات التنظيمية وتوصيات االمتثال ملكافحة غسل األموال ومتويل   •

اإلرهاب وتقدمي حتديثات في الوقت املناسب لتطبيق التغييرات في اللوائح؛

العناية  التي تستلزم  اخملاطر  القائمة على  والعمليات  واإلجراءات  السياسات  •  تطبيق 

الواجبة

حتديد املعامالت الواجب اإلبالغ عنها ومراعاة الدقة في تقدمي كافة التقارير املطلوبة مبا   •
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في ذلك تقارير األنشطة املشبوهة واملعامالت النقدية الضخمة، حال أن يكون مناسبا، 

وأية متطلبات رفع تقارير معمول بها على مستوى الدولة

توفير أدوات رقابية مزدوجة والفصل بني الواجبات  •

املشبوهة  األنشطة  عن  الكشف  أجل  من  رصد  وأنظمة  كافية  رقابية  أدوات  توفير   •

واإلبالغ عنها في توقيت مناسب

توفير اإلشراف الكافي على املوظفني الذين يتولون معامالت العملة أو إعداد التقارير أو   •

منح االستثناءات أو رصد األنشطة املشبوهة أو املشاركة في أي نشاط آخر يندرج حتت 

مظلة لوائح مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب

تدريب املوظفني بغية ضمان إملامهم مبسؤولياتهم في إطار لوائح االمتثال ملكافحة   •

غسل األموال ومتويل اإلرهاب واخلطوط اإلرشادية للسياسة الداخلية

الوظيفية  التوصيفات  في  اإلرهاب  ومتويل  األموال  غسل  ملكافحة  االمتثال  تضمني   •

وتقييمات األداء للموظفني املعنيني

م 3. 2. 3. 4    فحص كفاية االختبار املستقل

حتديد إذا ما كان اختبار االمتثال ملكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب مستقالً، وإذا ما كان   .1

األفراد الذين أجروا االختبار غير مشتركني مع موظفي االمتثال باملصرف، وإذا ما كان األفراد 

الذين أجروا االختبار يرفعون تقاريرهم مباشرة إلى مجلس اإلدارة أو إلى إحدى جلانه والتي 

تتألف في األغلب أو بالكامل من أعضاء مجلس اإلدارة اخلارجيني.

تقييم مؤهالت األفراد الذين يتولون إجراء االختبار املستقل بغية تقييم إذا ما كان مبقدور   .2

املصرف االعتماد على نتائج االختبار واستنتاجاته.

مراجعة تقارير مراجعي احلسابات وأوراق العمل لتحديد إذا ما كان االختبار املستقل الذي   .3

ودقيقاً وكافياً وجيد التوقيت. وينبغي أن تتناول املراجعة املستقلة  أجراه املصرف شامالً 

العناصر التالية:

تكامل وفعالية برنامج االمتثال ملكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب بصفة عامة مبا   •

في ذلك السياسات واإلجراءات والعمليات

تقييم مخاطر مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب  •

متطلبات اإلبالغ عن مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب وحفظ السجالت اخلاصة   •

بها

تطبيق برنامج حتديد هوية العمالء  •

كفاية سياسات وإجراءات وعمليات العناية الواجبة بالعمالء وإذا ما كانت تتوافق مع   •

املتطلبات الداخلية

اإلرهاب  ومتويل  األموال  غسل  مكافحة  وعمليات  وإجراءات  بسياسات  األفراد  التزام   •

باملصرف

إجراء االختبار املناسب للمعامالت مع إيالء تركيز خاص على العمليات عالية اخملاطر   •

)املنتجات واخلدمات والعمالء واملواقع اجلغرافية(

كفاية التدريب مبا في ذلك شمول ودقة مواد التدريب وجدول التدريب ومتابعة حضور   •

التدريب

ملكافحة غسل  االمتثال  برنامج  في  املستخدمة  اإلدارة  معلومات  نظم  ودقة  تكامل   •

األموال ومتويل اإلرهاب مثل التقارير املستخدمة في حتديد معامالت العملة الضخمة 

امللحق الرابع: اإلعداد لعملية التفتيش امليدانية على مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب وإجراءها
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بيع  و/أو عمليات  األموال  و/أو حتديد حتويالت  اليومية  العملة  و/أو في جتميع معامالت 

األدوات النقدية

في حالة عدم استخدام نظام مميكن للتعرف على املعامالت الضخمة أو جتميعها، يتعني   .4

حتديد إذا كانت عملية مراجعة احلسابات أو املراجعة املستقلة تتضمن اختبار عينات من 

دفاتر إثبات النقدية اخلاصة بالصرافني أو أشرطة التسجيل أو غيرها من وسائل التوثيق 

لتحديد إذا ما كانت املعامالت النقدية الضخمة يتم التعرف عليها واإلبالغ عنها بدقة.

حتديد إذا ما كانت عملية مراجعة أنظمة رصد األنشطة املشبوهة في إطار عملية مراجعة   .5

احلسابات تتضمن تقييماً لقدرة األنظمة على حتديد األنشطة غير العادية. ويتعني التحقق 

من تقارير مراجعي احلسابات وأوراق العمل لضمان أن االختبار املستقل للمصرف:

يراجع السياسات واإلجراءات والعمليات اخلاصة برصد األنشطة املشبوهة  •

يقيِّم منهجية النظام في حتديد وتطبيق النشاط املتوقع أو معايير الفرز  •

يقيِّم قدرة النظام على إصدار تقارير الرصد  •

يحدد مدى معقولية ومالئمة معايير الفرز التي يعتمدها النظام  •

عملية  ضمن  املشبوهة  األنشطة  مراقبة  أنظمة  مراجعة  عملية  كانت  ما  إذا  حتديد   .6

وإحالتها.  املعتادة  غير  األنشطة  عن  البحث  لعملية  تقييماً  تتضمن  احلسابات  مراجعة 

املستقل  االختبار  أن  العمل لضمان  وأوراق  احلسابات  تقارير مراجعي  التحقق من  ويتعني 

للمصرف يتضمن مراجعة لسياسات وإجراءات وعمليات إحالة األنشطة غير العادية من 

جميع قطاعات املؤسسة )على سبيل املثال، الشؤون القانونية واخلدمات املصرفية اخلاصة 

وخدمات املصارف املراسلة بالعمالت األجنبية( إلى األفراد أو اإلدارات املسؤولة عن تقييم 

هذه األنشطة غير العادية.

حتديد إذا ما كانت عملية مراجعة احلسابات تتناول فعالية سياسة املصرف ملراجعة تلك   .7

احلسابات التي ينتج عنها تقدمي تقارير معامالت مشبوهة متعددة

حتديد إذا ما كانت عملية مراجعة احلسابات تتعقب أوجه القصور التي سبق التعرف عليها   .8

وتتحقق من تصحيح إدارة املصرف لها.

9.  مراجعة نطاق عملية مراجعة احلسابات وإجراءاتها وأوراق العمل لتحديد كفايتها استناداً 

إلى ما يلي:

إجمالي تغطية مراجعة احلسابات ومعدل تكرارها نسبًة إلى حجم اخملاطر باملصرف  •

إبالغ مجلس اإلدارة بنتائج عملية مراجعة احلسابات وإشراف اجمللس عليها واستجابته   •

لها

رصد  وأنظمة  اخملاطر  عالية  املصرفية  العمليات  والسيما  املعامالت  اختبار  كفاية   •

األنشطة املشبوهة

كفاءة مراجعي احلسابات أو املراجعني املستقلني فيما يتعلق مبتطلبات مكافحة غسل   •

األموال ومتويل اإلرهاب

م 4. 2. 3. 4    املهام والواجبات املنوطة مبسؤول االمتثال

االمتثال  برنامج  مسؤولية  لتولي  أفراداً  أو  فرداً  عنيَّ  قد  اإلدارة  مجلس  كان  ما  إذا  حتديد   .1

االمتثال  ما كان مسؤول  إذا  وحتديد  عامة.  اإلرهاب بصفة  ومتويل  األموال  ملكافحة غسل 

ميتلك السلطة واملوارد الالزمة لتنفيذ كافة الواجبات املنوطة به بشكل فعال.
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تقييم كفاءة مسؤول االمتثال ملكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب واملوظفني التابعني   .2

حسب  على  املوظفني  من  الكافي  العدد  به  معني  االمتثال  قطاع  كان  ما  إذا  وحتديد  له، 

واملواقع  والعمالء  واخلدمات  املنتجات  )حسب  املصرف  في  عامة  بصفة  اخملاطر  مستوى 

اجلغرافية( وحجم املصرف واحتياجات عملية االمتثال. وإضافًة إلى ذلك، يتعني ضمان عدم 

وجود تعارض في املصالح وأن املوظفني قد حصلوا الوقت الكافي لتنفيذ جميع الواجبات.

م 5. 2. 3. 4    التفتيش على سياسات االمتثال وبرامجه

إملام  على  احلفاظ  ضمان  بغية  املوظفني  لتدريب  مستمرة  برامج  وضع  املصارف  على  ينبغي 

جميع املوظفني بآخر املستجدات في مجال غسل األموال ومتويل اإلرهاب. ويتعني على املفتشني 

بشأن  داخلية  إرشادات  باملصرف  اخملتلفة  التشغيلية  الوحدات  لدى  أن  من  التأكد  امليدانيني 

أنشطة  منع  إجراءات  كافة  توضح  بحيث  اإلرهاب،  ومتويل  األموال  غسل  مكافحة  متطلبات 

غسل األموال ومتويل اإلرهاب ومراقبتها. ومن الضروري أيضاً التحقق من تطبيق اإلجراءات الالزمة 

محتوى  مالئمة  من  املفتشون  يتأكد  أن  وينبغي  التدريبية.  بالبرامج  اجلدد  املوظفني  لتعريف 

تنظيمية  أو  تشريعية  تغييرات  بأية  املوظفني  إخطار  ومن  تكرارها  ومعدل  التدريبية  اجللسات 

)راجع املربع م 2. 4(

حتديد إذا ما كان برنامج التدريب واملواد التدريبية تتناول العناصر التالية على نحٍو كاٍف:  .1

األهمية التي يوليها مجلس اإلدارة وفريق اإلدارة العليا إلى التعليم والتدريب واالمتثال   .1

املستمرين

مسؤولية املوظفني عن ضمان االمتثال ملكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب  .2

شمول التدريب مع األخذ في االعتبار اخملاطر احملددة لقطاعات األعمال كل على حدة  .3

تدريب موظفي جميع القطاعات املعنية باملصرف  .4

معدل تكرار التدريب  .5

توثيق سجالت حضور التدريب واملواد التدريبية  .6

تغطية التدريب لسياسات املصرف وإجراءاته وعملياته والقواعد واللوائح اجلديدة  .7

على  املوظفني  لتدريب  املصرف  سياسة  أن  إلى  امليدانيون  املفتشون  يخلص  أن  ينبغي 
متطلبات مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب تكون سياسة ُمرِْضيَّة في حالة:

امتالك الوحدات التشغيلية دليل إجراءات محدَّث يتضمن جميع اإلجراءات  •

تفسير األحكام واإلجراءات القانونية والتحديثات من قبل املوظفني املعنيني  •

شمول اجللسات التدريبية وتقدميها بصفة دورية  •

توجيه التدريب نحو كافة األفراد املعنيني  •

معايير تقييم تدريب املوظفنياملربع م 4.2

امللحق الرابع: اإلعداد لعملية التفتيش امليدانية على مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب وإجراءها



تغطية األشكال اخملتلفة ألنشطة غسل األموال ومتويل اإلرهاب فيما يتعلق بتحديد   .8

األنشطة املشبوهة وتقدمي مناذج عليها

عقوبات عدم االمتثال للسياسات الداخلية واملتطلبات التنظيمية  .9

حسبما تقتضي احلاجة، إجراء مناقشات مع املوظفني مثل الصرافني وموظفي التحويالت   .2

النقدية ومراجعي احلسابات الداخليني وموظفي القروض من أجل تقييم مدى معرفتهم 

بسياسات مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب واملتطلبات التنظيمية اخلاصة بها.

م 6. 2. 3. 4    اختبار املعامالت

في حني أن إجراء اختبار للمعامالت هو شرطاً أساسياً، إال أن املفتشني لهم حرية التصرف في 

على  تغييرات  ألية  املنطقية  واألسباب  اختبارها  يتم  التي  واألنشطة  االختبار  هذا  حتديد حدود 

كافة  توثيق  املفتشني  على  ينبغي  وبالطبع،  التفتيش.  عملية  في  تطرأ  التي  االختبار  نطاق 

املفتشون  يحتاج  للمفتشني،  امليدانية  الزيارات  بداية  وفي  املعامالت.  باختبار  املتعلقة  القرارات 

الوثائق األساسية إلجراء اختبار املعامالت وفحص ملفات العمالء.  امليدانيون إلى احلصول على 

وميكن الرجوع للملحق اخلامس ملطالعة مناذج للوثائق األساسية.

م 3. 3. 4     مجاالت أخرى يجب فحصها

ومتويل  األموال  غسل  ملكافحة  االمتثال  لبرنامج  األربعة  العناصر  جلميع  مراجعة  إجراء  عقب 

اإلرهاب )مسؤول االمتثال ونظام الرقابة الداخلية واالختبار املستقل لبرنامج االمتثال ملكافحة 

غسل األموال ومتويل اإلرهاب وبرنامج تدريب موظفي املصرف حول مكافحة غسل األموال ومتويل 

اإلرهاب(، ينبغي على املفتش توثيق تقييم أولي ملنظومة مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب 

الداخلية باملصرف. وفي هذه النقطة، ينبغي على املفتش إعادة مراجعة خطة التفتيش األولية 

لتحديد إذا ما كانت التعديالت التي دخلت على النطاق اخملطط في البداية هي تعديالت مبررة 

استنادا إلى ما مت التعرف عليه من نقاط قوة أو ضعف خالل مراجعة برنامج االمتثال باملصرف.

وبرنامج  املصرف  مخاطر  وتقييم  التفتيش  عملية  نطاق  مراجعة  من  املفتش  انتهاء  ومبجرد 

على  التفتيش  إلجراءات  املصرف  استخدام  دراسة  في  املتمثلة  التالية  اخلطوة  تأتي  االمتثال، 

مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب )راجع املثال أدناه(. وميكن لواليات االختصاص تعديل تلك 

اإلجراءات لتلبية املتطلبات اخلاصة بها املتعلقة بالقوانني واللوائح والسياسات. وخالل الفحص، 

من الضروري النظر في كافة قضايا مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب املهمة من أجل حتديد 

مدى االمتثال لقوانني والية االختصاص ولوائحها وسياساتها، فضال عن حتديد فعاليته.

وتستلزم املوضوعات الهامة التالية اهتماماً خاصاً خالل الزيارة امليدانية:

برنامج حتديد هوية العمالء  •

العناية الواجبة بالعمالء  •

اإلبالغ عن املعامالت املشبوهة  •

تبادل املعلومات  •

احلسابات املراسلة بالعمالت األجنبية  •

اخلدمات املصرفية اخلاصة  •

إدارة اخملاطر في مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب
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ومدى  الداخلية  اإلجراءات  فعالية  فهم  في  املفتشني  املهام  هذه  نتائج  تساعد  وسوف 

امتثالها )راجع املربع م 3. 4 املعني بأوجه القصور احملتملة عند التطبيق(
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عدم كفاية إدراك اخملاطر املرتبطة النزاهة، أال وهي غسل األموال/ متويل اإلرهاب، على مستوى   •

استراتيجي

عدم كفاية »املعرفة مبجال العمل« )مسؤول االمتثال(  •

محدودية حتليل اخملاطر الذي يركز على العميل فقط  •

محدودية العناية الواجبة التي يتم تطبيقها على خصائص العمالء  •

محدودية حتليل هيكل املعامالت  •

عدم االمتثال ملعايير قبول العمالء الداخلية والقبول االضطراري للمخاطر العالية/ غير املقبولة  •

عدم كفاية حتليل اخملاطر وتوثيق اخملاطر في ملفات العمالء  •

النظامي في تصنيف العمالء حسب اخملاطر، فهناك على سبيل  التفكير  عدم االعتماد على   •

املثال افتراضات يتم استخالصها دون االعتماد على أدلة كافية
عدم اكتمال األنظمة املميكنة ملراقبة العمالء واحلسابات واملعامالت أ  •

أ.     راجع »الرقابة على النزاهة، املصارف ومكاتب املعامالت النقدية، مصرف هولندا املركزي« تأليف بيترا ستيينباكير، 

وستيف كييريوير، وداجمار فان رافينسواي كالسني، أنيتا رييجنديرس وهيرمان أنينك، 29 مارس عام 2006.

توضيح أوجه النقص احملتملة عند التطبيقاملربع م 4.3
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م 4. 4    برنامج حتديد هوية العمالء3

م 1. 4. 4   األهداف

تعتبر إجراءات »التعرف على العميل« حجر الزاوية الذي تقوم عليه أدوات مكافحة غسل األموال 

القانونية  للمتطلبات  املصرف  امتثال  امليداني مدى  املفتش  يقيِّم  أن  يلزم  ولذا،  اإلرهاب.  ومتويل 

الداخلية  القواعد  أن  من  التحقق  في  األساسي  الهدف  ويتمثل  البرنامج.  لهذا  والتنظيمية 

عينات  مراجعة  املفتش  على  وينبغي  العمالء.  هوية  حتديد  إجراءات  كافة  تتضمن  للمصرف 

والتحقق من  املعنوية  والكيانات  الطبيعيني  األفراد  التي حتدد  الوثائق  للوقوف على  امللفات  من 

كون هذه الوثائق مقنعة وثابتة بالدليل. وفيما يخص غير املقيمني بالدولة واألجانب )متى كان 

مناسباً(، ينبغي على املفتش التحقق من تطبيق التدابير التكميلية مثل خطاب املالءة املالية. 

ومن الضروري أيضاً التحقق من وجود الوثائق )ومن كونها مقنعة وثابتة بالدليل( التي حتدد كافة 

املفتش  على  ينبغي  وختاماً،  معينة.  حدود  عن  تزيد  معامالت  يجرون  الذين  العرضيني  العمالء 

امليداني أن يتأكد من أنه في حالة عدم متكن األفراد الذين يقومون بفتح حسابات أو إجراء املعامالت 

من التصرف بأنفسهم، فإن املصرف يتخذ اخلطوات الالزمة للتحقق من هويتهم احلقيقة وحتديد 

هوية املالك املنتفع )راجع املربع م 4. 4 للتعرف على معايير تقييم إجراءات التعرف على العميل(.

م 2. 4. 4 خطوات واجبة االتباع

وشامالً  مكتوباً  برنامجاً  تتضمن  املصرف  وعمليات  وإجراءات  سياسات  أن  من  التحقق   .1

االمتثال ملكافحة غسل  برنامج  من  البرنامج جزءاً  ومن كون هذا  العمالء  لتحديد هوية 

األموال ومتويل اإلرهاب. وعلى األقل، ينبغي أن يتضمن البرنامج سياسات وإجراءات وعمليات 

بشأن ما يلي:

حتديد املعلومات الالزمة )مبا في ذلك اسم العميل وعنوانه ورقم هويته وتاريخ ميالده   

أساس  على  الهوية  من  للتحقق  املتبعة  واإلجراءات  األفراد(  للعمالء  بالنسبة  وذلك 

اخملاطر )مبا في ذلك إجراءات التعامل مع احلاالت غير املمكن التحقق منها(.

إجراءات االمتثال ملتطلبات حفظ السجالت.  

إجراءات التحقق من احلسابات اجلديدة وفقاً للقوائم احلكومية احملددة، حيثما أمكن.  

اإلجراءات التي تتناول اعتماد املصرف على مؤسسة مالية أخرى أو طرف ثالث، حيثما   

أمكن.

إجراءات حتديد اتخاذ قرار بتقدمي تقرير عن نشاط مشبوه وموعد تقدمي هذا التقرير.  

حتديد إذا ما كان برنامج حتديد هوية العمالء في املصرف قد أخذ في االعتبار أنواع احلسابات   .2

املعروضة وطرق فتح احلسابات وحجم املصرف وموقعه اجلغرافي وقاعدة عمالئه.

تبدو  احلاليني  املعنية بفتح حسابات جديدة للعمالء  إذا ما كانت سياسة املصرف  حتديد   .3

سياسة معقولة.

إدارة اخملاطر في مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب

202



لبرنامج  اإلدارة  مجلس  اعتماد  من  والتحقق  اإلدارة  مجلس  اجتماعات  محاضر  مراجعة   .4

حتديد هوية العمالء سواء بشكل منفصل أو باعتباره جزء من برنامج االمتثال ملكافحة 

غسل األموال ومتويل اإلرهاب.

تقييم عملية مراجعة احلسابات والبرامج التدريبية باملصرف بغية ضمان تضمني برنامج   .5

حتديد هوية العمالء على النحو املناسب.

تقييم سياسات وإجراءات وعمليات املصرف والتحقق من أن جميع احلسابات اجلديدة يتم   .6

مراجعتها وفقاً للقوائم احلكومية احملددة، في حالة إصدار مثل هذه القوائم، وذلك للوقوف 

على اإلرهابيني أو املنظمات اإلرهابية املشتبه بها في الوقت املناسب.

للخطر  املعرضني  األشخاص  يخص  فيما  املصرف  وعمليات  وإجراءات  سياسات  تقييم   .7

سياسيا.

م 1. 2. 4. 4     اختبار املعامالت

نتائج  واستعراض  السابقة  التفتيش  عمليات  وتقارير  اخملاطر  تقييم  بيانات  إلى  استناداً   .1

مراجعة حسابات املصرف، يتعني اختيار عينة من احلسابات التي مت فتحها منذ آخر عملية 

العمالء في  لبرنامج حتديد هوية  امتثالها  تفتيش ومراجعة تلك احلسابات للوقوف على 

املصرف. وينبغي أن تتضمن عينة احلسابات مجموعة متنوعة من احلسابات مثل حسابات 
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باملصرف  الداخلية  والعمليات  السياسة  أن  إلى  امليدانيون  املفتشون  يخلص  أن  ينبغي 
املعنية مببدأ اعرف عميلك في املصرف تكون ُمرْضَية في حالة:

االحتفاظ على نحو منتظم بنسخ ضوئية من الوثائق الرسمية الصادرة في امللف مع كون تلك   •

الوثائق مقنعة وثابتة بالدليل )بطاقة حتديد الهوية وإثبات محل اإلقامة(

بالدولة  أ )متى كان ذلك مناسباً( وغير املقيمني  تطبيق املصرف فيما يخص العمالء األجانب   •

خطاب  على  العميل  ملف  اشتمال  املثال،  سبيل  على  ومنها  مشددة،  واجبة  عناية  إجراءات 

توصية من مصرف آخر

التأسيس  عقد  من  املعنوية نسخ مصدقة  الكيانات  لصالح  احلسابات  فتح  ملفات  اشتمال   •

ومن السجل التجاري للشركات الفردية وإثبات التوكيل القانوني. وينبغي أن توفر الوثائق كافة 

املعلومات املتعلقة باسم الكيان املعنوي واحلالة القانونية له وعنوان مكتبه املسجل

فيما يخص الكيانات املعنوية، اشتمال امللفات على أدلة استيعاب املصرف لهيكل ملكية وإدارة   •

العميل

توافق بطاقات التوقيع مع التوقيعات الظاهرة في التوكيل القانوني ومن وجودها في امللفات  •

مالحظة: إذا ثبت خالل الزيارة امليدانية تكرار أو الزيادة الشديدة في معدل فقدان املستندات والوثائق التي كان 

من شأنها توفير دليل قاطع على هوية املنتفعني االقتصاديني، والسيما إذا كانوا كيانات معنوية مقرها في دول 

أجنبية، ميكن أن يخلص املفتشون امليدانيون إلى أن اإلجراءات الداخلية تفتقد بشدة للحرص أو يوجد بها ثغرة.

)أ( ال تشترط املعايير الدولية بالضرورة أن يتم تصنيف العمالء األجانب على أنهم عمالء ذوي مخاطر عالية. راجع 

العمل  لفرقة   5-8 املنهجية  معيار  في  إليها  املشار  للمصارف،  بالعمالء  الواجبة  العناية  تقرير  من   23 الفقرة 

املعنية باإلجراءات املالية والصادر عن جلنة بازل املعنية بالرقابة املصرفية.

معايير تقييم إجراءات التعرف على العميلاملربع م 4.4

امللحق الرابع: اإلعداد لعملية التفتيش امليدانية على مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب وإجراءها



العمالء والشركات والقروض والودائع وعالقات بطاقات االئتمان وحسابات اإلنترنت. وينبغي 

أن تتضمن العينة أيضاً ما يلي:

حسابات لم يتم استكمال إجراءات التحقق من صحتها.  

حسابات جديدة مت فتحها بطرق وثائقية وغير وثائقية على السواء.  

حسابات مصنفة على أنها عالية اخملاطر سواء من قبل املصرف أو جهاز الرقابة التابع   

له.

احلسابات املفتوحة لصالح العمالء عاليي اخملاطر احلاليني، على سبيل املثال، األشخاص   

املعرضني للخطر سياسيا.

احلسابات التي مت فتحها استثناًء من السياسات املتبعة.  

احلسابات التي مت فتحها من قبل أطراف ثالثة مثل القروض غير املباشرة.  

استناداً إلى العينة السابقة من احلسابات اجلديدة، يتعني حتديد إذا ما كان املصرف قد اتخذ   .2

اإلجراءات التالية:

فتح احلسابات وفقاً للمتطلبات التنظيمية.  

العمالء  ذلك  في  مبا  للعمالء  احلقيقية  الهوية  بشأن  معقولة  قناعة  لديه  استقرت   

عاليي اخملاطر.

حصل من كل عميل وقبل فتح احلسابات على معلومات حتديد الهوية التي يشترطها   

برنامج حتديد هوية العمالء مثل االسم وتاريخ امليالد والعنوان ورقم الهوية.

القيام خالل إطار زمني معقول من فتح احلساب بالتحقق على نحو كاف من معلومات   

هوية العمالء بغية تشكيل قناعة معقولة بشأن الهوية احلقيقة للعميل4.

التحقق من هوية العميل على نحو  التي لم ميكن فيها  إيجاد حل مناسب للحاالت   

معقول.

والطريقة  هوية  حتديد  برنامج  يشترطها  التي  الهوية  مبعلومات  سجالت  حفظ   

النتائج  ذلك  في  مبا  التحقق  عملية  ونتائج  الهوية  من  التحقق  في  املستخدمة 

املتعارضة.

اإلرهابية  املنظمات  أو  اإلرهابيني  قوائم  على  الواردة  باألسماء  العميل  اسم  مقارنة   

املعروفة أو املشتبه بها.

تقارير املعامالت املشبوهة احملررة، حيثما كان ذلك مناسباً.  

تقييم مستوى االستثناءات في برنامج حتديد هوية العمالء بغية حتديد إذا ما كان املصرف   .3

يطبق البرنامج بفعالية أم ال.

استناداً إلى تقييم اخملاطر وتقارير عمليات التفتيش السابقة واستعراض عملية مراجعة   .4

األطراف  مع  العالقات  من  عينة  اختيار  مناسبا،  يكون  حيثما  يتعني،  املصرف،  حسابات 

الثالثة التي يعتمد عليهم املصرف في تنفيذ برنامج حتديد هوية العمالء اخلاص به.

مراجعة إذا ما كان الطرف الثالث مؤسسة تخضع للرقابة وملتطلبات برنامج مكافحة   

غسل األموال ومتويل اإلرهاب.

العمالء لدى  برنامج حتديد هوية  واملعلومات األخرى مثل  العقد بني األطراف  مراجعة   

الطرف الثالث.

حتديد مدى معقولية ومالئمة االعتماد على الطرف الثالث.  
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في حالة اعتماد املصرف على وكيل أو مقدم خدمات لتنفيذ عناصر برنامج حتديد هوية   .5

الرقابة املناسبة  أدوات  إذا ما كان املصرف قد وضع  العمالء اخلاص باملصرف، يتعني حتديد 

وقام مبراجعة اإلجراءات. وينبغي أن تتضمن تلك األدوات برنامج حتديد هوية العمالء فيما 

يخص العالقات مع الوكيل أو مقدم اخلدمات من األطراف الثالثة.

تقييم سياسة االحتفاظ بسجالت برنامج حتديد هوية العمالء باملصرف وضمان توافقها   .6

االحتفاظ  املصرف  على  وينبغي  السجالت.  بحفظ  املتعلقة  التنظيمية  املتطلبات  مع 

مبعلومات الهوية التي حصل عليها عند فتح احلساب ملدة خمس سنوات من تاريخ إغالق 

احلساب. وينبغي أن يحتفظ املصرف أيضاً بوصف للمستندات التي استند إليها والطرق 

أوجه  حل  أيضاً  املصرف  على  وينبغي  العميل،  هوية  من  التحقق  في  استخدمها  التي 

التعارض ملدة خمس سنوات من تاريخ إعداد السجالت.

يتعني  املعامالت،  اختبار  ذلك  مبا في  االنتهاء منها  مت  التي  التفتيش  إجراءات  إلى  استناداً   .7

التنظيمية  املتطلبات  مع  تتوافق  والعمليات  واإلجراءات  السياسات  كانت  ما  إذا  حتديد 

املتعلقة ببرنامج حتديد هوية العمالء.
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م 5. 4    العناية الواجبة بالعمالء وحفظ السجالت

م 1. 5. 4     األهداف

يجب أن يجري املفتشون امليدانيون تقييما ملدى مالئمة وشمول السياسات واإلجراءات والعمليات 

الواجبة من أجل احلصول على املعلومات ومن أجل تقدير قيمة هذه  التي تتطلب بذل العناية 

املعلومات في اكتشاف األنشطة املشبوهة ورصدها واإلبالغ عنها.

إضافة إلى ذلك، البد أن تستقر في نفس املفتشون امليدانيون قناعة بأن املصرف يحتفظ بجميع 

الوثائق ذات الصلة لفترة ال تقل عن خمس سنوات.

م 2. 5. 4     خطوات واجب اتباعها

وإجراءاتها وعملياتها  بالعمالء في املصرف  الواجبة  العناية  إذا ما كانت سياسات  حتديد   1

تتناسب مع حجم اخملاطر باملصرف. وحتديد إذا ما كان املصرف لديه عمليات قيد التنفيذ 

املصرف  احتفاظ  من  التأكد  إلى  إضافة  احلساب،  فتح  عند  املعلومات  على  للحصول 

باملعلومات احلالية عن العميل.

حتديد إذا ما كانت السياسات واإلجراءات والعمليات تسمح بإدخال تعديالت على التصنيف   2

التعديالت  هذه  مثل  مراجعة  عن  املسؤول  وحتديد  به.  اخلاص  امللف  أو  للعميل  االئتماني 

واعتمادها.

أجل  من  املصرف  يستخدمها  التي  املشددة  الواجبة  العناية  وعمليات  إجراءات  مراجعة   3

التعرف على العمالء الذين يحتمل أن يشكلوا خطرا أكبر فيما يتعلق بغسل األموال أو 

متويل اإلرهاب.

تطبيق  بعملية  املرتبط  التحليل  توثيق  بشأن  اإلرشادات  يقدم  املصرف  كان  ما  إذا  حتديد   4

العناية الواجبة، مبا في ذلك إرشادات خاصة بحل القضايا عند عدم كفاية املعلومات أو 

عدم دقتها.

مراسالت عمل  من  بهم  تعلق  وما  العمالء  هوية  بوثائق  االحتفاظ  يتم  كان  ما  إذا  حتديد   5

)سواء كانت عرضية وسواء كانت بني أشخاص قانونيون أو اعتباريون( ملدة ال تقل عن خمس 

سنوات بعد إغالق احلسابات أو بعد انقضاء عالقة العمل.  

حتديد إذا ما كان يتم حفظ السجالت اخلاصة مبعامالت العمالء ملدة خمس سنوات من إمتام   6

من تلك املعامالت.

التي  املعامالت  تعقب  إلعادة  الالزمة  املستندات  بجميع  يحتفظ  املصرف  أن  من  التأكد   7

استدعت حترير تقارير معامالت مشبوهة بشأنها أو تطلبت فهم طبيعة امللكية النفعية.

م 1. 2. 5. 4     اختبار املعامالت

نتائج  واستعراض  السابقة  التفتيش  عمليات  وتقارير  اخملاطر  تقييم  بيانات  إلى  استناداً   .1

الواجبة  بالعناية  املتعلقة  املعلومات  من  عينة  اختيار  يتعني  املصرف،  حسابات  مراجعة 

املالئمة  املعلومات  بجمع  يقوم  املصرف  كان  ما  إذا  وحتديد  العالية.  اخملاطر  ذوي  بالعمالء 

العينة  الرقابة على األنشطة املشبوهة. وميكن أخذ  وتوظيفها بشكل فعال في عملية 

عند اختبار مدى امتثال املصرف بالسياسات واإلجراءات والعمليات اخلاصة به وكذلك عند 

مراجعة املعامالت واحلسابات بشأن أحد األنشطة املشبوهة احملتملة.
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مدى  حتديد  يتعني  املعامالت،  اختبار  ذلك  في  مبا  مة،  املتمَّ التفتيش  إجراءات  إلى  استنادا   .2

واالحتفاظ  للعميل  الواجبة  بالعناية  املرتبطة  والعمليات  واإلجراءات  السياسات  مالءمة 

بالسجالت.

امللحق الرابع: اإلعداد لعملية التفتيش امليدانية على مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب وإجراءها



م 6. 4     اإلبالغ عن املعامالت املشبوهة

م 1. 6. 4     األهداف

االشتراطات  مع  تتفق  باملصرف  الداخلية  التعليمات  أن  ضمان  على  امليداني  املفتش  يعمل 

الوطنية. هل مت تعيني مراسل لتمكن من مواكبة االلتزامات املرتبطة بعملية اإلبالغ عن املعامالت 

املعامالت  تقارير  جميع  بشأن  املصرف  إدارة  مجلس  إلخطار  ما  شرط  وضع  مت  وهل  املشبوهة؟ 

باستقالل  املراسل  يعمل  وهل  املالية؟  االستخبارات  وحدة  لدى  عنها  اإلبالغ  مت  التي  املشبوهة 

)ال يتم  املعامالت املشبوهة سرية  الكافي؟ هل تظل تقارير  بالشكل  التشغيلية  الوحدات  عن 

التلميح بها للعمالء وتنبيهم(؟

يجب أن يركز املفتشون على ضمان فعالية عملية اتخاذ القرار باملصرف أكثر من القرارات 

املتعلقة بتقارير املعامالت املشبوهة. وميكن لهم استعراض القرارات املتعلقة بتقارير املعامالت 

املشبوهة للتأكد من مدى فعالية إجراءات املصرف املتبعة بشأن رصد تقارير املعامالت املشبوهة 

واإلبالغ عنها )أنظر جدول م 5. 4 لتقييم املعايير اخلاصة بتقارير املعامالت املشبوهة(. ومع هذا، 

ال يجب أن يوجه املفتشون نقدا لقرار بعينه بشأن تقارير املعامالت املشبوهة إال إذا كان اإلخفاق 

في حترير تقرير باملعامالت املشبوهة أمرا واضحا أو مصحوبا بدليل على سوء النية. ومن الضروري 

أيضاً التأكد من أن املعلومات املقدمة من املصرف لوحدة االستخبارات املالية كاملة ودقيقة وأن 

الوحدة قد تسلَّمت امللفات في توقيت مناسب.

م 2. 6. 4     خطوات واجبة االتباع 

م 1. 2. 6. 4      مراجعة السياسات واإلجراءات والعمليات

مراجعة سياسات املصرف وإجراءاته وعملياته لتحديد األنشطة املشبوهة والبحث فيها   .1

واإلبالغ عنها؛ وكذلك، حتديد إذا ما كانت تتضمن ما يلي:
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يقرر املفتشون امليدانيون أن عملية إدارة تقارير املعامالت املشبوهة اخلاضعة للتفتيش 
ُمرضيَّة في حالة:

اتخاذ القرارات املتعلقة بتقارير املعامالت املشبوهة، في حاالت املعامالت الضخمة، في توقيت   •

أجل  من  املصممة  الداخلية  القواعد  من  ومجموعة  بعينه  تنظيم  إلى  واستنادها  مناسب 

ضمان االمتثال للوائح وحدة االستخبارات املالية

عدم اإلبالغ عن املعامالت املشبوهة نظراً لعدم وجدود معلومات مقنعة  •

توثيق تقارير املعامالت املشبوهة على نحو كاٍف  •

إعداد تقارير املعامالت املشبوهة وإرسالها إلى وحدة االستخبارات املالية في توقيت مناسب.  •

التي تتضمن مبالغ نقدية  امللفات/ملف  أن عدد كبير من  التفتيش،  إذا الحظ املفتشون، خالل عملية  مالحظة: 

ضخمة قد تسبب في حترير تقرير معامالت مشبوهة مبوجب املتطلبات الوطنية، فقد يخلصون إلى وجود إهمال 

جسيم أو ثغرة خطيرة في اإلجراءات الداخلية لتنظيم املصرف.

تقييم معايير تقارير املعامالت املشبوهةاملربع م 4.5
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مستويات االتصال بشأن إحالة نشاط غير عادي إلى أحد األفراد اخملتصني  

تسمية فرد )أفراد( لتولي مسؤولية التعرف على األنشطة املشبوهة والبحث واإلبالغ   

عنها

نظم رصد للتعرف على األنشطة غير العادية  

على  للتعرف  عليها  والرد  ومراجعتها  التقارير  إعداد  توقيت  حسن  لضمان  إجراءات   

األنشطة املشبوهة

إجراءات بشأن ما يلي:  

الرد على طلبات املعلومات الواردة من السلطات اخملتصة  -

تقييم احلساب املستهدف من األنشطة املشبوهة  -

إعداد تقارير باألنشطة املشبوهة، إن لزم األمر  -

تولي أعمال غلق احلسابات  -

إجراءات لتوثيق قرارات بشأن عدم حترير تقرير معامالت مشبوهة  

إجراءات النظر في غلق احلسابات اخلاضعة ألنشطة مشبوهة مستمرة  

وحتريرها  بها  املرتبطة  التوثيق  وأعمال  املشبوهة  املعامالت  تقارير  إكمال  إجراءات   

واالحتفاظ بها

اإلدارة  أو  جلانه  إحدى  أو  اإلدارة  مجلس  إلى  املشبوهة  املعامالت  تقارير  إحالة  إجراءات   

العليا

إجراءات لتبادل تقارير املعامالت املشبوهة مع املركز الرئيسي والشركات القابضة  

م 2. 2. 6. 4      نُُظْم رصد األنشطة املشبوهة

أعمال  مع  )الُنُظْم(  النظام  متاشي  وكيفية  املصرف  يتبناها  التي  الرصد  نُُظْم  مراجعة   .1

التفتيش  إجراءات  واستيفاء  عنها.  واإلبالغ  املشبوهة  األنشطة  برصد  املتعلقة  املصرف 

املالئمة التي تعقب ذلك. وعند تقييم مدى فعالية نُُظْم الرصد باملصرف، يجب أن يراعي 

املفتشون إجمالي حجم اخملاطر التي يوجهها املصرف )املنتجات واخلدمات والعمالء املواقع 

اجلغرافية عالية اخملاطر(، وحجم املعامالت التي جتري به وكفاءة العاملني لديه.

م 3. 2. 6. 4      

جميع  تتناول  التقارير  كانت  ما  إذا  وحتديد  املصرف،  لدى  املعامالت  رصد  تقارير  مراجعة   .1

اجلوانب التي قد تنطوي على مخاطر غسل أموال أو متويل إرهاب. وهذه التقارير تتضمن 

على سبيل املثال تقارير أنشطة العملة، وتقارير حتويل األموال، وتقارير مبيعات الصكوك 

الكافية، وتقارير األجانب غير  الكبيرة، وتقارير األموال غير  النقدية، وتقارير تغير األرصدة 

املقيمني. 

حتديد إذا ما كانت نُُظْم الرصد لدى املصرف تستخدم معايير تصفية معقولة بحيث يكون   .2

قد مت التحقق من برمجتها على نحو مستقل. وحتديد إذا ما كانت نُُظْم الرصد تصدر تقارير 

دقيقة على فترات معقولة.
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م 4. 2. 6. 4      الرصد املميكن للحسابات

التعرف على أنواع العمالء واملنتجات واخلدمات املدرجة على نظام رصد احلسابات املميكن.  .1

امللفات  أو  األنشطة  فرز  معايير  تضع  والتي  النظام  في  املتبعة  املنهجية  على  التعرف   .2

املتوقعة وتطبيقها، ومعايير إعداد تقارير الرصد. وحتديد إذا ما كانت املعايير معقولة من 

عدمه.

حتديد إذا ما كانت برمجة املنهجية قد خضعت للتدقيق للمستقل.  .3

حتديد إذا ما كانت أدوات الرقابة تكفي لضمان محدودية الوصول إلى نظام الرصد، وتوفير   .4

املراقبة الكافية على تغير االفتراضات.

م 5. 2. 6. 4      اختبار املعامالت

نتائج  واستعراض  السابقة  التفتيش  عمليات  وتقارير  اخملاطر  تقييم  بيانات  إلى  استناداً   .1

املشبوهة من سجالت  املعامالت  لتقارير  اختيار عينات  يتعني  املصرف،  مراجعة حسابات 

املصرف الداخلية اخلاصة باإلبالغ عن املعامالت املشبوهة. ومراجعة نوعية بيانات اإلبالغ عن 

املعامالت املشبوهة بغرض تقييم ما يلي:5 

احتواء تقارير املعامالت املشبوهة على معلومات دقيقة.  

وتقدميها  وشمولها،  املشبوهة  املعامالت  عن  لإلبالغ  التوضيحية  التقارير  اكتمال   

شرحها واضحة ألسباب اعتبار هذه األنشطة مشبوهة.

م 6. 2. 6. 4      اختبار نظام رصد املعلومات املشبوهة

يسمح اختبار املعامالت في نظام رصد األنشطة املشبوهة وعمليات اإلبالغ للمفتش حتديد إذا 

ال. ويجب أن  ما كانت سياسات املصرف وإجراءاته وعملياته كافية ويجري تنفيذها على نحو فعَّ

يوثِّق املفتش جميع العوامل التي قد تفيد في اختيار العينات ويحتفظ بقائمة تشمل احلسابات 

املأخوذة منها العينة. وتعتمد العينة وحجمها على ما يلي: 

أوجه الضعف في نُُظم رصد احلسابات  •

األموال ومتويل  يتعلق مبكافحة غسل  يواجهها املصرف فيما  الذي  اخملاطر  بيان حجم   •

اإلرهاب، مثل عدد املنتجات واخلدمات والعمالء واملواقع اجلغرافية وأنواعها.

نوعية املراجعة التي يجريها مراجع احلسابات أو األطراف مستقلة ونطاقها.  •

النتائج السابقة لعملية التفتيش.  •

صفقات االندماج واالستحواذ احلديثة أو غيرها من التغيرات التي تطرأ على املنظمة  •

اخلاصة  املشبوهة  املعامالت  تقارير  مراجعة  عن  الناشئة  واألسئلة  االستنتاجات   •

باملصرف

نتائج  واستعراض  السابقة  التفتيش  عمليات  وتقارير  اخملاطر  تقييم  بيانات  إلى  استناداً   .1

مراجعة حسابات املصرف، يتعني اختيار عينات حلسابات عمالء بعينهم ملراجعة ما يلي: 

تقارير رصد األنشطة املشبوهة  

معلومات اإلبالغ عن املعامالت النقدية الضخمة  

العمليات املصرفية عالية اخملاطر )منتجات، وخدمات، وعمالء، ومواقع جغرافية(  

نشاط العميل  

مذكرات املثول التي استلمها املصرف  

إدارة اخملاطر في مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب
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قرارات عدم حترير تقرير معامالت مشبوهة  

كان  إن  التالية،  املعلومات  على  احلصول  يتم  اختيارهم،  سبق  الذين  للعمالء  بالنسبة   .2

مناسبا:

برنامج حتديد هوية العمالء وأعمال توثيق فتح احلسابات  

أعمال توثيق العناية الواجبة بالعمالء  

تقارير كشف احلساب ملدة شهرين أو ثالثة أشهر بحيث تغطي عالقة العميل بالكامل   

وتعرض جميع املعامالت املنفذة

املودعة  الشيكات  من  ضوئية  صور  مثل  احلساب  على  املقيدة  املستندات  من  عينات   

واحملررة وإيصاالت اخلصم واإلضافة، وحتويل األموال سواء كان محوِّل أو محوَّل له.

معلومات أخرى ذات صلة، مثل ملفات القروض واملراسالت املرتبطة بها.  

الذي  املفتش  يقوم  أن  ويجب  العادية.  غير  األنشطة  حيث  من  اخملتارة  احلسابات  مراجعة   .3

مؤشرات  أية  عن  بحثا  العميل  بيانات  مبراجعة  العادية  غير  األنشطة  أحد  على  يتعرف 

املراجعة من حيث  إجراء  وعند  للعميل.  بالنسبة  النشاط طبيعي  أن هذا  إلى  قد تشير 

األنشطة العادية، على املفتش مراعاة ما يلي: 

العمالء األفراد: إذا ما كان النشاط يتسق مع معلومات العناية الواجبة بالعمالء مثل   

املهنة، والنشاط املتوقع للحساب، ومصادر األموال والثروة.

العمالء املؤسسات: إذا ما كان النشاط يتسق مع معلومات العناية الواجبة بالعمالء   

مبا في ذلك نوع النشاط التجاري وحجمه وموقعه اجلغرافي والسوق املستهدف

حتديد إذا ما كان نظام رصد األنشطة املشبوهة اليدوي أو املميكن قد كشف النشاط الذي   .4

وصفه املفتش على أنه نشاط غير عادي.

مسؤول  كان  ما  إذا  وحتديد  اإلدارة.  مع  عادية  غير  بأنها  توصف  التي  املعامالت  مناقشة   .5

احلساب على دراية باملعامالت غير العادية وبالعميل. وعقب فحص املعلومات املتاحة، البد 

من حتديد إذا ما كانت اإلدارة على علم بتفسير معقول لهذه املعامالت.

حتديد إذا ما كان املصرف قد فشل في التعرف على أي نشاط مشبوه لم يتم اإلبالغ عنه.  .6

من واقع نتائج فحص العينة، يتحدد إذا ما كان نظام رصد األنشط املشبوهة اليدوي أو   .7

املميكن نظاما فعاال في الكشف عن األنشطة املشبوهة أو غير العادية. والتعرف على أية 

مسببات ألوجه القصور في نظم الرصد، مثل سوء أعمال التصفية، أو عدم كفاية تقييم 

اخملاطر أو عدم مالءمة عملية صنع القرار. 

م 7. 2. 6. 4      تقييم عملية صنع القرار في اإلبالغ عن املعامالت املشبوهة

تقييم سياسات املصرف وإجراءاته وعملياته التي تفرض إحالة األنشطة غير العادية من   .1

هذه  تضمن  أن  ويجب  املسؤولة.  اإلدارة  أو  اخملتصني  املوظفني  إلى  العمل  قطاعات  جميع 

العملية التقييم الفعال جلميع املعلومات السارية الواردة في سياق مذكرات املثول اجلنائي 

أو غيرها من الطلبات الرسمية األخرى
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السياسات  كانت  ما  إذا  حتديد  يجب  عادية،  غير  أنشطة  الرصد  تقارير  تكشف  عندما   .2

واإلجراءات والعمليات تتطلب إلجراء أعمال بحث مالئمة. 

املصرف  في  املشبوهة  املعامالت  عن  اإلبالغ  بشأن  القرار  كانت عملية صنع  ما  إذا  حتديد   .3

تراعي جميع املعلومات املتاحة عن تطبيق العناية الواجبة بالعمالء.

نتائج  واستعراض  السابقة  التفتيش  عمليات  وتقارير  اخملاطر  تقييم  بيانات  إلى  استناداً   .4

مراجعة حسابات املصرف، يتعني اختيار عينات لقرارات إجراء أعمال البحث التي تتخذها 

اإلدارة بغرض حتديد ما يلي: 

باألدلة  َّدة  مؤي قرارات  عدمه  من  مشبوهة  معامالت  تقرير  حترير  قرارات  كانت  ما  إذا   

ومعقولة. 

إذا ما كانت أعمال التوثيق كافية  

إذا ما كانت عملية صنع القرار كاملة وكانت تقارير املعامالت املشبوهة ترفع في توقيت   

مناسب

مة، مبا في ذلك عملية اختبار املعامالت، يتعني حتديد  استنادا إلى إجراءات التفتيش املتمَّ  .5

مدى قدرة السياسات واإلجراءات والعمليات على استيفاء املتطلبات واالشتراطات الرقابية 

املرتبطة بأعمال رصد األنشطة املشبوهة والكشف واإلبالغ عنها.
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م 7 .4     حفظ سجالت احلسابات املُرَاِسَلة األجنبية

م 1. 7. 4    األهداف

يتمثل الغرض من حفظ سجالت احلسابات املُرَاِسَلة األجنبية في تقييم مدى امتثال املصرف إلى 

املتطلبات القانونية واالشتراطات الرقابية فيما يتعلق باحلسابات املُرَاِسَلة للمصارف الوهمية 

و حفظ سجالت احلسابات املُرَاِسَلة األجنبية، والبرامج التي تتطلب عناية واجبة للكشف عن 

أنشطة غسل األموال ومتويل اإلرهاب واإلبالغ عنها. 

الوثائق املطلوبة:

قائمة بجميع حسابات املصارف املُرَاِسَلة األجنبية، متضمنة قائمة باملؤسسات املالية   •

األجنبية، التي يقدم لها املصرف بعض اخلدمات.

متى كان ممكنا، الوثائق التي تعرض مدى االمتثال فيما يتعلق بحظر احلسابات املراسلة   •

مع املصارف األجنبية الوهمية 6 

قائمة بعالقات احلسابات الوسيطة مع املؤسسات املالية األجنبية  •

إمكانية االطالع على العقود أو االتفاقيات املبرمة مع املؤسسات املالية األجنبية  التي   •

متتلك حسابات وسيطة

أن  حتديد  أجل  من  املصرف  اتخذها  التي  واخلطوات  اخلارجية،  املصرف  بفروع  قائمة   •

املصارف  إلى  مباشر  غير  بشكل  خدمات  تقدمي  في  تستغل  ال  فروعه  لدى  حساباته 

الوهمية األجنبية. 

أي إشعار من السلطات الوطنية بشأن إغالق حسابات مصارف ُمرَاِسَلة أجنبية.  •

م 2. 7. 4     خطوات واجبة االتباع 

حتديد إذا ما كان املصرف يشارك في أنشطة مصرفية مع مصارف ُمرَاِسَلة أجنبية  .1

األقل  فعلى  وعملياته.  وإجراءاته  املصرف  مراجعة سياسات  يتعني  األمر كذلك،  كان  وإن   .2

يجب أن حتقق ما يلي: 

أن حتظر التعامالت مع املصارف الوهمية األجنبية، وحتدد من املسؤول عن احلصول على   

املعلومات اخلاصة بحسابات املراسلة األجنبية وحتديثها وإدارتها. 

أن تتعرف على حسابات املراسلة األجنبية  

أن تقيِّم نوعية املعلومات املستلمة ردا على طلبات احلصول على املعلومات  

حتدد إذا ما كان يجب حترير تقرير أنشطة مشبوهة ومتى  

حتافظ على أدوات رقابة داخلية كفاية  

توفر تدريبا مستمرا  

حتديد إذا ما كان املصرف ميتلك ملفا باملعلومات احلالية عن كل حساب مراسل، من أجل   .3

حتديد إذا ما كان املراسل األجنبي مصرفا وهميا أم ال.

اتخذ خطوات  قد  املصرف  كان  ما  إذا  يتعني حتديد  فروعا خارجية،  ميتلك  املصرف  كان  إذا   .4

معقولة لضمان أن احلسابات املُرَاِسَلة لدى فروعه اخلارجية ال تستغل في تقدمي خدمات 

مصرفية بشكل غير مباشر ملصرف  وهمي أجنبي.
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تتضمن سياسات  واجبة  عناية  بذل  يشترط  برنامجا  وضع  قد  املصرف  كان  ما  إذا  حتديد   .5

وإجراءات وأدوات رقابية مناسبة ومحددة وقائمة على اخملاطر، ومشددة إن لزم األمر، بغرض 

التعامل مع احلسابات املراسلة التي يتم إنشاءها أو االحتفاظ بها أو تشغيلها أو إدارتها في 

والية االختصاص لصالح مصارف أجنبية )»حسابات مصارف مراسلة«(. ويتعني التحقق 

من أن تلك السياسات واإلجراءات واألدوات الرقابية تتطلب بذل العناية الواجبة متضمنة 

ما يلي: 

حتديد إذا ما كان أي حساب من هذا النوع يخضع لعناية واجبة  

تقييم مخاطر غسل األموال التي تطرحها هذه احلسابات  

يتم تطبيق إجراءات وأدوات رقابية قائمة على اخملاطر، على كل حساب مراسل أجنبي،   

عن  للكشف  معقول  بشكل  الرقابية مصممة  واألدوات  اإلجراءات  هذه  تكون  بحيث 

دورية  مراجعة  وتتضمن  عنها،  واإلبالغ  املشبوهة  أو  املعروفة  األموال  غسل  أنشطة 

استخدام  خالل  من  اتساقها،  مدى  لتحديد  يكفي  مبا  املراسلة  احلسابات  ألنشطة 

املعلومات الواردة عن نوع احلساب والغرض منه و نشاطه املتوقع. 

مراجعة سياسات برنامج »العناية الواجبة« وإجراءاته وعملياته التي حتكم تقييم مخاطر   .6

احلسابات املراسلة األجنبية من حيث غسل األموال ومتويل اإلرهاب. ويتعني التحقق من أن 

البرنامج يراعي العوامل التالية، حيثما يكون مناسبا، بوصفها معايير مهمة في تقييم 

اخملاطر: 

طبيعة النشاط التجاري للمؤسسة املالية األجنبية والسوق التي تعمل به  

نوع احلساب املراسل األجنبي والغرض منه والنشاط املتوقع له  

طبيعة عالقة املصرف مع املؤسسة املالية األجنبية ومع أي من شركاتها التابعة وفترة   

هذه العالقة.

إن مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب ونظام الرقابة اخلاص بوالية االختصاص املصدرة   

العتماد أو ترخيص املؤسسة املالية األجنبية، إلى احلد الذي تتوافر فيه املعلومات عن 

تلك الوالية، اخلاص بوالية االختصاص التي تؤسس أو تعتمد أي شركة مالكة ملؤسسة 

مالية أجنبية.

املعلومات املعروفة أو املتاحة على نحو معقول لدى املصرف بشأن سجالت املؤسسة   

املالية األجنبية اخلاصة مبكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب.

التأكد من أن البرنامج مصمم تصميما معقوال لكي:  .7

يكشف، على نحو دائم، عن أنشطة غسل األموال املعروفة أو املشتبه فيها ويبلغ عنها  

يؤدي مراجعات دورية ألنشطة احلسابات املراسلة لتحديد اتساقها مع املعلومات التي   

يتم احلصول عليها بشأن نوع احلساب والغرض منه والنشاط املتوقع له.

تقييم  يتعني  املشددة،  الواجبة  العناية  ملتطلبات  اخلاضعة  األجنبية  للمصارف  بالنسبة   .8

معايير املصارف بشأن إجراء التدقيق املشدد الذي يجري تصميمه بغرض الوقاية من غسل 

األموال في أية حسابات في حوزة هذه املصارف.
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األجنبية  املصارف  كانت  ما  إذا  لتحديد  وعملياته  وإجراءاته  املصرف  سياسات  مراجعة   .9

املراسلة، اخلاضعة ملتطلبات العناية الواجبة املشددة، حتتفظ بحسابات مراسلة ملصارف 

أجنبية أخرى. وإن كان األمر كذلك، يتعني حتديد إذا ما كانت سياسات املصرف وإجراءاته 

واستيفاء  األجنبية  املصارف  هذه  هوية  من  للتأكد  معقولة  خطوات  تتضمن  وعملياته 

متطلبات العناية الواجبة، إن كان األمر مناسبا. 

م 3. 7. 4     مهام إضافية أخرى

م 1. 3. 7. 4     حفظ السجالت اخلاصة مبنع التعامل مع املصارف الوهمية األجنبية 

وسجالت احلسابات املُراِسلة األجنبية   

نتائج  واستعراض  السابقة  التفتيش  عمليات  وتقارير  اخملاطر  تقييم  بيانات  إلى  استناداً   .1

مراجعة حسابات املصرف، يتعني اختيار عينات من احلسابات األجنبية. وعن طريق العينة، 

يتم حتديد ما يلي:

إذا ما كانت املعلومات حول احلسابات مكتملة ومعقولة.  

ملصارف  بحسابات  احتفاظه  عدم  إلثبات  كافية  مستندات  لديه  املصرف  كان  ما  إذا   

أجنبية وهمية أو يقدم لها خدمات بشكل غير مباشر. 

إذا ما كان قد مت إجراء غلق احلسابات خالل فترة زمنية معقولة، وإذا ما كانت العالقة لم   

تستأنف بدون وجود أسباب كافية.

إذا ما كانت هناك طلبات من جهات إنفاذ القانون بشأن احلصول على معلومات حول   

حسابات مراسلة أجنبية. وإن كان األمر كذلك، يتعني التأكد من تلبية هذه الطلبات 

في توقيت مناسب. 

إذا ما كان املصرف قد تلقى أية إخطارات رسمية من احلكومة بإغالق حسابات ملؤسسات   

مالية أجنبية. وإن كان األمر كذلك، يتعني التأكد من أن املصرف قد أغلق هذه احلسابات 

في توقيت مناسب.

  إذا ما كان املصرف يحتفظ، ملدة خمس سنوات من تاريخ إغالق احلساب، بأصول الوثائق 

التي قدمتها املؤسسات املالية األجنبية، باإلضافة إلى أصول أي وثيقة قد مت االعتماد 

تلك  القانون  في حق  إنفاذ  بغية  الضبط  أو  للمثول  بأي مذكرات  يتعلق  عليها فيما 

املؤسسة أو نسخ ضوئية منها.

حتديد إذا ما كان املصرف يحتفظ ببرنامج خاص يتطلب بذل العناية الواجبة جتاه احلسابات   .2

املراسلة األجنبية.

استنادا إلى العينة اخملتارة، يتعني حتديد إذا ما كان املصرف يتبع بشكل منتظم سياساته   .3

وإجراءاته وعملياته العامة التي تتطلب العناية الواجبة باحلسابات املراسلة األجنبية. فقد 

يتم االحتفاظ  التي  املراسلة  العينة لتشمل احلسابات  الضروري توسيع نطاق  يكون من 

بها للمؤسسات املالية األجنبية بخالف املصارف األجنبية )مثل مؤسسات حتويل األموال 

ومكاتب الصرافة(، إن كان ذلك مناسبا. 

مشددة  إجراءات  نفذ  قد  املصرف  كان  ما  إذا  حتديد  يتعني  األصلية،  العينة  إلى  استنادا   .4

تتطلب بذل العناية الواجبة باملصارف األجنبية ذات اخملاطر األعلى، والتي تعمل مبوجب: 

ترخيص مصرفي خارجي  
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ترخيص مصرفي صادر عن بلد أجنبي يفيد عم التعاون مع املبادئ واإلجراءات الدولية   

فيها املعنية مبكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب.

بعض  ضمان  يفيد  االختصاص  والية  كلفته  أجنبي  بلد  عن  صادر  مصرفي  ترخيص   

مبكافحة  تتعلق  مخاوف  بسبب  الواجبة  العناية  بذل  تشترط  التي  اخلاصة  التدابير 

غسل األموال ومتويل اإلرهاب.

استنادا إلى عينة احلسابات اخلاضعة ملتطلبات العناية الواجبة املشددة، يتعني التحقق من   .5

أن املصرف، وفقا لسياساته وإجراءاته وعملياته، قد اتخذ اخلطوات املعقولة لكي:

من  احلماية  بغرض  املصارف  هذه  مثل  حوزة  في  حسابات  ألي  مشددا  تدقيقا  يجري   

ممارسات غسل األموال.

يتأكد إذا ما كان املصرف األجنبي يقدم حسابات مراسلة إلى مصارف أجنبية أخرى،   

العناية  األجنبية وتطبيق  املصارف  التأكد من هوية هذه  األمر كذلك، يتعني  وإن كان 

الواجبة، إن كان مناسبا.

يتعني حتديد مدى  املعامالت،  اختبار  ذلك  مبا في  املكتملة،  التفتيش  إجراءات  إلى  استنادا   .6

املرتبطة  التنظيمية  املتطلبات  تلبية  كفاية السياسات واإلجراءات والعمليات حتى يتم 

بعملية حفظ سجالت احلسابات املراسلة األجنبية واحلاجة إلى بذل العناية الواجبة.
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م 8. 4      متطلبات العناية الواجبة في اخلدمات املصرفية اخلاصة

 م 1. 8. 4     األهداف

والتنظيمية مبا يضمن تنفيذ السياسات  القانونية  املتطلبات  إلى  امتثال املصرف  تقييم مدى 

واألنشطة  األموال  غسل  أنشطة  عن  الكشف  إلى  تهدف  التي  الرقابية  واألدوات  واإلجراءات 

ذة من خالل احلسابات املصرفية اخلاصة واإلبالغ عنها، وذلك حيث يتم إنشاء هذه  املشبوهة املَُنفَّ

احلسابات وتشغيلها واالحتفاظ بها لغير املواطنني. 

م 2. 8. 4      خطوات واجبة االتباع8

باخلدمات  ويقصد  خاصة.  مصرفية  حسابات  خدمات  يقدم  املصرف  كان  ما  إذا  حتديد   .1

املصرفية اخلاصة أي حساب )أو مجموعة من حسابات( لدى أحد املصارف بحيث يستوفي 

جميع املعايير التالية:

عن  يقل  ال  مبا  األصول  من  غيرها  أو  لألموال  اإلجمالي  اإليداع  من  أدنى  حد  اشتراط   

1,000,000 دوالر أمريكي

أن يكون قد مت إنشائه بالنيابة عن واحد أو أكثر من غير املواطنني من املالك املباشرين أو   

املنتفعني للحساب أو لصاحلهم.

أن يعهد به إلى أحد مسؤولي املصرف أو موظفيه أو وكالءه وأن يتم تشغيله أو إدارته   

كليا أو جزئيا من خاللهم، حيث يكونون مبثابة حلقة الوصل بني املصرف ومالك احلساب 

املباشر أو املنتفع. 

واجبة  تتطلب عناية  رقابية  وأدوات  وإجراءات  نّفذ سياسات  املصرف قد  إذا ما كان  حتديد   .2

باخلدمات املصرفية اخلاصة التي قام بإنشائها أو االحتفاظ بها أو تشغيلها أو إدارتها في 

والية االختصاص لصالح غير املواطنني. وحتديد إذا ما كانت السياسات واإلجراءات واألدوات 

الرقابية مصممة بشكل معقول للكشف عن أي أنشطة معروفة أو مشتبه فيها لغسل 

أي  األنشطة متضمنة  واإلبالغ عنها، سواء كانت هذه  أنشطة مشبوهة  أية  أو  األموال، 

حساب مصرفي خاص أو تنفذ من خالله.

العناية  برنامج  كان  ما  إذا  لتقييم  الرقابية  وأدواته  وإجراءاته  املصرف  سياسات  مراجعة   .3

الواجبة لديه يتضمن خطوات معقولة لكي:

تتحقق من هوية املالك االسميني أو املنتفعني ألحد احلسابات اخلاصة.  

تتحقق مما إذا كان أي من املالك االسميني أو املنتفعني ألحد احلسابات املصرفية اخلاصة   

شخصية سياسية أجنبية رفيعة املستوى.

تتحقق من مصدر )مصادر( األموال املودعة في أي حساب مصرفي خاص، والتحقق من   

الغرض من احلساب املصرفي اخلاص لغير املواطنني واستخدامه املتوقع.

مراجعة نشاط احلساب، عند احلاجة، لضمان اتساقه مع املعلومات الواردة بشأن مصدر   

أموال العميل ومع الغرض املعلن واالستخدام املتوقع لألمر احملاسبي وذلك للحماية من 

ممارسات غسل األموال. واإلبالغ عن أية ممارسات غسل أموال معروفة أو مشتبه فيها أو 

أية أنشطة مشبوهة تنفذ لصالح أحد احلسابات املصرفية اخلاصة لغير املواطنني أو 

منها أو من خاللها.
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4.  مراجعة سياسات املصرف وإجراءاته وأدواته الرقابية بشأن أداء تدقيق مشدد، وتقييم إذا ما 

كانت مصممة بشكل معقول للكشف عن أية معامالت قد تنطوي على عائدات جرائم 

فساد ارتكبتها أطراف أجنبية واإلبالغ عنها، بحيث ميتلك هذه املعامالت إحدى الشخصيات 

السياسية األجنبية رفيعة املستوى سواء كان مالكا اسميا أو منتفعا.

اختبار املعامالت م 1. 2. 8. 4 

نتائج  واستعراض  السابقة  التفتيش  عمليات  وتقارير  اخملاطر  تقييم  بيانات  إلى  استناداً   .1

مراجعة حسابات املصرف، يتعني اختيار عينة من ملفات العمالء بغرض حتديد إذا ما كان 

في  املودعة  األموال  مصادر  ومن  واملنتفعني  االسميني  املالك  هوية  من  حتقق  قد  املصرف 

احلسابات املصرفية اخلاصة لغير املواطنني. واستنادا إلى العينة اخملتار، يتم حتديد: 

إذا ما كان املصرف ميتثل إلى السياسات الداخلية واملتطلبات القانونية؛  

يتبناها في تنظيم عمليات تقييم مخاطر  التي  إجراءاته  اتبع  إذا ما كان املصرف قد   

احلسابات املصرفية اخلاصة لغير املواطنني؛

إذا ما كان املصرف ينفذ تدقيقا مشددا، مع االلتزام مبا لديه من سياسة عامة وإرشادات   

مالكها  بني  يوجد  التي  اخلاصة  املصرفية  للحسابات  قانونية،  ومتطلبات  تنظيمية 

االسميني أو املنتفعني شخصيات سياسية أجنبية رفيعة املستوى.

حتديد  يتعني  املعامالت،  اختبار  عملية  متضمنة  َمة،  املُتمَّ التفتيش  إجراءات  إلى  استنادا   .2

املرتبطة  التنظيمية  الوفاء باملتطلبات  مدى قدرة السياسات واإلجراءات والعمليات على 

مبمارسة العناية الواجبة في البرامج املصرفية اخلاصة.
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م 9. 4      حسابات »خطرة« أخرى

م 1. 9. 4      األهداف

متثل  التي  احلسابات  فئات  لبعض  اهتماما  املفتشون  يولي  أن  يجب  ميدانية،  زيارة  أي  إطار  في 

خطرا أعلى فيما يتعلق بغسل األموال ومتويل اإلرهاب. ومن ثم كان الهدف هنا هو التحقق من 

أن املصرف قد شرع في تنفيذ سياسات مناسبة وآليات مراقبة داخلية مشددة للتعامل مع تلك 

احلسابات بعينها، مثل تلك احلسابات ذات املعامالت النقدية املهمة واملتكررة أو عمليات األوراق 

املالية. 

م 2. 9. 4     خطوات واجبة االتباع

يجب أن يتحقق املفتش من:

أن املصرف قد وضع سياسة مراقبة بشأن احلسابات عالية اخملاطر وشرع في استخدام   •

مجموعة من املؤشرات )البلد األصلي للعميل، ومهنته، وما إلى ذلك(.

أن املصرف يولي اهتماما بجميع املعامالت املعقدة - الكبيرة على غير العادة - وبجميع   •

نحو  اقتصادية على  أو  أغراض مشروعة  إلى  تفتقر  التي  العادية  املعامالت غير  أمناط 

واضح. واألمر متروك لكل مصرف لكي يحدد مفهوم »السلوك غير العادي« حسبما 

ينطبق عليه، حيث توجد طرق شتى لتعريف هذا املفهوم، منها مثال؛ التعريف وفقا 

ملبلغ املعاملة أو طبيعتها أو املنتفع منها أو العملة املستخدمة فيها.

األموال  مصدر  مثل  العمالء  من  املفيدة  املعلومات  جميع  على  يحصل  املصرف  أن   •

ومقصدها وهوية املنتفع ومحل إقامته.

أن خصائص هذه املعامالت يتم إثباتها في سجل سري )حيثما أمكن(.  •

امللحق الرابع: اإلعداد لعملية التفتيش امليدانية على مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب وإجراءها



احلواشي

ميكن مطالعة النص الكامل لقانون سرية املصارف األمريكي/دليل التفتيش على مكافحة   .1
.http://www.occ.treas.gov/handbook/1-BSA-AMLwhole.pdf غسل األموال على الرابط

فقط عندما يسمح القانون باإلطالع على تقارير املعامالت املشبوهة.  .2
جلنة بازل، العناية الواجبة بالعمالء للمصارف، الفقرة 20 والتوصية اخلامسة لفرقة العمل   .3

املعنية باإلجراءات املالية.
املعنية  العمل  فرقة  ومنهجية   ،22 الفقرة  للمصارف،  بالعمالء  الواجبة  العناية  بازل،  جلنة   .4

باإلجراءات املالية، املعايير 13. 5 و14 .5.
فقط عندما يسمح القانون باطالع أجهزة الرقابة على ملفات اإلبالغ عن املعامالت املشبوهة.  .5

يقصد باملصرف الوهمي مصرفا جرى تأسيسه في والية اختصاص بينما ال يوجد له كيان   .6
مادي بها وال يتبع مجموعة مالية منظمة وخاضعة للرقابة. أنظر التوصية رقم 18 لفرقة 

العمل املعنية باإلجراءات املالية.
ينطبق هذا في األغلب على املصارف األمريكية.  .7
قد ال تتطابق هذه اخلطوات في جميع املصارف.  .8
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املرفق 5: الوثائق األساسية الالزمة
قبل بداية الفحص

 

فيما يلي عرض للوثائق التي ينبغي احلصول عليها قبل بدء عملية التفتيش النتخاب امللفات التي 

ستخضع للتحليل:

احلسابات التي مت فتحها منذ )التاريخ( باسم األشخاص الطبيعيني )وأرصدتها في تاريخ   •

تقدمي الطلب(.

احلسابات التي مت فتحها منذ )التاريخ( باسم األشخاص االعتباريني )وأرصدتها في تاريخ   •

تقدمي الطلب(.

احلسابات التي مت فتحها باسم أجانب أو أشخاص غير مقيمني )وأرصدتها في تاريخ تقدمي   •

الطلب(.

)وأرصدتها في  أو شركات غير مقيمة  التي مت فتحها باسم شركات خارجية  احلسابات   •

تاريخ تقدمي الطلب(.

احلسابات التي مت فتحها ثم غلقها بعد عام واحد.  •

التي  بالقيمة اإلجمالي  أو  الواحدة  الوحدة  )باسم منشئها( بقيمة  املعامالت املصرفية   •

َّر احلد مبعرفة رئيس فرقة الفحص(. تزيد عن مبلغ XXX )يُقر

القروض الشخصية التي مت سدادها قبل ميعاد استحقاقها.  •

املعامالت املصرفية الضخمة لتبادل العمالت التي قام عليها صرافو املصرف.  •

الودائع النقدية الضخمة.  •

بها نسبة عالية من  لبلدان  املهمة  رئيس  يقرره  تتعدى حد معني  املالية مببالغ  احلواالت   •

اخملاطر.

السحب  أو  فيها،  السنوي  النقدي  اإليداع  يتعدى  التي  للحسابات  ل  مفصَّ استعراض   •

النقدي السنوي منها، حداً بعينه يقرره املفتش؛ في فرنسا على سبيل املثال، يبلغ هذا 

احلد 150 ألف يورو.

احلسابات غير النشطة التي ال يُجرى عليها أي معامالت مصرفية.  •

طلبات توفير أموال لعمالء َعرَضيني.  •

العمالء الذين مت تعريفهم على أنهم من األشخاص املعرضني سياسياً.  •
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املثال:  سبيل  على  املنصرمة،  أعوام  الثالث  مدى  على  العمالء  تقسيم  اإلحصاءات:   •

املقيمني  العمالء  بني  )التفرقة  العمالء  أو مقر  العمالء،  نوع  أو  األعمال،  حسب قطاع 

وغير املقيمني(.

منوذج من تقارير املعامالت املشبوهة التي مت استكمالها وإرسالها إلى وحدة االستخبارات   •

املالية.

مالكو صناديق األمانات.  •

مصارف املراسلة.    •

إدارة اخملاطر في مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب

222



املرفق 6: قائمة اجملاالت التي تشكل
نسبة أعلى من اخملاطر

 

تشكل اجملاالت التالية نسبة أعلى من اخملاطر:

السلع واخلدمات. قد تكون بعض السلع واخلدمات التي يقدمها املصرف أكثر عرضة خملاطر   •

غسل األموال أو متويل اإلرهاب من غيرها، وذلك وفقاً لطبيعة السلعة أو اخلدمة احملددة 

املعروضة. ومن بني األمثلة على هذه السلع واخلدمات ما يلي:

خدمات الدفع اإللكتروني لألموال: النقد اإللكتروني، وبطاقات القيمة اخملزنة، والتحويالت   •

املالية، واحلسابات التي يديرها طرف ثالث، وأنشطة احلواالت اخلارجية، وماكينات الصرف 

اآللي.

املعامالت املصرفية اإللكترونية.  •

اخلدمات املصرفية اخلاصة.  •

خدمات إدارة الصناديق االستئمانية واألصول.  •

واحلواالت  الدفع،  مقبولة  والشيكات  الرسمية،  املصرفية  والشيكات  النقدية،  األدوات   •

املالية، وما شابه ذلك.

حسابات املراسلة بالعمالت األجنبية: أنشطة نقل األموال، وحسابات الدفع الوسيطة1.   •

متويالت التجارة الدولية وخطابات االئتمان.  •

أنشطة اإلقراض، السيما القروض املمنوحة مقابل ضمانات نقدية، أو أوراق مالية قابلة   •

للتداول.

وصناديق  والتأمينات،  الالإيداعية،  االستثمارية  واملنتجات  الالإيداعية،  احلسابية  اخلدمات   •

األمانات.

املصادر  من  غيرها  أو  احلكومية،  الهيئات  أو  التنظيمية،  األجهزة  عرّفتها  التي  اخلدمات   •

املوثوقة على أنها خدمات حتتمل مخاطر عالية بالنسبة لغسل األموال ومتويل اإلرهاب.  

العمالء والكيانات. من احملتمل أن يكون أي حساب عرضة ألنشطة غسل األموال أو متويل   •

اإلرهاب، إال أن بعض العمالء والكيانات يشكلون نسبة أعلى للتعرض خملاطر غسل األموال. 

من  أعلى  لنسبة  تعرضها  احملتمل  واألنشطة  احلسابات  على  األمثلة  بعض  يلي  وفيما 

اخملاطر:

املؤسسات املالية األجنبية، مبا في ذلك املصارف، ومقدمي اخلدمات املالية األجانب، وبيوت   •

الصرافة، وشركات حتويل األموال من اخلارج، ومكاتب الصرافة.
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والكازينوهات، والسماسرة/ املالية،  املالية غير املصرفية، وأعمال اخلدمات  املؤسسات   •

املتعاملني في األوراق املالية، وجتار املعادن النفيسة واألحجار الكرمية واجلواهر.

الشخصيات السياسية األجنبية، وأفراد أسرهم املباشرة، واملقربني منهم، واألشخاص   •

املعرضون سياسيا2ً. 

حسابات األجانب.  •

شركات  مثل  اخلارجية  الشركات  السيما  حسابات،  متتلك  التي  األجنبية  الشركات   •

االستثمارات اخلاصة، ومؤسسات األعمال الدولية التي لديها مقارّ في مناطق جغرافية 

ذات نسب عالية من اخملاطر.

شركات السمسرة، السيما شركات السمسرة األجنبية.  •

ومحالت  التجارية،واملطاعم،  احملالت  مثل  النقدية،  الكثافة  ذات  التجارية  األعمال   •

التجزئة.

املنظمات غير احلكومية واملنظمات اخليرية.  •

مقدمو اخلدمات املهنية، أو احملامني، أو احملاسبني، أو سماسرة األراضي العقارية.  •

جتار السالح.  •

املواقع اجلغرافية. ينبغي على إدارة املصرف تعيني املناطق اجلغرافية التي تشكل نسبة   •

عالية من اخملاطر بالنسبة للمؤسسة، وتضمني هذه املعلومة في برنامج االمتثال 

ملكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب اخلاص بها. ومن الضرورة أن تكون إدارة املصرف 

على دراية باخملاطر احملددة املرتبطة مبزاولة األعمال في بعض املناطق اجلغرافية، وأن تقوم 

بتحليلها. ومن األمثلة على بعض املناطق اجلغرافية ذات النسبة العالية من اخملاطر ما 

يلي:

التي  لإلرهاب  الداعمة  الدول  قائمة  فيها  مبا  الدولية،  للعقوبات  تخضع  التي  الدول   •

أصدرتها بعض املنظمات مثل منظمة األمم املتحدة. باإلضافة – في بعض األحوال – إلى 

الدول التي تخضع لعقوبات، أو تدابير شبيهة بتلك التي أصدرتها بعض املنظمات، مثل 

تولي املصارف اهتماماً  بها عاملياً؛ وقد  بالضرورة معترفاً  املتحدة، ولكنها ليست  األمم 

لهذه الدول ملكانة ُمصدرها ولطبيعة التدابير الصادرة.

واليات االختصاص التي حددتها الدولة على أنها تستدعي اهتماماً خاصاً فيما يتعلق   •

بأنشطة غسل األموال.

املراكز املالية اخلارجية.  •

البالد األخرى التي عينها املصرف على أنها مناطق ذات نسبة عالية من اخملاطر لتجاربه   •

السابقة بها.

أو  القانونية  التحفظات  مثل  األخرى  العوامل  بعض  أو  املصرفية،  املعامالت  تاريخ   •

االدعاءات بتفشي الفساد الرسمي.

اإلرهابيةأو  لألنشطة  ممولة  بالد  أنها  املوثوقة3على  املصادر  بعض  َّفتها  عر التي  البالد   •

داعمة لها.  

َّفتها بعض املصادر املوثوقة على أنها بها نسبة عالية من الفساد أو غير  البالد التي عر  •

ذلك من األنشطة اجلنائية4.

املناطق اجلغرافية احمللية ذات النسبة العالية من اخملاطر مثل تهريب اخملدرات، واجلرائم   •

املالية، وغيرها من املناطق ذات النسبة العالية من اجلرمية.
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احلواشي

1. تشير حسابات الدفع الوسيطة إلى حسابات املراسلة املستخدمة مباشرة من قبل أطراف 
ثالثة إلجراء معامالت مصرفية تتعلق بأعمال جتارية نيابة عنهم.

2. وفقاً لفرقة العمل املعنية باإلجراءات املالية، يُقصد مبصطلح األشخاص املعرضني سياسياً: 
املثال:  أجنبي، ومنهم على سبيل  بلد  بوظائف عامة هامة في  أو ممن خولوا،  اخملولون،  األفراد 
رؤساء الدول واحلكومات، وكبار الساسة، وكبار املسئولني في الدولة، واملسئولني القضائيني أو 
احلربيني، وكبار التنفيذيني بالشركات اململوكة للدولة، واملسئولني باألحزاب السياسية الهامة. 
وتنطوي عالقات األعمال مع أفراد أسر األشخاص املعرضني سياسياً، أو مع املقربني منهم على 
مخاطر قد متس سمعتهم، شأنهم في ذلك شأن األشخاص املعرضني سياسياً نفسهم. وال 

يُقصد باملصطلح األشخاص من ذوي املناصب املتوسطة أو الصغيرة من الفئات آنفة الذكر.
3. املصادر املوثوقة تشير إلى املعلومات الصادرة عن هيئات معروفة يُنظر إليها بشكل عام على 
أنها هيئات ذات سمعة طيبة، وتتيح هذه املعلومات للجمهور بشكل عام ومتسع. وقد تتضمن 
هذه املصادر، ولكنها ال تنحصر في، الهيئات التي تتجاوز احلدود الوطنية أو الهيئات الدولية، 
االستخبارية  للوحدات  إيجمونت  ومجموعة  والتنمية،  االقتصادي  التعاون  منظمة  ومنها 

املالية، فضالً عن الهيئات احلكومية الوطنية واملنظمات غير احلكومية.
4. مثل منظمة الشفافية الدولية.
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املرفق 6: قائمة اجملاالت التي تشكل نسبة أعلى من اخملاطر





أوال - تعيني مسئولي اإلبالغ في جهاز االستعالمات ومكافحة الدوائر املالية السرية- 
)TRAFCIN( »ترافكني«

1. هل تُنقل أسماء مسئولي اإلبالغ في »ترافكني« مبجرد تعيينهم:
- إلى »ترافكني«؟

- إلى األمانة العامة للجنة املصرفية؟
2. هل تنص القواعد الداخلية املدوّنة لدى مؤسستك على ذكر اسم الشخص أو 

اسم اإلدارة لالتصال به أو بها من أجل إيداع تقرير لدى »ترافكني«؟
3. هل مت على الفور تعديل القواعد الداخلية املدوّنة لتعكس ما قد يحدث من 

تغييرات في املعلومات املتعلقة مبسئول اإلبالغ لدى »ترافكني« في السنة املالية 
)تعيني مسئول إبالغ جديد، وتغيير في أرقام الهواتف، وما شابه ذلك(؟

4. إذا كانت مؤسستك تابعة جملموعة مالية، هل مسئول اإلبالغ لدى »ترافكني« 
معنّي على مستوى اجملموعة؟

ثانًيا – نظام الكشف عن املعامالت املشار إليها في املواد »قانون.2-562 

وقانون.3-563
هل تسمح لك اإلجراءات التي تتبعها مؤسستك باحلصول على املعلومات   .1
التالي ذكرها، لكي يتسنى اتخاذ قرار بشأن إيداع تقرير لإلبالغ عن معاملة 

:3-L563 2( أو جتميع ملف باملعلومات مبوجب املادة-L562 مشبوهة )املادة
- حجم املعاملة

- نوع املعاملة )إيداع نقدي، حتويل، الخ(
- ما إذا كانت املعاملة تخدم غرًضا اقتصاديًا

- ما إذا كان هذا الغرض االقتصادي يبدو متسًقا

ال ينطبق ال

امللحق )7(: منوذج الستبيان خاص مبكافحة 
غسل األموال ومتويل اإلرهاب تستخدمه 

اللجنة املصرفية الفرنسية:
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توقيع املدير التنفيذي:



- نوع العملة
- اسم الشخص الفعلي املبادر باملعاملة*

- مصدر املعاملة )املصدر اجلغرافي، واملؤسسة املالية التي تعمل وسيًطا، ورقم 
احلساب املستخدم(*

- اسم الشخص املستفيد*
- الوجهة املقصودة للمعاملة )الوجهة اجلغرافية، واملؤسسة املالية التي تعمل 

وسيًطا، ورقم احلساب املستخدم(*
هل تسمح اإلجراءات التي تتبعها مؤسستك بإبالغ »ترافكني« باملعامالت التي   .2
تتصل مببالغ قد يكون مصدرها االجتار في اخملدرات، أو عمليات غش ضد املصالح 

املالية لالحتادات األوروبية، أو فساد أو جرمية منّظمة، أو عمل قد يُسهم في متويل 
اإلرهاب؟

هل تسمح اإلجراءات التي تتبعها مؤسستك بإبالغ »ترافكني« مبعامالت تظل   .3
هوية الشخص التي قام بها أو هوية الشخص املستفيد منها مشكوكًا في 

أمرها، بالرغم من اتخاذ إجراءات العناية الواجبة بهوية العميل، عمالً باألحكام 
الواردة في القانون النقدي واملالي؟

هل تسمح اإلجراءات التي تتبعها مؤسستك بإبالغ »ترافكني« مبعامالت متت   .4
مع صندوق استئماني، أو غير ذلك من أوعية إدارة األصول، حيث ال تُعرف هوية 

األطراف أو املستفيدين؟
هل تتيح اإلجراءات ملؤسستك بالكشف عن معامالت قام بها أشخاص مت جتميد   .5

أصولهم بسبب روابط مشبوهة بتمويل اإلرهاب أو اجلرمية املنّظمة؟
هل تقوم مؤسستك بتصنيف ملف معلومات بشأن املعامالت املركّبة غير   .6

العادية التي ال يغطيها تقرير املعامالت املشبوهة، وترتبط بوحدة أو مبلغ 
إجمالي يتجاوز 150,000 يورو، ويبدو أنه يخدم غرًضا اقتصاديًا أو قانونًيا؟

ثالثًا – حتديد هوية العميل
قبل أن تشرع مؤسستك في فتح حساب لشخصية طبيعية، هل هناك نظام   .1
مّتبع ملطالبة هذه الشخصية بتقدمي وثيقة إثبات هوية رسمية وصاحلة حتمل 

صورته أو صورتها؟
قبل أن تشرع مؤسستك في فتح حساب لشخصية اعتبارية، هل هناك نظام   .2

مّتبع لسؤال هذه الشخصية بتقدمي صورة أصلية وموثّقة أو معتمدة من 
السند، أو مستخرج من السجل الرسمي الذي يذكر اسم الكيان، والشكل 

القانوني، واملقر الرئيسي، فضال عن وثائق إثبات هوية األشخاص العاملني باسم 
الكيان والسلطات اخملّولة لهم؟

الذين مت جتميد أصولهم  التعاونية، وباألشخاص  أو األقاليم غير  البلدان،  الواردة من  إيالء االهتمام اخلاص باألموال  * يجب 

بسبب وجود روابط مشبوهة بتمويل اإلرهاب أو اجلرمية املنّظمة.

توقيع املدير التنفيذي: 
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هل هناك إجراء لتحديد هوية الشخص الذي يتم فتح حساب نيابًة عنه، عندما   .3
يبدو أن الشخص الذي طلب بفتح احلساب قد ال يكون يعمل نيابًة عن هذا 

الشخص األول؟
هل هناك إجراءات مماثلة لتلك املشار إليها في السؤالني 119 و120، عندما تدخل   .4

مؤسستك في عالقة عمل بخالف فتح حساب )فتح حساب ادخاري، أو تقدمي 
خدمة إيداع لألصول، أو إبرام عقد تأمني، أو عقد رسملة يؤدي إلى احتياطات 

تأمينية، أو منح قرض، أو منح ضمان، أو نقل أوامر(؟
في احلالة املشار إليها في السطر 122، هل هناك إجراء لتحديد هوية الشخص   .5
الذي هو املالك املستفيد من املعاملة التي متت أو ُطلب القيام بها، وذلك عندما 

ال يبدو أن الشخص الذي طلب هذه املعاملة هو من يعمل نيابًة عن الشخص 
األول؟

إذا كانت مؤسستك فرًعا لشركة حيث مقرها الرئيسي باخلارج، هل في حيازتها   .6
الوثائق التي تذكر هوية كافة عمالئها، مبا في ذلك أولئك الذين فتحوا حسابات 

لدى كيان آخر باجملموعة؟
إذا كان العميل قد فتح بالفعل حسابًا لدى كيان آخر باجملموعة القائمة في   -

فرنسا أو في بلد آخر داخل املنطقة االقتصادية األوروبية
إذا كان العميل قد فتح بالفعل حسابًا في كيان آخر باجملموعة القائمة خارج   -

املنطقة االقتصادية األوروبية
إذا كانت مؤسستك متنح خيار فتح حساب أو القيام بأي معاملة أخرى مع   .7

عميل ليس موجودًا شخصًيا وقت حتديد هويته، ما اخلطوات التي تُّتبع بصفة 
منتظمة للتأكد من هوية العميل:

احصل على إثبات كتابي للتأكد من هوية العميل
طّبق تدابير حتديد الهوية، وشهادة شخص ثالث مستقل، فيما يتصل   -

بالصور الرسمية والصحيحة لوثيقة إثبات الهوية، كما هو مشار إليه في 
السطر 119

احضر ما يثبت هوية العميل املقررة مباشرةً من مؤسسة مالية، مع ذكر   -
التدابير املطّبقة لتحديد الهوية التي تعادل مثيالتها الفرنسية، والقائمة في 
دولة عضو في االحتاد االقتصادي األوروبي أو طرف في اتفاقية االحتاد االقتصادي 

األوروبي، أو مدرجة على قائمة تعادل ما يشار إليه في الالئحة الداخلية 
الصادرة عن الوزير املسئول عن االقتصاد الذي يضم الدول األعضاء في فرقة 

العمل املعنية باإلجراءات املالية األوروبي
اطلب بأن تتم أول دفعة سداد من حساب مفتوح في مؤسسة مالية قائمة   -

في إحدى الدول األعضاء في االحتاد االقتصادي األوروبي، أو طرف في اتفاقية 
االحتاد االقتصادي األوروبي، باعتبار ذلك تدبيرًا إضافًيا لواحد من الثالثة تدابير 

املذكورة عاليه في حالة فتح حساب
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كما هو مشار في النقطة )7(، هل يصبح احلساب الذي فتحه عميل غير موجود   .8
شخصًيا مشّغال، وهل هناك أية معامالت قد متت وجها لوجه بعد التطبيق 

الفعلي للتدابير املدروسة، وبعد احلصول على الوثائق املسّوغة املطلوبة؟
وثائق هوية العمالء التي حتمل ألقابهم، وأسماءهم، وتاريخ مولدهم ومكانه،   .9
ونوع الوثيقة، ورقم التسليم وتاريخه ومكانه، والهيئة التي أصدرتها أو التي 
اعتمدتها-هل حُتفظ تلك الوثائق ملا ال يقل عن خمس سنوات منذ تاريخ غلق 

حسابهم، أو منذ وقف عالقة عملهم مع املؤسسة؟
الوثائق املتصلة باملعامالت التي قام بها العمالء، مبا فيها املعامالت التي   .10

ال صلة لها بحساب وديعة، هل حُتفظ ملا ال يقل عن خمس سنوات منذ تاريخ 
تنفيذ العمليات؟

عند دخول مؤسستك في عالقة عمل، هل تقّيم نشاط التشغيل أو غير   .11
ذلك من املعامالت املتوقّعة، من منظور منع غسل األموال؟

رابًعا – حتديد هوية العميل – العميل العرضي*
هل تتحقق مؤسستك من هوية أي شخصية طبيعية، باستخدام وثيقة إثبات   .1

هوية رسمية صاحلة، باعتباره من العمالء العرضيني، الذين يطلبون القيام 
مبعاملة ملبلغ من املال يزيد على 8,000 يورو، أو يطلبون استئجار صندوق حفظ 

الودائع، أو القيام بتحويل مبلغ من املال أيا كانت قيمته؟
هل تتحقق مؤسستك من هوية أي شخصية اعتبارية، بتقدمي أي سند أو   .2

مستخرج من سجل رسمي، باعتبارها من العمالء العرضيني، واألشخاص الذين 
يعملون نيابًة عنهم الذين يطلبون القيام مبعاملة ملبلغ من املال يزيد على 8,000 

يورو، أو يطلبون استئجار صندوق حفظ الودائع، أو القيام بتحويل مبلغ من املال 
أيا كانت قيمته؟

هل هناك إجراء لتحديد هوية املالك املستفيد من معاملة، عندما يتضح أن   .3
صاحب طلب القيام بهذه املعاملة قد ال يكون يعمل نيابًة عن هذا املالك؟

هل هناك إجراء يُطبَّق من أجل حتديد هوية العمالء العرضيني الذين يطلبون،   .4
في فترة زمنية وجيزة، القيام بعدة معامالت قد يتضح ارتباطها مببالغ يتجاوز 

مجموعها 8,000 يورو؟
وثائق هوية العمالء العرضيني التي حتمل ألقابهم، وأسماءهم، وتاريخ ميالدهم   .5
ومكانه، ونوع الوثيقة، ورقم التسليم وتاريخه ومكانه، والهيئة التي أصدرتها 

أو التي اعتمدتها-هل حُتفظ تلك الوثائق ملا ال يقل عن خمس سنوات منذ تاريخ 
غلق حسابهم، أو منذ وقف عالقة عملهم مع املؤسسة؟

الوثائق املتصلة باملعامالت التي قام بها العمالء، هل حُتفظ ملا ال يقل عن خمس   .6
سنوات منذ تاريخ تنفيذ العمليات؟
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* أي عميل يتوجه بطلب إلحدى املؤسسات املالية للقيام مبعاملة معّينة وفردية 
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خامًسا – متطلبات أخرى لتوّخي اليقظة
هل اتّبعت مؤسستك إجراءات للقيام بتحليل لنشاط العميل لكي يتسنى لها   .1

الكشف عن التدفقات املالية غير العادية؟
هل هذه اإلجراءات مطّبقة باستخدام احلاسوب؟  .2

هل مؤسستك مجّهزة بنظام حاسوبي قادر على الكشف عن معامالت يقوم   .3
بها أي عميل عرضي وتفوق قيمتها 8,000 يورو؟

هل مؤسستك مجّهزة بنظام حاسوبي قادر على الكشف عن معامالت   .4
يقوم بها أي عميل عرضي قد يتضح ارتباطها مببالغ مالية يفوق مجموعها 

8,000 يورو؟
هل يتم إفادة مسئول اإلبالغ لدى »ترافكني« الذي عّينته مؤسستك، على نحو   .5

منتظم، بالنتائج التي تقدمها الُنُظم املشار إليها في السطور 139، و140، 
و141، و142؟

فيما يتعلق مبتطلبات توّخي اليقظة بشأن األفرع والشركات التابعة القائمة 
باخلارج:

هل قّدْمَت توصيات لألفرع والشركات التابعة لك باخلارج بهدف مساعدتها   .6
على حماية نفسها ضد مخاطر غسل األموال أو متويل اإلرهاب، وهي التوصيات 

املطّبقة وفًقا للمادة R. 562-2-1، الفقرة )2( من القانون النقدي واملالي، 
بتنسيق اإلجراءات لضمان وجود مستوى من اليقظة في الكيانات األجنبية 

التابعة للمجموعة ال يقل عن مستوى املعايير الفرنسية؟
7.  هل لدى مؤسستك أفرع لشركات تابعة وقائمة في بلدان متنع أحكامها احمللية 

من تنفيذ بعض التوصيات أو جميعها، املذكورة في املادة )5( من القاعدة رقم 
91-07 الصادرة عن اللجنة التنظيمية املصرفية، واملادة R. 562-2-1، الفقرة )2( 
.)QLB2( من القانون النقدي واملالي؟ )إذا كانت اإلجابة بنعم، رجاء ملء النموذج

هل لدى مؤسستك أفرع وشركات تابعة تواجه ما مينعها من تطبيق التوصيات   .8
املذكورة في املادة )4( من القاعدة رقم )07-91( الصادرة عن اللجنة التنظيمية 

املصرفية، واملتعلقة برصد املعامالت املشار إليها في املادة L. 563-3 من القانون 
.)QLB2( النقدي واملالي؟ )إذا كانت اإلجابة بنعم، رجاء ملء النموذج

هل قدمت مؤسستك لـ«ترافكني« التقرير املشار إليه في املادة )5( من القاعدة   .9
رقم 07-91 الصادرة عن اللجنة التنظيمية املصرفية، واملادة R. 562-2-1، الفقرة 

)2( من القانون النقدي واملالي، فيما يتعلق باألفرع والشركات التابعة املذكورة 
في السطرين 145 و146؟

متطلبات توّخي اليقظة فيما يتعلق بالشيكات:

10. هل تراقب مؤسستك الشيكات على مدار السنة املالية املاضية، وفًقا لألحكام 
الواردة في القاعدة رقم )01-2002( الصادرة عن اللجنة التنظيمية املصرفية؟

توقيع املدير التنفيذي:
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11. هل يتم إفادة مسئول اإلبالغ لدى »ترافكني« بالنتائج التي خُلصت إليها 
الرقابة على الشيكات؟

12. هل يتم إفادة الهيئة املسئولة عن اتخاذ القرار بشأن النتائج التي خُلصت 
إليها الرقابة على الشيكات؟

13. هل وقّعت مؤسستك على اتفاقيات مبوجب املادة رقم )8( من القاعدة رقم 
)01-2002( الواردة عن اللجنة التنظيمية املصرفية مع مؤسسات أجنبية تقدم 

مبوجبها مؤسستك خدمة حتصيل الشيكات أو منح اخلصومات؟

متطلبات توّخي اليقظة فيما يتعلق بالنقد اإللكتروني:

14. هل مؤسستك مجّهزة بنظام حاسوبي من أجل رصد املعامالت غير العادية 
التي تتم باستعمال النقد اإللكتروني؟

15. إذا كانت مؤسستك توزّع نقًدا إلكترونًيا، هل تقدَّم احلاالت الشاذة املرتبطة 
بتداول النقد اإللكتروني إلى املصرف املصدٍّر؟

16. هل يتم إرسال بيان ملسئول اإلبالغ لدى »ترافكني« باحلاالت الشاذة مرة كل 
شهر على األقل؟

سادًسا – وعي األفراد العاملني وتدريبهم
هل يتلقى جميع العاملني اجلدد تدريًبا على منع غسل األموال ومتويل اإلرهاب   .1

عند تعيينهم أو في األسابيع التالية لتعيينهم؟
هل يتم إعالم جميع األفراد العاملني مبا يستجد بشأن هذا املوضوع؟  .2

سابًعا – ضمان التطبيق الصحيح لنظام منع غسل األموال ومتويل اإلرهاب
هل لدى مؤسستك نظام رصد يُّتبع لضمان تنفيذ اإلجراءات الداخلية بشأن   .1

غسل األموال ومتويل اإلرهاب؟
هل يتضمن نظام الرصد هذا آلية رقابة منتظمة داخل إطار الرقابة على   .2

االمتثال؟
هل يتضمن نظام الرصد هذا عمليات تفتيش دورية؟  .3

هل يتضمن نظام الرصد هذا ما يكفل االمتثال ملتطلبات توّخي اليقظة   .4
املنصوص عليها في القاعدة رقم )01-2002( الصادرة عن اللجنة التنظيمية 

املصرفية بشأن الرقابة على الشيكات؟
هل يتضمن نظام الرقابة العام ما يكفل االمتثال ملتطلبات توّخي اليقظة   .5

املنصوص عليها في »العنوان األول« من القاعدة رقم )13-2002( الصادرة عن 
اللجنة التنظيمية املصرفية بشأن إصدار النقد اإللكتروني وتوزيعه؟

توقيع املدير التنفيذي:
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هل يتم إفادة اإلدارة العامة في مؤسستك بالتقارير املرسلة إلى »ترافكني«   .6
واملعامالت التي تؤدي إلى تصنيف ملف املعلومات وفًقا للتعليمات املذكورة في 

املادة رقم L. 563-3 من القانون النقدي واملالي؟
إذا كانت مؤسستك جزًءا من مجموعة ينطبق عليها املعنى الوارد في املادة )1(   .7

من القاعدة رقم )3-2000( الصادرة عن اللجنة التنظيمية املصرفية، هل يتم 
إفادة إدارة اجملموعة بالتقارير التي ترسلها مؤسستك إلى »ترافكني«؟

هل يندرج نظام مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب في نطاق التحقيقات   .8
التي يقوم بها الشخص املسئول عن الرقابة الداخلية في مؤسستك؟

هل تتحقق بانتظام عمليات الرقابة الداخلية من تطبيق إجراءات مكافحة   .9
غسل األموال ومتويل اإلرهاب، عندما تقوم بعمليات التفتيش لألفرع التابعة 

ملؤسستك؟
10. هل أدرج نظام الرقابة على االمتثال تقييًما حلجم اخملاطر من غسل األموال 

ومتويل اإلرهاب في إجراءاته من أجل إصدار اعتماد أوّلي للمنتجات اجلديدة 
بصفة منتظمة؟

ثامنًا – وجود قواعد داخلية مدوّنة لالمتثال للوائح
هل توضح القواعد الداخلية املدوّنة لدى مؤسستك ما يلي:  .1

اإلجراء الواجب اتّباعه إذا اتّضح أنه من املرجح اإلبالغ عن مبلغ من املال إلى   -
»ترافكني«؟

املادة L. 574-1 الصادرة عن القانون النقدي واملالي التي حتظر إفادة صاحب   -
األموال، أو املبادر بإمتام املعاملة التي أدّت إلى رفع تقرير املعامالت املشبوهة، 

بوجود إعالن عنها ؟
اإلجراء الواجب اتّباعه، في ظل ظروف استثنائية وخاصًة في حاالت   -

الطوارئ،  إن أدّت بشخص غير مّخول، باإلبالغ عن املعاملة املشبوهة إلى 
»ترافكني« ذاتها؟

إجراءات التحقيق في هوية العميل )شخصيات طبيعية وقانونية(؟  -
اإلجراء الواجب اتّباعه إذا اتّضح أن العميل ال يعمل لصاحله اخلاص، وقت   -

توّجهه إلى مؤسستك بطلب لفتح حساب أو تنفيذ معاملة؟
طبيعة وقيمة املبالغ املستخدمة في املعامالت التي تتطلب توخي اليقظة   -

اخلاصة )والسيما في حالة العمالء الذين فتحوا حسابًا وفيما يتعلق 
بالتدفقات املرصودة عادةً في حسابهم(؟

الضوابط احملددة الواجب القيام بها فيما يتعلق بالشيكات لغرض مكافحة   -
غسل األموال ومتويل اإلرهاب؟

الضوابط  الواجب القيام بها إذا مت الكشف عن أي حاالت شاذة مرتبطة   -
بغسل األموال ومتويل اإلرهاب في تداول النقد اإللكتروني؟
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املؤشرات التي جتعل في اإلمكان حتديد املعامالت التي قام بها عميل عرضي في   -
فترة زمنية وجيزة وجتاوزت قيمتها 8,000 يورو؟

 3-L563 اإلجراءات الالزمة لتصنيف ملفات املعلومات املشار إليها في املادة  -
الصادرة عن القانون النقدي املالي؟

اإلجراءات الالزمة لتسجيل وحفظ الوثائق املتعلقة باملعامالت التي تدعو إلى   -
تصنيف ملف معلومات ينطبق عليها املعنى الوارد في املادة L563-3 الصادرة 
عن القانون النقدي املالي أو تقارير املعامالت املشبوهة املقدمة إلى »ترافكني«؟

هل تتْبع مؤسستك مجموعة، وإذا صيغت اإلجراءات الداخلية املدوّنة استنادًا   .2
على منوذج أعدته اجملموعة ككل، هل خضعت إجراءات مكافحة غسل األموال 

ومتويل اإلرهاب للتعديل مبا يوائم طبيعة أعمال املؤسسة؟

تاسًعا – نشر القواعد الداخلية املدوّنة
هل متتلك الكيانات التشغيلية التابعة لك دليالً لإلجراءات يتضمن كافة   .1

التعليمات اخلاصة مبكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب؟
هل يحصل كل فرد من األفراد العاملني املعنيني بتنفيذ تدابير مكافحة غسل   .2

األموال ومتويل اإلرهاب على صورة شخصية من الدليل املذكور عاليه؟
هل يُطلب من كل فرد من األفراد العاملني املعنيني بتنفيذ تدابير مكافحة غسل   .3

األموال ومتويل اإلرهاب ما يفيد بحصوله على الدليل املذكور عاليه؟
إذا كانت مؤسستك تابعة لهيئة مركزية، هل يتم إفادة هذه الهيئة بالقواعد   .4

الداخلية املدوّنة التي تنتهجها مؤسستك؟

إدارة اخملاطر في مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب
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أوال- تقارير املعامالت املشبوهة املودعة لدى »ترافكني« في السنة املالية املاضية
التقارير املودعة مببادرة من مؤسستك وفًقا للنقطتني 1 و2 في الفقرة األولى   .1

من املادة  L562-2  من القانون النقدي املالي:
رقم التقرير  -

إجمالي قيمة املعامالت املبّلغ عنها )بآالف اليورو(  -
التقارير املودعة مببادرة من مؤسستك وفًقا للنقطتني 1 و2 في الفقرة الثانية   .2

من املادة L562-2 من القانون النقدي املالي:
- رقم التقرير

- إجمالي قيمة املعامالت املبّلغ عنها )بآالف اليورو(
التقارير التي أودعها مسئول اإلبالغ لدى »ترافكني« والذي عّينته مؤسستك،   .3

نيابًة عن مؤسسات أخرى تابعة لنفس اجملموعة، وفًقا للنقطتني 1 و2 في 
الفقرة األولى من املادة L562-2 من القانون النقدي املالي:

رقم التقرير  -
إجمالي قيمة املعامالت املبّلغ عنها )بآالف اليورو(  -

التقارير التي أودعها مسئول اإلبالغ لدى »ترافكني« والذي عّينته مؤسستك،   .4
نيابًة عن مؤسسات أخرى تابعة لنفس اجملموعة، وفًقا للنقطتني 1 و2 في 

الفقرة الثانية من املادة L562-2 من القانون النقدي املالي:
رقم التقرير  -

إجمالي قيمة املعامالت املبّلغ عنها )بآالف اليورو(  -
فيما يتعلق بتقارير املعامالت املشبوهة املودعة لدى »ترافكني« في السنة   .5

املالية املاضية، وفًقا للنقطتني 1 و2 في الفقرة األولى من املادة L562-2 من 
القانون النقدي املالي، ما متوسط الفارق الزمني بني تنفيذ املعامالت واإلبالغ 

عنها )باأليام(؟
ما عدد احلاالت الشاذة التي مت الكشف عنها عند الرقابة على الشيكات، التي   .6

تسببت في رفع تقارير املعامالت املشبوهة أو في تصنيف ملف املعلومات؟
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ثانًيا – تصنيف ملفات املعلومات في السنة املالية املاضية بشأن املعامالت املشار 
إليها في املادة L563-3 من القانون النقدي املالي

عدد املعامالت  .1
إجمالي قيمة املعامالت التي يغطيها هذا امللف )بآالف اليورو(  .2

ثالثًا – التدريب
عدد األفراد العاملني الذين تلقوا تدريًبا على مكافحة غسل األموال ومتويل   .1

اإلرهاب في السنة املالية املاضية 

رابًعا – نظام الرصد
تاريخ آخر تفتيش لنظام مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب قامت به وظيفة   .1

الرقابة الداخلية )السنة والشهر(

خامًسا – القواعد الداخلية املدوّنة
1. تاريخ آخر حتديث دخل على إجراءات مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب 

)السنة والشهر(

إدارة اخملاطر في مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب
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اسم املوقع ووظيفته:

التوقيع: التاريخ:    
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املرفق 8: أمثلة على العقوبات التي تطبقها 
اللجنة املصرفية الفرنسية

)املصدر: اللجنة املصرفية )CB(، التقرير السنوي(

رقم 8. بنك كاليون، املعروف سابقاً باسم بنك كريدي أجريكول إندوسويز
غرامة –11 أكتوبر/تشرين األول، 2004

)1,000,000 يورو(

حيث أن )...(
أعضاء اللجنة املصرفية )CB(، رئيس مجلس اإلدارة السيد/ هانون، والسيدة/ باربت الياني، 

والسيد/ يرجنسن، والسيد/ البوم، والسيد/ ليونيه، والسيد/ روبرت، والسيد/ توزيري؛
قد استمعوا في اجتماع اللجنة املنعقد يوم 17 سبتمبر/أيلول، 2004 إلى السيد/)...(، رئيس 

مجلس إدارة بنك كاليون، وإلى مستشاره القانوني السيد/)...(؛

وبعد تداول أعضاء اللجنة املصرفية )CB( على انفراد؛

العناية الواجبة بتعريف العمالء وحشد معلومات حول الطرف املستفيد احلقيقي:
ملا كان لزاماً على املؤسسات املالية، وفقاً لنص املادة ل. 563-1من قانون النقد واملال الفرنسي 
 160-91 3 من املرسوم  املادة  ق فيها، ومبوجب شروط  التي يُحقَّ املعمول به وقت وقوع األعمال 
على  االطالع  خالل  من  املتعاقد  الطرف  هوية  من  التأكد   ،1991 فبراير/شباط،   13 في  الصادر 
املعنوية، على  الكيانات  يعني احلصول، في حالة  أي حساب، وهذا ما  وثائقية قبل فتح  دالئل 
اسم  يحمل  الرسمي  السجل  من  أو مستخرج  وثيقة،  أي  من  املعتمدة  أو  األصلية  النسخة 
الذين يعملون  إلى صالحيات كافة األشخاص  الرئيسي، باإلضافة  املؤسسة، ونوعها، ومقرها 
باسم الكيان املعنوي، ولزاماً على املؤسسات املالية االحتفاظ بهذه الدالئل أو بنسخة منها؛ 
ملا كان لزاماً عليها التحقق من هوية األشخاص الذين يتم فتح حسابات أو إجراءات معامالت 
حتت أسمائهم، وذلك في األحوال التي يبدو لها أن فاحت احلساب أو طالب املعاملة املصرفية ال 
يتصرف بالنيابة عن نفسه؛ حيث أن هذا اإللزام يفرض على املؤسسة طلب أي وثيقة أو دليل 

مكتوب يتراءى لها الزماً؛
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حيث أن تقارير الفحص والردود املرفوعة من قبل املؤسسة تعكس أن املعامالت املصرفية 

املستفيد  بالطرف  مباشرة  قانونية  صلة  وجود  تُظهر  لم  وأنها  معقد،  بشكل  متت  املالية 

الوثائقي  الدليل  املؤسسة احلصول على  على  لزاماً  املصرفية؛ملا كان  املعاملة  احلقيقي من 

املناسب لتحديد الطرف املستفيد احلقيقي حتى تتمكن من استيفاء شروط اليقظة اخلاصة 

بها؛حيث أنه في األحوال التي مت اتخاذ مثل هذه اخلطواتفيها، ولكنها لم تُثبت جدواها في 

احلصول على وثائق إثباتيه، كان من املمكن النظر في وثائق مكتوبة تأتي من خارج املؤسسة 

التي حتاول أن تتحقق بدرجة معقولة من اليقني من هوية املستفيد احلقيقي، وذلك بالنسبة 

الثنني على األقل من ملفات التمويل الثمانية التي أجرَي التفتيش عليها في التقرير الصادر 

أجري  الذي  الوقت  في  أنه  »ب«(؛حيث  وشركة  »أ«  )شركة   2001 عام  من  يوليو/متوز   19 في 

فيه التحقيق، لم يكن لدى بنك كريدي أجريكول إندوسويز أي معلومات تفيد التحقق من 

هوية الطرف املستفيد احلقيقي من املعاملة املصرفية، وال من األشخاص املستحقة للمزايا 

املؤسسة  بها  تقدمت  التي  الوثائق  أن  الكيانات اخملصصة؛حيث  أنشطة  الناجتة عن  املالية 

حول املعلومات التي تخص األطراف املستفيدة احلقيقية من هذه املعامالت املصرفية رُفعت 

بعد تاريخ صياغة التقرير؛حيث أن ما سبق قد نتج عنه وقوع جرمية؛

حيث أن بنككريدي أجريكول إندوسويز هو الذي منح شركة )ج( قرضاً لشراء طائرة تقوم 

بتشغيلها شركة )د(، وأن تقرير الفحص املرفوع في 31 مارس/آذار، 2004 والوثائق املقدمة في 

2 سبتمبر، 2004 تفيد أن بنككريدي أجريكول إندوسويز لم يتأكد من هوية مساهمي شركة 

هما شركتني  و)هـ(  )ج(  أن شركتي  )ج(؛حيث  أسهم شركة  من   100% ميتلكون  الذين  )هـ( 

مسجلتني في والية ديالوير، ولهما رأس مال يبلغ دوالر أمريكي واحد للسهم، ويعمالن حتت 

األخرى«،  للشركات  استئمانية  »شركة  أو  األخرى«  للشركات  تقدم خدمات  »شركة  نطاق 

ونشاطهما الوحيد املعروف هو امتالك األسهم، وال يبدو أنهما الطرف املستفيد احلقيقي 

من العملية املصرفية؛حيث أن املؤسسة لم تؤكد هوية األطراف املستفيدة احلقيقية من 

التي  األرباح  الذين يحق لهم االستفادة من  احلالة، هم األشخاص  الذين، في هذه  العملية 

َّها هذه الكيانات، على الرغم منأن بنككريدي أجريكول إندوسويز عرّف الشركة التي تدير  تدر

الطائرة التي يتم متويلها؛حيث أن ما سبق قد نتج عنه وقوع جرمية؛

ملا كانبنككريدي أجريكول إندوسويز عاجز، وقت إجراء التحقيق، عن تقدمي أي معلومات 

عن األطراف املستفيدة احلقيقية من صناديق االستثمار التسع املُنشأة في بنك )و( املوجود 

مقره في بلد )ض(، والذين مت إيداع أموالهم في بنككريدي أجريكول إندوسويز بفرنسا؛حيث 

والتعاون  التنسيق  التعاون اخلليجي، وعضويتها في هيئة  إلى مجلس  البلد  انتماء هذه  أن 

الدولي، التي مت تأسيسها ملكافحة غسل األموال، ال يكفي إلثبات أن املؤسسات املالية قد 

طبقت آنذاك أي من آليات مكافحة غسل األموال على غرار تلك التي تخضع لها املؤسسات 

الصادر عن  السنوي  التقرير  الدفاع، السيما  قدمها  التي  الوثائق  أن  الفرنسية؛حيث  املالية 

فرقة العمل املعنية باإلجراءات املالية لعام 2003-2004، تظهر تطبيق آلية شاملة ملكافحة 

غسل األموال في 2003 مبا يتفق مع التوصيات الصادرة عن فرقة العمل املعنية باإلجراءات 

املالية؛حيث أن، حتت هذه الظروف، وجود حسابات فرعية باسم صناديق استثمار مختلفة في 

املؤسسة يشير إلى أنها كانت على علم بأن بنك )و( لم يكن يتصرف نيابة عن نفسه وإمنا 

عن تلك الصناديق، لذا فإنها ال يحق لها االستفادة من نص الفقرة األخيرة من املادة 3 من 
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مرسوم 91-160 بإعفاء نفسها من االلتزامات الواقعة عليها؛حيث أن ما سبق قد نتج عنه 

وقوع جرمية؛

خصائص  حول  مكتوب  تقرير  وصياغة  خاصة  تدقيق  عمليات  بتطبيق  االلتزام 
املعامالت املصرفية الواردة في املادة ل.563-3 من قانون النقد واملال الفرنسي:

ملا كانت شروط املادة ل.563-3 من قانون النقد واملال الفرنسي تنص على أن أي معامالت 

غير  لشروط معقدة  وتخضع  يورو،  ألف   150 تتعدى  مالية  مبالغ  تتضمن  كبيرة  مصرفية 

تقارير  متطلبات  عليها  تشترط  وال  قانوني،  غرض  أو  اقتصادي  مبرر  أي  لها  ليس  طبيعية 

املعامالت املشبوهة، يجب أن تخضع لعمليات تدقيق خاصة من قبل الكيان املالي؛ حيث أن 

الكيان املالي، في هذه احلالة، ملزم باالستفسار عن مصدر أموال العميل ومصيرها، والغرض 

املعاملة  خصائص  بتدوين  بعدها  وملزم  املستلم،  الطرف  وهوية  املصرفية،  املعاملة  من 

املصرفية كتابة؛

57 مليون دوالر أمريكي إلى  إندوسويز منح قرضاً قيمته  حيث أن بنك كريدي أجريكول 

شركة )ز( لتمويل طائرة مؤجرة لشركة )ح(، ومسجلة في برمودا، ومملوكة بنسبة %100 من 

الطائرة مدفوعة من قبل  إيجار  ملا كانت مصروفات  برمودا؛  في  أيضاً  شركة )ط( املسجلة 

شركة )ي(؛ ملا كان من املفترض أن يكون الطرف املستفيد من املعاملة املصرفية )شخص/

1998؛ حيث أن  لبيان مكتوب صادر عن شركة )ي( في فبراير/شباط من عام  كيان ك( وفقاً 

هذا الشخص دفع تأميناً على اإليجار، ورََهن مبلغ 20 مليون دوالر من حسابه فيبنك كريدي 

 2009 يوليو/حزيران   19 في  الصادر  التقرير  أن  بسويسرا كمقدَّم؛ حيث  إندوسويز  أجريكول 

صلة  وجود  إلثبات  الالزمة  احلقائق  لديه  يكن  لم  إندوسويز  أجريكول  كريدي  أنبنك  أظهر 

رسمية بني شركة )ي( وبني الطرف املستفيد، ولم يكن لديه معلومات وافية حول مصدر 

املعلومات  أن  أظهرت   2002 األول  ديسمبر/كانون   24 في  املقدمة  الوثائق  أن  حيث  األموال؛ 

اإلضافية اخلاصة باملعاملة املصرفية لم يتم توفيرها سوى في أكتوبر/تشرين األول من عام 

2002 من قبل )شركة ي( وبنك كريدي أجريكول إندوسويز بسويسرا؛ حيث أن بنك كريدي 

تدقيق خاصة كما  التفتيش قد طبق عمليات  إجراء  إندوسويز لم يكن في وقت  أجريكول 

اشترطت املادة ل.563-3، على الرغم من أن املعاملة املصرفية كانت معاملة معقدة ولم يكن 

لها أي تبرير اقتصادي؛ حيث أن ما سبق قد نتج عنه وقوع جرمية؛

حيث أن ست عمليات حتويل متت في النصف األول من عام 2000 وحتولت عن طريق ُمصدر 

أمر حتويل غير معروف منبنك كريدي أجريكول إندوسويز بسويسرا إلى حساب )شركة ل( 

)م(  العميل  أن  حيث  يورو؛  ألف   820 يتعدى  مبلغ  بباريس  إندوسويز  أجريكول  كريدي  ببنك 

استلم في الفترة نفسها ما يقرب من 2 مليون يورو مقسمة على حوالتني ماليتني منبنك 

كريدي أجريكول إندوسويز بجنيف، دون علم مبصدرها؛ ملا كان لزاماً على املؤسسة التدقيق 

ضخمة  ملبالغ  التحويل  أمر  ُمصدر  عن  شيء  يُذكر  لم  التي  املصرفية  املعامالت  في  جيداً 

منها، وال متتلك فيها املؤسسة معلومات عن مصدر أموال العميل، وال املبرر االقتصادي وراء 

املعاملة، وكان لزاماً عليها طلب معلومات من العميل حول مصدر هذه املبالغ؛ حيث أن بنك 

كريدي أجريكول إندوسويز بباريس لم يستفسر من بنك كريدي أجريكول إندوسويز بجنيف 

قبل تاريخ 5 فبراير/شباط 2001، وبناًء على طلب فرقة التفتيش التابعة للجنة املصرفية، عن 

هوية ُمصدر أمر التحويل فيما يتعلق )بشركة ل(؛
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بخصوص  إندوسويز  أجريكول  كريدي  قدمهابنك  التي  الوثائق  من  الواضح  من  كان  ملا 

بالعميل  اخلاص  امللف  أن   2004 مارس/آذار   31 في  الصادر  التفتيش  تقرير  ومن  م(،  )العميل 

في بنك كريدي أجريكول إندوسويز بباريس عام 2000 لم ترد فيه معلومات حول ُمصدر أمر 

التحويل الذي كان من املعتقد أنه العميل نفسه، وكان أقرب إخطار من بنك كريدي أجريكول 

إندوسويز مبعلومات واردة من بنك كريدي أجريكول إندوسويز شيفرو جيستيون قد صدر في 

على مصدر  يؤكد  لم  باريس  إندوسويز  أجريكول  كريدي  بنك  أن  2001؛ حيث  يوليو/متوز   12

املبالغ في وقت مالئم بالنسبة لهذين العميلني؛ حيث أنه، بناًء على ما سبق، وقع انتهاك 

للمادة ل.563-3 فيما يتعلق بهذين العميلني؛

إجراءات اليقظة
ملا كان لزاماً على املؤسسات املالية مبوجب املادة 2 من التوصية رقم 91-07 ممارسة اليقظة 

السادس  للعنوان  االمتثال  لضمان  املناسبة  الداخلية  واإلجراءات  النظم  ووضع  الدائمة 

أن االستعراض السنوي لعمالء  الفرنسي؛ حيث  واملال  النقد  الكتاب اخلامس من قانون  من 

يوليو/  11 11/00 الصادر في  الدوري رقم  املنشور  إليه في  اخلدمات املصرفية اخلاصة املشار 

متوز 2000، لم يشمل سوى أسماء العمالء الذين قاموا بإيداع مبالغ تعدت 15 مليون يورو، 

وهو ما خفَّض احلد إلى 7.5 مليون عميل من العمالء الذين يعتبروا هم األكثر عرضة إلثارة 

الشك فيبنك كريدي أجريكول إندوسويز؛ ملا كانت تدابير اليقظة املعمول بها غير مناسبة 

مقارنة باخملاطر املتأصلة في النشاط؛ حيث أن املؤسسة أشارت في تقريرها األخير أنها أجرت 

استعراضاً سنوياً للملفات التي ال حتتوي على مبالغ احلد املتعارف عليه؛ حيث أن ما سبق قد 

نتج عنه وقوع جرمية في الفترة السابقة؛

حيث أن حسابات شركة )ن( املسجلة في والية جيرسي فيبنك كريدي أجريكول إندوسويز 

ائتمانية  2005 يتضمن خمس حتويالت  األول من عام  النصف  بها في  أظهرت وجود نشاط 

يورو؛  مليون   100 عن  يزيد  مبا  مدينة  حتويالت  وثالث  يورو،  مليون   150 يتعدى  مبلغ  بإجمالي 

حيث أن بنك كريدي أجريكول إندوسويز بباريس لم يكن لديه أي معلومات عن أي معامالت 

لندن،  يُدار من  أن احلساب كان  أعلنت  املؤسسة  أن  مصرفية مسجلة في احلسابات؛ حيث 

حيث مت استالم أوامر العميل، وكان للمجموعة ملف كامل – مبا يشمله من بعض املعلومات 

إندوسويز  أجريكول  كريدي  بنك  ممارسة  أن  حيث  للشركة؛  السنوية  والتقارير  القانونية، 

لليقظة على املعامالت احلسابية لعمالئه كان يتطلب وجود معلومات عن املعامالت املصرفية 

التي تتضمن مبالغ كبيرة في باريس، ُمَقدَّمة، حيث أمكن، من املؤسسة التي تنتمي إليها 

اجملموعة التي كانت لها صلة بالعميل؛ حيث أن ما سبق قد نتج عنه وقوع جرمية؛

مكافحة غسل األموال في الشركات التابعة والفروع اخلارجية:
واملال  النقد  قانون  من  ل.3-563  املادة  مبوجب  االئتمانية  املؤسسات  على  لزاما  كان  ملا 

تقضي  التي  لاللتزامات  اخلارج  في  التابعة  وشركاتها  فروعها  امتثال  ضمان  الفرنسي 

بإنشاء سجالت مكتوبة، واحلفاظ عليها ملدة خمس سنوات من تاريخ إجراء التدقيق اخلاص 

للمعامالت املصرفية الكبيرة التي تقوم على ظروف معقدة، وال يبدو لها أي مبرر اقتصادي 

أن  2001 يظهر  يوليو/متوز من عام   19 الصادر في  الفحص  تقرير  أن  قانوني؛ حيث  وال غرض 
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اإلجراءات التي تنطبق عليبنك كريدي أجريكول إندوسويز في جبل طارق، وفي سويسرا، وفي 

التي  اإلجراءات  أن  ل.563-3؛ حيث  املادة  مبوجب  املفروضة  االلتزامات  تُغِط  لم  لوكسمبورج 

وضعتها املؤسسة إما أنها مت تطبيقها بعد شهر يوليو/متوز 2001، أو أنها ال تعالج االلتزامات 

التزامات مماثلة ال  املعنية لقوانني كان من شأنها فرض  الدول  أن تطبيق  الذكر؛ حيث  آنفة 

يعفي بنك كريدي أجريكول إندوسويز من ضمان حتقيق شركاتها التابعة وفروعها اخلارجية 

لالمتثال؛حيث أن ما سبق قد نتج عنه وقوع جرمية؛

ملا كان لزاماً على املؤسسات االئتمانية الواقعة في فرنسا تقدمي كافة التوصيات املفيدة 

من  تتمكن  حتى   ،07-91 الالئحة  من   5 املادة  مبوجب  اخلارجية  وفروعها  التابعة  لشركاتها 

لزاماً  كان  ملا  األموال؛  غسل  أعمال  مزاولة  في  استغاللها  خطر  من  جيداً  نفسها  حماية 

على املؤسسات ضمان أن الكيانات التابعة لها في اخلارج تتبع إجراءات تكون، أقل ما فيها، 

على غرار اإلجراءات املنصوص عليها في القانون الفرنسي، وتتبع نظام رقابة لضمان حتقيق 

االمتثال؛

وموناكو،  طارق،  جبل  في  إندوسويز  أجريكول  كريدي  لبنك  التابعة  الكيانات  أن  حيث 

وسويسرا لم جتري عمليات رقابة داخلية منتظمة من املستوى الثاني فيما يتعلق مبكافحة 

غسل األموال للفترة من عام 1997 إلى 2000؛ حيث أن تقارير الفحص العام الصادرة عن بنك 

كريدي أجريكول إندوسويز في 22 ديسمبر/كانون األول 2002 قدمت دالئل أن فرع جبل طارق 

في عامي 1996 و2000، وفرع موناكو في عام 1997، والشركة التابعة السويسرية FICAI في 

عام 2000 لم تطبق عمليات رقابة مالئمة على املستوى الثاني، حيث أنها لم يتم إجراؤها 

بصفة منتظمة؛ حيث أن املؤسسة تؤكد أن تلك الكيانات أجرت عمليات رقابة على املستوى 

الثاني دون أن حتدد ما إذا كانوا قد تناولوا موضوع غسل األموال أو أن تقدم من الوثائق ما يثبت 

ذلك؛

حيث أن نقص األدوات الرقابية منع اجملموعة من مراقبة مخاطر غسل األموال بالدرجة 

في  إندوسويز  أجريكول  كريدي  بنك  عن  الصادر  العام  الفحص  تقرير  أن  حيث  الكافية؛ 

1996 أظهر أن إدارة صناديق االستئمان في فرعه بجبل طارق لم تكن دائماً على علم  عام 

بالعمالء قبل تقدمي أداة جديدة؛ حيث أن التقرير أظهر أيضاً أن فتح حسابات وإجراء معامالت 

مصرفية ملائة عميل من عمالء اخلدمات املصرفية اخلاصة، الذين كانوا في األساس من االحتاد 

السوفيتي، لم تكن مراقبة على الوجه الالزم؛ حيث أن التقرير الصادر في إبريل/نيسان من 

عام 2000 للكيان نفسه ورد فيه أنه لم تزل املعرفة ببعض العمالء الروس احلاليني غير كافية؛ 

 15 أن  أظهر  النيجيرية  احلسابات  بشأن   2000 يونيو/حزيران  بشهر  اخلاص  التقرير  أن  حيث 

إلى   1999 الفترة من مارس/آذار  أمريكي في  دوالر  38 مليون  بها  من احلسابات دخل  حساباً 

2000، وأن ُمصدر أمر التحويللـ75 في املائة من هذه املبالغ لم يكن معروفاً، وأن  مارس/آذار 

وأن  نفط سابق،  وزير  كان  أنه  يُزعم  احلسابات  هذه  من معظم  احلقيقي  املستفيد  الطرف 

املبالغ املذكورة رمبا كانت عوائد أعمال فساد؛ حيث أن التقارير يرد فيها أيضاً أن هذه احلسابات 

بدأ استخدامها في سويسرا قبل حتويلها إلى جبل طارق عن طريق خطابات تقدمي صاغتها 

الشركات السويسرية للمجموعة دون توفير معلومات كاملة حول املؤسسة بجبل طارق؛

حيث أن التقرير الصادر عن بنك كريدي أجريكول إندوسويز حول بنك CFM مبوناكو أظهر 

أن تراخي الرقابة على فتح احلسابات أدى إلى فتح العديد منها دون احلصول على وثائق كافية؛ 
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حيث أن تقرير الفحص الصادر عن بنك CaisseNationale de CréditAgricole في 11 يناير/

كانون الثاني 2000 يذكر أن »البنك يدير األموال )416 مليار فرنك فرنسي( والتدفقات النقدية 

اخلاصة بثالث مجموعات من العمالء مصادرهم االقتصادية غير معروفة، وباإلضافة إلى ذلك 

يحظون بالقرب من نظم سياسية »مثيرة للجدل«، وأن لديه عمالء )ميتلكون 2 مليار فرنك 

مثيرة  منها  كل  تكن  لم  وإن  حتى  مشبوهة،  ملفاتهم  تزال  ال  املدارة(  األموال  من  فرنسي 

لنفس القدر من الشك«؛

حيث أن تقرير الفحص الصادر عن اللجنة املصرفية )CB( في 4 مارس/آذار 2002 أظهر أن 

القصور في تنظيم عملية النشر لقوائم أسماء األفراد املرتبطة بنظام طالبان واستخدامها 

أديببنك كريدي أجريكول إندوسويز بهونغ كونغ، في إحدى احلاالت التي وقعت في 15 نوفمبر/

تشرين الثاني 2001، إلى أن ينفذ حوالة بنظام سويفت ملبلغ يزيد عن 250 ألف دوالر أمريكي 

حتت مسمى ُمصدر أمر التحويل »)السيد/ س، ابن السيد/ ع(« والذي يتشابه اسمه مع )اسم 

حتت  طالبان  بنظام  املرتبطة  األشخاص  قائمة  على  اسمهما  يَظهر  ممن  آخرين(  شخصني 

كان  ملا  2001؛  يوليو/متوز   4 في  الصادرة   2001/EC Regulation 1354 األوروبي  االحتاد  الئحة 

العجز عن اكتشاف هذا التشابه في األسماء الذي مت اكتشافه عن طريق الطرف املراسل 

إندوسويز في تنظيم  يشكل قصوراً غير مقبول من ناحية مجموعةبنك كريدي أجريكول 

تدابير مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب على الصعيد الدولي، على الرغم من أن التقرير 

الذي رفعته املؤسسة أفاد أن األموال التي مت جتميدها في الواليات املتحدة األمريكية مت في 

النهاية رفع التجميد عنها من قبل هيئات أمريكية؛ 

وفي  التوصيات،  فعالية  في  كبير  قصور  على  الضوء  تلقي  الوقائع  هذه  كافة  كانت  ملا 

مراقبة االمتثال لها؛ حيث أن هذه الظروف أدت إلى انتهاك نصوص املادة 5 من الالئحة رقم 

91-07؛

حيث أن املؤسسة، في ضوء ما سبق، قد انتهكت العديد من النصوص األساسية للوائح 

التي تنطبق عليها فيما يخص مكافحة غسل األموال، السيما بالنسبة ملراقبة مجموعات 

الكيانات في اخلارج، والذي يعتبر أمراً خطيراً بالنظر إلى خصائص النشاط وحجم اجملموعة؛ 

حيث أنه ال يوجد ما يستدعي فرض عقوبات على بنك كريدي أجريكول إندوسويز فيما يتعلق 

بالشكاوى األخرى املرفوعة ضده؛

حيث أن اجلرائم وقعت قبل حدوث التغييرات الكبيرة في إدارة املؤسسة وتنظيمها، وقبل 

بذل اجلهود الكبيرة لتعزيز نظام مكافحة غسل األموال اخلاص بها؛ حيث أن هذه الظروف ال 

تستدعي سوى فرض غرامة مالية؛ ملا كان من الواجب تطبيق املادة ل.613-21 من قانون النقد 

واملال الفرنسي، وفرض غرامة قيمتها مليون يورو على بنك كاليون؛

حيث أن بنك كاليون قد طلب عدم نشر اإلخطار الصادر عن قرار اللجنة املصرفية بشكل 

يتصل باسم البنك؛ ملا كانت طبيعة اجلرائم املرتكبة خطيرة، فالبد من رفض هذا الطلب؛

مما سبق تقرر ما يلي:
املادة 1: تفرض غرامة مالية قيمتها مليون يورو )1,000,000 يورو( على بنك كاليون؛

املادة 2: يصدر إخطار عام بهذا القرار؛

مت قراءة هذا القرار في جلسة عامة ُعقدت يوم 11 أكتوبر/تشرين األول 2004.
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امللحق رقم 9 : التوصيات األربعون 
والتوصيات اخلاصة التسع الصادرة عن       

فرقة العمل املعنية باإلجراءات املالية
التوصيات األربعون بشأن غسل األموال

النظم القانونية

نطاق جرمية غسل األموال  •

التوصية رقم 1

ينبغي على البلدان جترمي غسل األموال استنادًا إلى اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة االجتار غير املشروع 

اجلرمية  ملكافحة  املتحدة  األمم  واتفاقية  فيينا(،  )اتفاقية   1988 لعام  العقلية  واملؤثرات  اخملدرات  في 

املنظمة عبر احلدود الوطنية لعام 2000 )اتفاقية باليرمو(.

إدراج أوسع  البلدان تطبيق جرمية غسل األموال على كافة اجلرائم اخلطرة، بغية  وينبغي على 

طائفة من اجلرائم األصلية. وميكن وصف اجلرائم األصلية باإلشارة إلى كافة اجلرائم، أو إلى حد معني 

يرتبط بفئة من اجلرائم اخلطرة، أو بعقوبة السجن املطبقة على اجلرمية األصلية )النهج احلدي(، أو 

إلى قائمة من اجلرائم األصلية، أو إلى مزيج من هذه الُنُهج.

أقل تقدير،  اجلرائم األصلية، على  أن تشمل  ينبغي  البلدان نهًجا حديًا،  بلد من  وحيثما يطّبق 

جميع اجلرائم التي تندرج ضمن فئة اجلرائم اخلطرة وفًقا لقوانينه الوطنية، أو اجلرائم التي تُطّبق 

عليها عقوبة السجن ملدة تزيد عن عام بوصفها أقصى عقوبة. أما بالنسبة للبلدان التي تطّبق احلد 

األدنى على اجلرائم في نظامها القانوني، ينبغي أن تشتمل جميع اجلرائم األصلية على كافة اجلرائم 

التي يُعاقب عليها باحلد األدنى من العقوبة، وهو السجن ملدة تتعدى ستة شهور. 

وأيًا كان النهج الذي تتبعه البلدان، فينبغي أن يدرج كل بلد ، على األقل، مجموعة من اجلرائم 

ضمن كل فئة من الفئات املصنفة من اجلرائم ]3[ .

وينبغي أن ميتد نطاق اجلرائم األصلية وراء جرمية غسل األموال ليشمل الفعل الذي ارتُِكب في 

بلٍد آخـر، والذي يّشكل جرمية في هذا البلد، والذي كان من شأنه أن يشكل جرمية أصلية في حال 

ارتكابه محلًيا.
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وميكن أن تنص البلدان على أن الشرط الوحيد الالزم توافره هو أن الفعل كان سيشكل جرمية 

أصلية إذا كان قد حدث محلًيا.

األشخاص  على  تنطبق  ال  األموال  غسل  جرمية  أن  على  البلدان  من  بلد  أي  تنص  أن  وميكن 

الذين ارتكبوا اجلرمية األصلية، حيثما كان يلزم ذلك وفًقا للمبادئ األساسية املنصوص عليها في 

قوانينه احمللية.

احلواشي:

]3[ انظر تعريف »الفئات املصنفة من اجلرائم« في املسرد

التوصية رقم 2

ينبغي أن تكفل البلدان:

املعايير  مع  يتماشيان  األموال  غسل  جرمية  إثبات  أجل  من  الالزمني  واملعرفة  املقصد  أن  أ ( 

املنصوص عليها في اتفاقيتي فيينا وباليرمو، مبا في ذلك املفهوم بأن مثل هذه احلالة العقلية 

ميكن االستدالل عليها من املالبسات الواقعية املوضوعية.

ب ( أن املسئولية اجلنائية و، أينما كان ذلك غير ممكنًا، املسئولية املدنية أو اإلدارية ينبغي أن 

بق على األشخاص االعتباريني. وال ينبغي أن يستبعد ذلك رفع الدعاوي القضائية اجلنائية أو  تُطَّ

تتوافر  التي  البلدان  في  املوجودين  االعتباريني  باألشخاص  يتصل  فيما  املوازية  اإلدارية  أو  املدنية 

فيها مثل هذه األشكال من املسئولية. وينبغي أن يخضع األشخاص االعتباريون لعقوبات فعالة 

ومتناسبة ورادعة مع عدم اإلخالل باملسئولية اجلنائية لألفراد أيًضا.

التدابير املؤقتة واملصادرة  •

التوصية رقم 3

ينبغي على البلدان اتخاذ التدابير املماثلة للتدابير املنصوص عليها في اتفاقيتي فيينا وباليرمو، 

مبا في ذلك التدابير التشريعية، من أجل متكني السلطات  اخملتصة من مصادرة املمتلكات التي 

مت غسلها، أو العائدات الناجمة عن غسل األموال أو عن اجلرائم األصلية، أو األدوات املستخدمة، 

أو التي كان من املزمع استخدامها في اقتراف هذه اجلرائم، أو املمتلكات ذات القيمة املماثلة، مع 

عدم املساس بحقوق أي أطراف أخرى حسنة النية.

ول: )أ( حتديد املمتلكات اخلاضعة للمصادرة  وينبغي أن تتضمن تلك التدابير السلطة التي تخِّ

بها وتقييمها ؛ )ب( تنفيذ تدابير مؤقتة، مثل التجميد واحلجز، بغية منع أي تعاُمل في تلك  وتعقُّ

؛ )ج( اتخاذ اخلطوات التي من شأنها منع اإلجراءات التي  أو التخلص منها  أو نقلها  املمتلكات 

ِّد من قدرة الدولة على استعادة املمتلكات اخلاضعة للمصادرة أو إبطالها؛ و)د( اتخاذ أية تدابير  حت

مالئمة خاصة بالتحريات.

وقد تنظر البلدان في اتخاذ تدابير تسمح مبصادرة تلك العائدات أو األدوات بدون احلاجة إلى 

إدانة جنائية، أو تدابير تقتضي أن يبرز اجلاني املصدر الشرعي للممتلكات التي يُزعم أنها خاضعة 

للمصادرة، بحيث يتماشى هذا الشرط مع مبادئ قوانينها احمللية.
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غسل  منع  أجل  من  اتخاذها  املالية  غير  واملهن  واألعمال  املالية  املؤسسات  على  التي  التدابير 

األموال ومتويل اإلرهاب.

بذل العناية الواجبة بالعمالء وحفظ السجالت  •

التوصية رقم 4

ينبغي أن تكفل البلدان أن قوانني سرية املؤسسات املالية ال حتظر تنفيذ توصيات فرقة العمل 

املعنية باإلجراءات املالية.

التوصية رقم 5

ينبغي أال حتتفظ املؤسسات املالية بحسابات مجهولة الهوية، أو حسابات ألسماء وهمية.

وينبغي أن تتخذ املؤسسات املالية التدابير اخلاصة ببذل العناية الوجبة بالعمالء، مبا في ذلك 

حتديد هوية عمالئها والتحقق منها، في حالة:

إقامة عالقات جتارية  •

إجراء معامالت َعرَضية: )أ( تتعدى احلد املعنيَّ الواجب التطبيق؛ أو )ب( تكون حواالت برقية   •

في الظروف املذكورة في املالحظة التفسيرية للتوصية اخلاصة رقم 7؛

االرتياب في عملية غسل أموال أو متويل اإلرهاب؛ و  •

االرتياب في صحة أو كفاية بيانات حتقيق هوية العميل التي سبق احلصول عليها.  •

وتدابير العناية الواجبة بالعمالء التي يجب اتخاذها هي كاآلتي:

أو  بيانات  أو  مستندات  استخدام  خالل  من  هويته  من  والتحقق  العميل  على  التعرف   أ- 

معلومات موثوق بها، ومستقلة، ومستمدة من املنبع]4[.

املنتفع  املالك  التحقق من هوية  أجل  املعقولة من  التدابير  واتخاذ  املنتفع  املالك   ب- حتديد 

بالترتيبات  يختص  وفيما  املنتفع.  املالك  هوية  تعلم  أنها  إلى  املالية  املؤسسة  تطمئن  بحيث 

اخلاصة باألشخاص االعتباريني، يتعني أن تتخذ املؤسسة املالية التدابير املعقولة من أجل فهم 

ملكية العميل وهيكل حصته املسيطرة.

 ج- احلصول على معلومات بشأن الغرض من العالقة التجارية وطبيعتها املزمعة.

والتمحيص في  التجارية بصفة مستمرة،  العالقة  الواجبة على  العناية  إجراءات  تنفيذ   د- 

تتماشى مع معرفة  املعامالت  تلك  أن  العالقة بغية ضمان  تتم على مدار هذه  التي  املعامالت 

املؤسسة بالعميل، ومع اللمحة العامة عن أعماله وحجم اخملاطر املرتبطة به، مبا في ذلك، إذا 

لزم األمر، مصدر األموال.
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ينبغي أن تطبق املؤسسات املالية جميع تدابير العناية الواجبة بالعمالء املذكورة أعاله من )أ( 

إلى )د(، بيد أنه يجوز لها أن حتدد مدى تطبيق تلك التدابير بناًء على درجة احلساسية للمخاطر، 

استنادًا إلى نوع العميل أو العالقة التجارية أو املعاملة. كما يتعني أن تتماشى تلك التدابير مع 

أي خطوط إرشادية تصدرها السلطات اخملتصة. وينبغي أن تتخذ املؤسسات املالية تدابير مشددة 

بإمكان  أن  البلدان  تقرر  اخملاطر قد  أعلى، وحيث تنخفض  التي تنطوي على مخاطر  احلاالت  في 

املؤسسات املالية تطبيق تدابير أقل أو أبسط.

إقامة  أثناء  أو  املنتفع قبل  العميل واملالك  التحقق من هوية  املالية  ينبغي على املؤسسات 

للمؤسسات  البلدان  تسمح  وقد  الَعرَِضيني.  العمالء  مع  معامالت  إجراء  قبل  أو  جتارية،  عالقة 

املالية باستكمال إجراءات التحقق من الهوية، متى كان ذلك ممكنًا من الناحية العملية، عقب 

إقامة العالقة التجارية، في حالة إدارة مخاطر غسل األموال على نحو فعال، أو حيث يكون ذلك 

ضروريًا لعدم تعطيل املسار الطبيعي لألعمال.

)أ( إلى )د(، يتعني  وحيثما ال تستطيع املؤسسات املالية االمتثال للتدابير املذكورة أعاله من 

عليها عدم فتح حسابات أو الشروع في إقامة عالقات جتارية أو إجراء املعامالت؛ أو ينبغي عليها 

إنهاء العالقة التجارية؛ والنظر في إعداد تقرير املعامالت املشبوهة التي تتعلق بالعميل.

ويتعني تطبيق تلك املتطلبات على جميع العمالء اجلدد، وإن كان ينبغي على املؤسسات املالية 

تطبيق هذه التوصية أيًضا على العمالء القائمني استنادًا إلى مقدار األهمية واخملاطر، كما ينبغي 

عليها تطبيق تدابير العناية الواجبة على تلك العالقات القائمة في األوقات املناسبة.

احلواشي:

]4[ سوف يُشار إلى املعلومات املوثوق بها واملستقلة واملستمدة من املنبع فيما يلي باعتبارها 

» بيانات حتقيق الهوية« .

)انظر أيًضا امللحوظات التفسيرية اخلاصة بالتوصية رقم 5، وتلك اخلاصة بالتوصيات رقم 5 

و 12 و 16(

التوصية رقم 6

باإلضافة إلى اتخاذ التدابير العادية للعناية الواجبة، ينبغي على املؤسسات املالية فيما يتصل 

باألشخاص املعرضني للخطر سياسًيا، القيام باآلتي:

 أ- أن يكون لديها نظم مالئمة إلدارة اخملاطر، من أجل حتديد ما إذا كان العميل شخًصا معرًضا 

للخطر سياسًيا.

 ب-  احلصول على موافقة اإلدارة العليا على إقامة عالقات جتارية مع مثل أولئك العمالء

 ج- اتخاذ التدابير املعقولة لتحديد مصدر الثروة ومصدر األموال

 د- إجراء رصد مستمر مكثف للعالقة التجارية

)انظر أيًضا امللحوظة التفسيرية للتوصية رقم 6(
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التوصية رقم 7

باإلضافة إلى اتخاذ التدابير العادية للعناية الواجبة، ينبغي على املؤسسات املالية فيما يتعلق 

باملعامالت املصرفية املراسلة عبر احلدود، القيام باآلتي:

 أ- جمع املعلومات الوافية عن املؤسسة األصيلة من أجل فهم طبيعة أعمال املؤسسة فهًما 

تاًما، وحتديد سمعتها، من خالل املعلومات املتاحة للجمهور، ونوعية الرقابة، مبا في ذلك ما إذا 

كانت قد تعرضت من قبل لتحقيق بشأن غسل األموال أو متويل اإلرهاب أو إلجراءات تنظيمية.

األموال  املؤسسة األصيلة بخصوص مكافحة غسل  املعمول بها في  الضوابط   ب- تقييم 

ومتويل اإلرهاب.

 ج- احلصول على موافقة اإلدارة العليا قبل الشروع في عالقات مراسلة جديدة.

 د- توثيق املسئوليات املتعلقة بكل مؤسسة

 ه- أن ترّسخ قناعتها ، فيما يتعلق بحسابات الدفع الوسيطة، بأن املصرف األصيل قد حتقق 

من هوية العمالء، واتخذ إجراءات العناية الواجبة على نحو مستمر بشأن العمالء الذين يتمتعون 

املصرف  قدرة  من  تأكدها  ذلك  على  وعالوة  املراسلة.  احلسابات  إلى  املباشر  الوصول  بإمكانية 

األصيل على تقدمي بيانات حتديد هوية العمالء بناًء على طلب املصرف املراسل.  

التوصية رقم 8

يتعني على املؤسسات املالية إيالء اهتمام خاص إلى أخطار غسل األموال التي ميكن أن تنجم عن 

استخدام التكنولوجيا احلديثة أو املتطورة التي قد تؤثر إخفاء الهوية، واتخاذ التدابير، إن لزم األمر، 

للحيلولة دون استخدامها في مخططات غسل األموال. وينبغي، بصفة خاصة، أن يكون لدى 

املؤسسات املالية السياسات واإلجراءات الالزمة ملعاجلة أي مخاطر محددة تترتب على العالقات 

التجارية أو املعامالت التي ال تتم وجًها لوجه مع العمالء.

التوصية رقم 9

قد تسمح البلدان للمؤسسات املالية باالعتماد على الوسطاء، أو أطراف ثالثة، من أجل إجراء 

عناصر عملية العناية الواجبة بالعمالء من )أ( إلى )ج(، أو من أجل طرح األعمال التجارية، شريطًة 

املسئولية  فإن  أخرى،  أطراف  على  باالعتماد  يُسمح  وحيثما  أدناه.  املذكورة  املعايير  استيفاء 

النهائية في حتديد هوية العميل ال تزال تقع على عاتق املؤسسة املالية التي اعتمدت على طرف 

ثالث.  

وفيما يلي املعايير التي يتعني استيفاؤها:

 أ- ينبغي أن حتصل املؤسسة املالية، املعتمدة على طرف ثالث، بصورة فورية على املعلومات 

على  وينبغي  )ج(.  إلى  )أ(  من  بالعمالء  الواجبة  العناية  عملية  بعناصر  يتعلق  فيما  الالزمة 

املؤسسات املالية اتخاذ اخلطوات املناسبة بغية ترسيخ قناعتها بأن صور بيانات حتقيق الهوية 

وغيرها من الوثائق ذات الصلة مبتطلبات العناية الواجبة بالعمالء سوف تكون متاحة من جانب 

الطرف الثالث عند طلبها بدون إبطاء.
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الثالث يخضع للتنظيم والرقابة، وأنه  املالية بأن الطرف   ب- ينبغي أن تقتنع املؤسسة 

يتخذ التدابير الالزمة التي متتثل ملتطلبات العناية الواجبة بالعمالء مبا يتفق مع التوصيتني 

رقم 5 و10.

وفيما يتعلق بالبلد الذي ميكن أن يكون مقر الطرف الثالث الذي يستوفي الشروط، فهذا 

أمر متروك لكل بلد حتديده مع مراعاة املعلومات املتاحة حول البلدان التي ال تطبق توصيات 

فرقة العمل املعنية باإلجراءات املالية، أو ال تطبقها بشكل كاف.

)انظر أيًضا امللحوظة التفسيرية اخلاصة بالتوصية رقم 9(

التوصية رقم 10

ينبغي أن حتتفظ املؤسسات املالية، ملدة خمس سنوات على األقل، بكافة السجالت الالزمة بشأن 

السرعة لطلب  وجه  االمتثال على  لها  يتّسنى  والدولية على حد سواء، كي  احمللية  املعامالت، 

وأنواع  مبالغ  )تشمل  السجالت كافية  تلك  تكون  أن  ويجب  ألية معلومات.  اخملتصة  السلطات 

العمالت املستخدمة إن وجدت( بحيث توفر الدليل، إذا لزم األمر، على إقامة الدعوى اجلنائية.

كما ينبغي أن حتتفظ املؤسسات املالية بسجالت بشأن بيانات حتقيق هوية العميل التي 

مت احلصول عليها من خالل عملية العناية الواجبة بالعمالء )مثل صور أو سجالت املستندات 

أو  القيادة،  رخصة  أو  الشخصية،  البطاقة  أو  السفر،  مثل جواز  الهوية  لتحقيق  الرسمية 

غيرها من املستندات(، وملفات حسابه ومراسالت أعماله ملدة خمس سنوات على األقل عقب 

إنهاء عالقة العمل.

ويتعني أن تكون بيانات حتقيق الهوية وسجالت املعامالت متاحة للسلطات احمللية اخملتصة.

)انظر امللحوظة التفسيرية اخلاصة بالتوصية رقم 10(

التوصية رقم 11

ينبغي أن تولي املؤسسات املالية اهتماًما خاًصا إلى املعامالت الضخمة غير العادية التي تتسم 

بالتعقيد، وكافة األمناط غير املعتادة للمعامالت التي ال يكون لها غرض اقتصادي واضح أو غرض 

مشروع ظاهر. ويتعني التحري بقدر اإلمكان عن خلفية وغرض تلك املعامالت، وأن تُكتب النتائج 

التي اسُتخلصت، وتكون متاحة من أجل مساعدة السلطات اخملتصة واملراجعني.

)انظر امللحوظة التفسيرية اخلاصة بالتوصية رقم 11 (
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التوصية رقم 12

تُطبَّق متطلبات العناية الواجبة بالعمالء وحفظ السجالت الواردة في التوصيات رقم 5، و6 و8 

نفة في املواقف التالية: و11، على األعمال واملهن غير املالية املصَّ

ني املطبَّق أو تزيد  د املعَّ َـّ  أ- الكازينوهات- عندما يشارك العمالء في معامالت مالية تساوي احل

عنه.

 ب- سماسرة العقارات- عندما يشاركون في املعامالت لصالح عمالئهم فيما يتعلق بشراء 

وبيع العقارات.

 ج- جتار املعادن النفيسة وجتار األحجار الكرمية- عندما يشتركون في أية معامالت نقدية مع 

ني املطبَّق أو تزيد عنه. َّد املعَّ العمالء تساوي احل

 د- احملامون واملوثقون العموميون وأصحاب املهن القانونية املستقلة األخرى، عندما يقومون 

باإلعداد للمعامالت أو تنفيذها لصالح عمالئهم فيما يتعلق باألنشطة التالية:

شراء وبيع العقارات  •

إدارة أموال العميل أو أوراقه املالية أو أية أصول أخرى  •

إدارة احلسابات املصرفية أو احلسابات االدخارية أو حسابات األوراق املالية  •

تنظيم املساهمة في تأسيس الشركات أو تشغيلها أو إدارتها  •

تأسيس األشخاص االعتباريني أو تشغيلهم أو إدارتهم، أو وضع الترتيبات الالزمة لذلك،   •

وشراء كيانات األعمال التجارية وبيعها

 ه- مقدمو اخلدمات االستئمانية وخدمات تأسيس الشركات- عندما يتولون اإلعداد للمعامالت 

أو تنفيذها لصالح العميل فيما يتعلق باألنشطة الواردة في التعريف املذكور باملسرد.

)انظر أيًضا امللحوظة التفسيرية اخلاصة بالتوصية رقم 12، وتلك اخلاصة بالتوصيات رقم 5 

و12 و16(.

اإلبالغ عن املعامالت املشبوهة وعدم االمتثال  •

التوصية رقم 13

إذا اشتبهت املؤسسة املالية أو كان لديها أسباب وجيهة لالشتباه في أن األموال متثل عائدات 

إبالغ  اللوائح،  أو  القانون  مبوجب  عليها  يلزم  فإنه  اإلرهاب،  بتمويل  تتصل  أو  إجرامي،  لنشاط 

شكوكها على الفور إلى وحدة االستخبارات املالية.

)انظر امللحوظة التفسيرية اخلاصة بالتوصية رقم 13(
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التوصية رقم 14

وفيما يختص باملؤسسات املالية ومديريها ومسئوليها وموظفيها :

املترتبة على  واملدنية  اجلنائية  قانونية حتميهم من املسئولية  أن توجد أحكام  ينبغي   أ- 

انتهاك أية قيود تتعلق بإفشاء املعلومات تفرضها أية أحكام تشريعية أو تنظيمية أو إدارية، 

ال  كانوا  وإن  حتى  املالية،  االستخبارات  وحدة  إلى  نية  بحسن  شكوكهم  بإبالغ  قاموا  إذا 

يعلمون بالتحديد ما هو النشاط اإلجرامي األساسي، وبصرف النظر عن كون النشاط غير 

القانوني قد حدث بالفعل أم ال.

أو  املشبوهة  املعامالت  تقرير  أن  إفشاء  القانون،  مبقتضى  عليهم،  يُحظر  أن  ينبغي   ب- 

املعلومات املتعلقة به قد مت اإلبالغ عنها إلى وحدة االستخبارات املالية.

)انظر أيًضا امللحوظة التفسيرية اخلاصة بالتوصية رقم 14 (

التوصية رقم 15

ينبغي على املؤسسات املالية وضع برامج ملكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب تشمل ما يلي:

إلدارة  مالئمة  ترتيبات  ذلك  في  مبا  والضوابط،  واإلجراءات  الداخلية  السياسات  تطوير   أ- 

االمتثال، وإجراءات فرز مناسبة لضمان مستويات جيدة عند تعيني املوظفني.

 ب- برنامج مستمر لتدريب للموظفني

 ج- وظيفة مراجعة احلسابات الختبار النظام 

)انظر أيًضا امللحوظة التفسيرية اخلاصة بالتوصية رقم 15(

التوصية رقم 16

تنطبق املتطلبات الواردة في التوصيات رقم 13 و 15 و21 على جميع األعمال واملهن غير املالية 

املصنفة التي تخضع للشروط التالية:

القانونية  املهن  وأصحاب  العموميني،  واملوثقني  احملامني،  من  كل  يُطالب  أن  ينبغي   أ- 

املستقلة األخرى، واحملاسبني باإلبالغ عن املعامالت املشبوهة عندما يشتركون في معامالت 

التوصية  في  وصفها  ورد  التي  باألنشطة  تتصل  لصاحلهم،  أو  العمالء  عن  بالنيابة  مالية، 

رقم 12 )د(. ويجري تشجيع البلدان بشدة على توسيع نطاق متطلبات اإلبالغ لتشمل باقي 

األنشطة املهنية للمحاسبني مبا في ذلك املراجعة املالية.

عن  باإلبالغ  الكرمية  األحجار  وجتار  النفيسة،  املعادن  جتار  من  كل  يُطالب  أن  ينبغي   ب- 

د املعنيَّ  َـّ املعامالت املشبوهة عندما يشتركون في أية معامالت نقدية مع العمالء تساوي احل

املطّبق أو تزيد عنه.

 ج- ينبغي أن يُطالب مقدمو اخلدمات االستئمانية وخدمات تأسيس الشركات باإلبالغ عن 

إليها في  أو لصاحلهم، تتصل باألنشطة املشار  بالنيابة عن عمالئهم  أية معامالت مالية، 

التوصية رقم 12 )ه(.
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على أن احملامني واملوثقني العموميني وأصحاب املهن القانونية املستقلة واحملاسبني، بصفتهم 

مهنيني قانونيني مستقلني، غير مطالبون باإلبالغ عن شكوكهم إذا كانت املعلومات املعنية قد 

مت احلصول عليها في ظروف جتعلهم خاضعني للسرية املهنية، أو المتياز مهنة القانون. 

)انظر أيًضا امللحوظات التفسيرية للتوصية رقم 16، وامللحوظات التفسيرية للتوصيات رقم 

5 و12 و 16(.

تدابير أخرى من أجل ردع غسل األموال ومتويل اإلرهاب  •

التوصية رقم 17

ينبغي على البلدان ضمان أن هناك عقوبات فعالة ومتناسبة ورادعة، سواء جنائية، أو مدنية، أو 

إدارية، متاحة للتعامل مع األشخاص الطبيعيني أو االعتباريني الذين تشملهم هذه التوصيات، 

الذين قد أخفقوا في االمتثال ملتطلبات غسل األموال أو متويل اإلرهاب.

التوصية رقم 18

ال ينبغي أن توافق البلدان على إنشاء مصارف وهمية، أو أن تقبل استمرارها في العمل. وينبغي 

أن ترفض املؤسسات املالية الدخول في عالقة مصرفية أصيلة مع مصارف وهمية أو االستمرار 

في عالقة من هذا القبيل. كما ينبغي عليها اتخاذ االحتياطات ضد إقامة عالقات مع مؤسسات 

مالية أجنبية أصيلة تسمح باستخدام حساباتها من جانب مصرف وهمية.

التوصية رقم 19 )هذه التوصية مت تنقيحها ومت إصدار النص التالي في 
22 تشرين األول/أكتوبر 2004(

املالية  واملؤسسات  املصارف  فيه  تقوم  الذي  النظام  وفائدة  جدوى  في  البلدان  تنظر  أن  ينبغي 

والوسطاء باإلبالغ عن كافة معامالت تبادل العمالت احمللية والدولية، التي تزيد عن مبلغ محدد، 

إلى هيئة مركزية وطنية لديها قاعدة بيانات مبرمجة على الكمبيوتر، تكون متاحة للسلطات 

اخملتصة لالستخدام في قضايا غسل األموال ومتويل اإلرهاب، وتخضع لضمانات مشددة من أجل 

ضمان االستخدام الصحيح للمعلومات.

التوصية رقم 20

ينبغي أن تنظر البلدان في تطبيق هذه التوصيات على األعمال التجارية واملهن، بخالف األعمال 

واملهن غير املالية املصنَّفة، التي تنطوي على مخاطر غسل األموال ومتويل اإلرهاب.
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وينبغي على البلدان زيادة تشجيع استحداث تقنيات حديثة وآمنة إلدارة األموال تكون أقل 

عرضة لغسل األموال.

ذ فيما يتعلق بالبلدان التي ال متتثل لتوصيات فرقة العمل املعنية  التدابير التي تُتخَّ  •

باإلجراءات املالية أو ال متتثل بالقدر الكافي

التوصية رقم 21

التي  التجارية واملعامالت  املالية اهتماًما خاًصا إلى عالقات األعمال  ينبغي أن تولي املؤسسات 

بلدان ال تطبَّق توصيات فرقة  املالية، من  تقام مع أشخاص، مبا في ذلك الشركات واملؤسسات 

العمل املعنية باإلجراءات املالية، أو تطبقها على نحو غير واف. ومتى كانت تلك املعامالت تخلو 

من غرض اقتصادي واضح، أو غرض مشروع ظاهر، ينبغي فحص خلفياتها وأهدافها بقدر اإلمكان، 

وإثبات النتائج خطًيا وجعلها متاحة ملساعدة السلطات اخملتصة. وإن استمر ذلك البلد في عدم 

تطبيق التوصيات أو في تطبيقها على نحو غير واف، ينبغي أن يكون مبقدور البلدان تطبيق تدابير 

مضادة مناسبة.

التوصية رقم 22

ينبغي على املؤسسات املالية ضمان أن املبادئ املطبقة على املؤسسات املالية، املذكورة أعاله، 

تطبق أيًضا على الفروع والشركات التابعة اململوكة بأغلبية األسهم الكائنة باخلارج، السيما 

في البلدان التي ال تطبق هذه التوصيات أو تطبقها على نحو غير واف، على أن يكون هذا التطبيق 

احمللية  واللوائح  القوانني  كانت  وإذا  السارية.  احمللية  واللوائح  القوانني  به  تسمح  الذي  بالقدر 

املالية السلطات اخملتصة في  السارية حتظر تطبيق هذه التوصيات، ينبغي أن تبلغ املؤسسات 

البلد، التي توجد به املؤسسة األم، بأنها ال تستطيع تطبيق التوصيات.

اللوائح والرقابة  •

التوصية رقم 23

وأنها  الكافي،  بالقدر  والرقابة  للوائح  تخضع  املالية  املؤسسات  أن  ضمان  البلدان  على  ينبغي 

القانونية  التدابير  اتخاذ  اخملتصة  السلطات  على  وينبغي  فعااًل.  تطبيًقا  التوصيات  هذه  تطبق 

أو التنظيمية الالزمة من أجل منع اجملرمني أو شركائهم من حيازة ملكية انتفاع، أو أن يكونوا 

املالكني املنتفعني حلصة مؤثرة أو مسيطرة في مؤسسة مالية، أو أن يتولوا مناصب إدارية بها.

وفيما يتعلق باملؤسسات املالية اخلاضعة ملبادئ بازل األساسية للرقابة املصرفية الفعالة، فإن 

التدابير التنظيمية والرقابية التي تُطبَّق ألغراض احترازية، والتي تتصل بغسل األموال، ينبغي 

تطبيقها بطريقة مماثلة ألغراض مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب.
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وينبغي منح التراخيص للمؤسسات املالية األخرى وتسجيلها وتنظيمها على النحو املناسب، 

وينبغي أن تخضع للرقابة أو اإلشراف ألغراض مكافحة غسل األموال، في ضوء مخاطر غسل 

األموال أو متويل اإلرهاب التي ينطوي عليها هذا القطاع. وكحد أدنى، ينبغي منح التراخيص إلى 

العمالت  أو  النقود  تبديل  خدمات  أو  النقدية  التحويالت  خدمات  تقدم  التي  التجارية،  األعمال 

وتسجيلها، وينبغي أن تخضع ألنظمة فعالة للرصد وضمان امتثالها للمتطلبات الوطنية من 

أجل مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب.

)انظر أيًضا امللحوظة التفسيرية للتوصية رقم 23(

التوصية رقم 24

ينبغي أن تخضع األعمال واملهن غير املالية املصنَّفة للتدابير التنظيمية والرقابية املبينة فيما 

يلي:

 أ- ينبغي أن تخضع الكازينوهات لنظام تنظيمي ورقابي شامل يضمن أنها قد نفذت التدابير 

الالزمة ملكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب على نحو فعال وكحد أدنى:

ينبغي أن تكون الكازينوهات مرخَّصة؛  •

ينبغي أن تتخذ السلطات اخملتصة التدابير القانونية والتنظيمية الالزمة من أجل منع   •

اجملرمني أو شركائهم من حيازة ملكية انتفاع، أو أن يكونوا املالكني املنتفعني حلصة مؤثرة 

أو مسيطرة في الكازينوهات، أو أن يتولوا مناصب إدارية بها أو يقوموا بتشغيلها؛

ينبغي على السلطات اخملتصة ضمان أن الكازينوهات تخضع لرقابة فعالة من حيث   •

االمتثال ملتطلبات مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب.

 ب- ينبغي على البلدان ضمان أن األعمال واملهن غير املالية املصنَّفة األخرى تخضع ألنظمة 

ذلك  يتم  أن  وينبغي  وكفالته،  اإلرهاب  ومتويل  األموال  غسل  ملتطلبات  امتثالها  لرصد  فعالة 

أو  احلكومية  الهيئات  أحد  املهمة  هذه  تتولى  أن  وميكن  للمخاطر.  احلساسية  درجة  على  بناًء 

املؤسسات ذاتية التنظيم، شريطًة أن يكون بوسع املؤسسة ضمان امتثال أعضائها اللتزاماتها 

حيال مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب.

التوصية رقم 25

ينبغي أن تضع السلطات اخملتصة خطوط إرشادية، وأن توفر التغذية االسترجاعية التي تساعد 

املؤسسات املالية واألعمال واملهن غير املالية املصنَّفة على تطبيق التدابير الوطنية املوضوعة 

من أجل مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب، وبوجه خاص على كشف املعامالت املشبوهة 

واإلبالغ عنها. 

)انظر أيًضا امللحوظة التفسيرية اخلاصة بالتوصية رقم 25(
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ومتويل  األموال  غسل  مكافحة  أنظمة  في  الالزمة  التدابير  من  وغيرها  املؤسسية  التدابير 

اإلرهاب

صالحيات السلطات اخملتصة ومواردها  •

التوصية رقم 26

ينبغي أن تنشئ البلدان وحدة استخبارات مالية تكون مبثابة مركز وطني من أجل تلقي )و،حسب 

املسموح به، طلب( التحاليل ونشر تقارير املعامالت املشبوهة، وغيرها من املعلومات بخصوص 

لوحدة  يتوفر  أن  وينبغي  اإلرهاب.  ومتويل  األموال  غسل  احتماالت  على  تنطوي  التي  العمليات 

االستخبارات املالية إمكانية الوصول، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، وفي الوقت املناسب إلى 

املعلومات املالية واإلدارية وتلك اخلاصة بإنفاذ القانون التي حتتاجها من أجل االضطالع مبهامها 

على نحو سليم، مبا في ذلك حتاليل تقارير املعامالت املشبوهة.

التوصية رقم 27

ينبغي على البلدان ضمان أن أجهزة إنفاذ القانون تضطلع مبسئولية إجراء التحقيقات املتعلقة 

ع البلدان على دعم وتطوير، بقدر اإلمكان، تقنيات  بعمليات غسل األموال ومتويل اإلرهاب. وتُشجَّ

اخلاصة  والعمليات  املُراقَب  التسليم  مثل  األموال،  غسل  قضايا  في  التحقيق  تناسب  خاصة 

ع أيًضا البلدان على استخدام آليات فعالة أخرى مثل استخدام  وغيرها من التقنيات. كما تُشجَّ

مجموعات دائمة أو مؤقتة متخصصة في إجراء حتقيقات بشأن املوجودات، وفي إجراء التحقيقات 

التعاونية مع السلطات اخملتصة املناسبة في بلدان أخرى.

)انظر أيًضا امللحوظة التفسيرية اخلاصة بالتوصية رقم 27(

التوصية رقم 28

بوسع  يكون  أن  ينبغي  األساسية،  األصلية  واجلرائم  األموال  غسل  في  التحقيقات  إجراء  عند 

السلطات اخملتصة احلصول على املستندات واملعلومات من أجل استخدامها في هذه التحقيقات 

أن تشمل صالحيات السلطات اخملتصة  القضائية وغيرها من اإلجراءات. وينبغي  وفي املالحقة 

أو  املالية  املؤسسات  حيازة  في  التي  السجالت  استخراج  أجل  من  إلزامية  تدابير  استخدام 

أشخاص أخرى، والبحث عن األشخاص واألماكن واحلصول على األدلة وضبطها.
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التوصية رقم 29

املؤسسات  جانب  من  االمتثال  لرصد  الكافية  الصالحيات  الرقابة  أجهزة  لدى  يكون  أن  ينبغي 

، مبا في ذلك السلطة إلجراء  املالية ملتطلبات مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب وكفالته 

اإلدالء  على  املالية  املؤسسات  ترغم  جتعلها  التي  السلطة  ول  تُخَّ أن  وينبغي  تفتيش.  عمليات 

في  اإلخفاق  نظير  مناسبة  إدارية  وتفرض عقوبات  االمتثال،  هذا  برصد  تتعلق  التي  باملعلومات 

االمتثال لهذه املتطلبات.

التوصية رقم 30

املعنية  اخملتصة  للسلطات  املناسبة  والتقنية  والبشرية  املالية  املوارد  البلدان  توفر  أن  ينبغي 

مبكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب. كما ينبغي أن تضع العمليات التي تضمن أن موظفي 

هذه السلطات على قدر عاٍل من النزاهة.

التوصية رقم 31

 ينبغي على البلدان ضمان أن صناع السياسات ووحدات االستخبارات املالية وأجهزة إنفاذ القانون 

االقتضاء،  وعند  التعاون،  من  متكنهم  التي  الفعالة  اآلليات  لديهم  املصرفية  الرقابة  وأجهزة 

التنسيق على املستوى احمللي فيما بينهم بشأن تطوير السياسات واألنشطة وتنفيذها من أجل 

مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب.

التوصية رقم 32

أنظمتها  فعالية  مدى  مراجعة  اخملتصة  سلطاتهم  بإمكان  أن  ضمان  البلدان  على  ينبغي 

حول  شاملة  بإحصائيات  االحتفاظ  خالل  من  اإلرهاب  ومتويل  األموال  غسل  مبكافحة  املعنية 

األمور املتعلقة بفعالية وكفاءة تلك األنظمة. وينبغي أن يشمل ذلك اإلحصائيات بشأن تقارير 

األموال  بعمليات غسل  املتعلقة  والتحقيقات  ونشرها؛  استالمها  مت  التي  املشبوهة  املعامالت 

ومتويل اإلرهاب؛ واملالحقات القضائية واإلدانات؛ واملمتلكات التي مت جتميدها وضبطها ومصادرتها؛ 

واملساعدات القانونية املتبادلة أو الطلبات الدولية األخرى للتعاون.

شفافية األشخاص االعتباريني والترتيبات  •

التوصية رقم 33

ينبغي أن تتخذ البلدان التدابير من أجل منع االستغالل غير املشروع لألشخاص االعتباريني من 

التوقيت  أن تضمن وجود معلومات كافية ودقيقة وحسنة  ينبغي  األموال. كما  جانب غاسلي 

بشأن ملكية االنتفاع وسيطرة األشخاص االعتباريني، التي ميكن احلصول عليها أو الوصول إليها 

في الوقت املناسب من جانب السلطات اخملتصة.



أسهم  إصدار  من  االعتباريون  األشخاص  فيها  يتمكن  التي  البلدان،  على  ينبغي  وبوجه خاص، 

حلاملها، اتخاذ التدابير املناسبة من أجل ضمان عدم سوء استخدامها في غسل األموال، وينبغي 

تدابير من  اتخاذ  في  البلدان  تنظر  أن  وميكن  التدابير.  تبرهن على كفاية هذه  أن  تتمكن من  أن 

شأنها تيسير الوصول إلى معلومات بشأن ملكية االنتفاع والسيطرة في املؤسسات املالية التي 

تضطلع باملتطلبات الواردة في التوصية رقم 5.

التوصية رقم 34

ينبغي أن تتخذ البلدان التدابير التي متنع االستخدام غير املشروع للترتيبات القانونية من جانب 

غاسلي األموال. وبوجه خاص ينبغي على البلدان ضمان وجود معلومات كافية ودقيقة ومواتية 

بشأن الصناديق االستئمانية الصريحة، مبا في ذلك معلومات حول املؤسسني واألمناء واألطراف 

املستفيدة، التي ميكن احلصول عليها أو الوصول إليها في الوقت املناسب من جانب السلطات 

اخملتصة. وميكن أن تنظر البلدان في اتخاذ تدابير من شأنها تيسير الوصول إلى معلومات بشأن 

ملكية االنتفاع والسيطرة في املؤسسات املالية التي تضطلع باملتطلبات الواردة في التوصية 

رقم 5.

التعاون الدولي  •

التوصية رقم 35

ينبغي أن تتخذ البلدان خطوات فورية من أجل أن تصبح طرًفا في اتفاقية فيينا، واتفاقية باليرمو، 

واتفاقية األمم املتحدة الدولية لقمع متويل اإلرهاب لعام 1999 ، وتنفيذها تنفيذًا كاماًل.

كما يجري تشجيع البلدان أيًضا على التصديق على اتفاقيات دولية أخرى وتنفيذها مثل اتفاقية 

مجلس أوروبا املتعلقة بغسل عائدات اجلرمية وضبطها ومصادرتها لعام 1990، واتفاقية البلدان 

األمريكية ملناهضة اإلرهاب لعام 2002.

املساعدة القانونية املتبادلة وتسليم اجملرمني  •

التوصية رقم 36

أوسع نطاق ممكن من  توفير  أجل   وفعال من  وبناء،  التحرك بشكل سريع،  البلدان  ينبغي على 

اإلرهاب  ومتويل  األموال  بالتحقيقات في قضايا غسل  ترتبط  التي  املتبادلة  القانونية  املساعدة 

واملالحقات القضائية وما يتعلق بها من إجراءات. وعلى وجه التحديد ينبغي على البلدان:

 أ- أال حتظر أو تضع شروًطا غير معقولة أو ذات طابع مقيد زائد عن احلد على أحكام املساعدة 

القانونية املتبادلة.
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القانونية  املساعدة  طلبات  تنفيذ  أجل  من  وفعالة  واضحة  عمليات  لديها  أن  ضمان   ب- 

املتبادلة.

 ج- أال ترفض تنفيذ طلب للمساعدة القانونية املتبادلة جملرد أن اجلرمية ينظر إليها باعتبارها 

تنطوي أيًضا على مسائل متعلقة بالضرائب.

 د- عدم رفض تنفيذ طلب للمساعدة القانونية املتبادلة على أساس أن القوانني تقتضي من 

املؤسسات املالية احلفاظ على السرية أو اخلصوصية.

 ينبغي أن تضمن البلدان أن صالحيات السلطات اخملتصة التي تشترطها التوصية رقم 28 

املتبادلة، وكذا في االستجابة،  القانونية  املساعدة  متاحة لالستخدام في االستجابة لطلبات 

مبا يتسق مع اإلطار احمللي، للطلبات املباشرة من جانب األجهزة القضائية وأجهزة إنفاذ القانون 

األجنبية املقدمة إلى نظيراتها احمللية.

ومن أجل تفادي أي تنازع في االختصاص ينبغي النظر في ابتكار آليات من أجل حتديد أفضل 

تخضع  التي  القضايا  في  العدالة،  يخدم  مبا  وتطبيقها،  عليهم  املدعي  حملاكمة  يصلح  مكان 

للمحاكمة في أكثر من بلد واحد.

التوصية رقم 37

ينبغي على البلدان منح املساعدة القانونية املتبادلة، بأقصى قدر ممكن، على الرغم من انتفاء 

مبدأ ازدواجية التجرمي.

وحيثما يُشترط مبدأ ازدواجية التجرمي من أجل منح املساعدة القانونية أو تسليم اجملرمني، 

ينبغي اعتبار هذا الشرط ُمستوفاً، بغض النظر عما إذا كان البلدان يصنفان اجلرمية ضمن نفس 

ى، طاملا أنهما يجرمان السلوك الكامن وراء اجلرمية. الفئة، أو يطلقان عليها نفس املسمَّ

التوصية رقم 38

البد من وجود سلطة تتخذ إجراءات عاجلة لالستجابة للطلبات التي تتقدم بها البلدان األجنبية 

لة من غسل األموال أو اجلرائم األصلية،  من أجل حتديد املمتلكات التي مت غسلها، والعائدات احملصَّ

القيمة  ذات  املمتلكات  أو  استخدامها،  املزمع  أو  اجلرائم  هذه  ارتكاب  في  املستخدمة  واألدوات 

العائدات  ضبط  تنسيق  أجل  من  الترتيبات  توافر  أيًضا  وينبغي  ومصادرتها.  وجتميدها  املماثلة 

ومصادرتها، والتي قد تشمل املشاركة في األصول التي صودرت. 

)انظر أيًضا امللحوظة التفسيرية اخلاصة بالتوصية رقم 38(

التوصية رقم 39

البلد حيث متت  إلى  املتهم  األموال جرمية تقتضي تسليم  بأن غسل  البلدان  تعترف  أن  ينبغي 

إدانته. إذ ينبغي أن يقوم كل بلد إما بتسليم مواطنيه، أو حيث ال يفعل البلد ذلك ألسباب تتعلق 

باجلنسية فقط ، فينبغي عليه، بناًء على طلب البلد الذي يسعى للتسليم، إحالة القضية، بدون 

تأخير ال مبرر له، إلى سلطاته اخملتصة بغية محاكمة اجلرائم الواردة في الطلب.
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أي  حالة  في  ذاته كما  النحو  على  بإجراءاتها  وتضطلع  قرارها  السلطات  تتخذ هذه  أن  ينبغي 

جرمية أخرى ذات طابع جسيم مبوجب القانون احمللي لهذا البلد. وينبغي أن تتعاون البلدان املعنية 

خصوًصا في اجلوانب اإلجرائية واملتعلقة باألدلة ضمانًا لفعالية تلك احملاكمات.

وقد تنظر البلدان، وفًقا ألطرها القانونية، في تبسيط عملية تسليم اجملرمني من خالل 

السماح بتبادل طلبات التسليم فيما بني الوزارات املناسبة، وتسليم األشخاص استنادًا إلى 

لألشخاص  مبسطة  تسليم  طريقة  استحداث  و/أو  القضائية،  األحكام  أو  االعتقال  أوامر 

املوافقة التي تتنازل عن إجراءات التسليم الرسمية.

أشكال أخرى من التعاون  •

التوصية رقم 40

الدولي  التعاون  من  ممكن  نطاق  أوسع  توفر  اخملتصة  سلطاتها  أن  ضمان  البلدان  على  ينبغي 

املرتبطة  املعلومات  تبادل  لتيسير  وفعالة  واضحة  قنوات  إنشاء  وينبغي  األجنبية.  لنظيراتها 

نحو سريع  على  النظيرة  الدوائر  بني  فيما  مباشرةً  األساسية  األصلية  واجلرائم  األموال  بغسل 

وبنَّاء، إما تلقائًيا أو عند الطلب. وينبغي أن يتم تبادل املعلومات بدون شروط مقيدة ال مبرر لها.

وينبغي بوجه خاص:

 أ- على السلطات اخملتصة عدم رفض طلب للمساعدة جملرد أن الطلب يعتبر منطويًا أيًضا على 

مسائل متعلقة بالضرائب.

 ب- على البلدان عدم التذرع بالقوانني التي تقتضي من املؤسسات املالية احلفاظ على السرية 

أو اخلصوصية باعتبارها سبباً لرفض التعاون.

 ج- أن يكون بوسع السلطات اخملتصة إجراء التحريات؛ ومتى أمكن، إجراء التحقيقات بالنيابة 

عن نظيراتها األجنبية.

وحيثما تسعى سلطة متخصصة أجنبية، ال تقع ضمن والية نظيرتها، إلى احلصول على 

النظراء على نحو  املعلومات مع غير  بتبادل  السماح  أيًضا على  البلدان  جع  تُشَّ املعلومات، 

سريع وبنَّاء. وميكن أن يتم التعاون مع السلطات األجنبية من غير النظراء على أساس مباشر 

أو غير مباشر، وإذا كان هنالك شعور بعدم اليقني إزاء السبيل املالئم للقيام بذلك ينبغي أن 

تطلب السلطات اخملتصة أواًل املساعدة من نظيراتها األجنبية.

املتبادلة  املعلومات  استخدام  تكفل  التي  والضمانات  الضوابط  البلدان  تضع  أن  ينبغي 

فيما بني السلطات اخملتصة وفًقا ملا أُذِن به، ومبا يتسق مع التزاماتها املتعلقة باخلصوصية 

وحماية البيانات.

)انظر أيًضا امللحوظة التفسيرية اخلاصة بالتوصية رقم 40(
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التوصيات اخلاصة التسع بشأن متويل اإلرهاب

إقرارًا منها باألهمية احليوية التخاذ اإلجراءات الالزمة ملكافحة متويل اإلرهاب، اتفقت فرقة العمل 

التوصيات  إلى  إضافتها  عند  تضع،  التي  التوصيات،  هذه  إصدار  على  املالية  باإلجراءات  املعنية 

واألعمال  اإلرهاب  متويل  عمليات  عن  للكشف  األساسي  اإلطار  األموال،  غسل  بشأن  األربعني 

اإلرهابية، ومنعها، وقمعها. وللمزيد من التفاصيل بشأن التوصيات اخلاصة فيما يتعلق بعملية 

التقييم الذاتي، انظر امللحوظات اإلرشادية.

1.    التصديق على صكوك األمم املتحدة وتنفيذها

ينبغي أن يتخذ كل بلد خطوات فورية للتصديق على اتفاقية األمم املتحدة الدولية لقمع متويل 

اإلرهاب لعام 1999 وتنفيذها بالكامل.

وينبغي أيًضا على البلدان تنفيذ قرارات األمم املتحدة املرتبطة مبنع متويل األعمال اإلرهابية 

وقمعها، والسيما قرار مجلس األمن التابع لألمم املتحدة 1373. 

2.    جترمي متويل اإلرهاب وما يرتبط به من عمليات غسل األموال

على  وينبغي  اإلرهابية.  واملنظمات  اإلرهابية،  واألعمال  اإلرهاب،  متويل  بلد جترمي  على كل  ينبغي 

البلدان كفالة تصنيف مثل هذه اجلرائم باعتبارها جرائم أصلية لغسل األموال.

بأفضل  املعنية  والورقة   2 رقم  بالتوصية  اخلاصة  التفسيرية  امللحوظة  أيًضا  )انظر 

املمارسات(

3.    جتميد األصول اإلرهابية ومصادرتها

ينبغي على كل بلد تنفيذ التدابير من أجل جتميد، بدون إبطاء، أموال اإلرهابيني أو أصولهم األخرى 

املرتبطة مبنع متويل  املتحدة  األمم  بقرارات  اإلرهابية، عماًل  واملنظمات  اإلرهاب  بتمويل  تقوم  التي 

األعمال اإلرهابية وقمعها.

ينبغي على كل بلد أيًضا اتخاذ التدابير، مبا فيها التدابير التشريعية، وتنفيذها التي من 

ناجمة  عائدات  متثل  التي  املمتلكات  ومصادرة  ضبط  من  اخملتصة  السلطات  متكني  شأنها 

املزمع  أو  املستخدمة  تلك  أو  اإلرهابية،  املنظمات  أو  اإلرهابية  األعمال  أو  اإلرهاب  متويل  عن 

استخدامها أو مخصصة لالستخدام في هذا الغرض.

بأفضل  املعنية  والورقة   3 رقم  بالتوصية  اخلاصة  التفسيرية  امللحوظة  أيًضا  )انظر 

املمارسات(
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4.    اإلبالغ عن املعامالت املشبوهة املرتبطة باإلرهاب

الكيانات اخلاضعة  أو  التجارية،  أو غيرها من املؤسسات  املالية،  إذا اشتبهت املؤسسات 

اللتزامات مكافحة غسل األموال، أو كان لديها أسباب وجيهة لالشتباه في أن األموال ترتبط 

هذا  في  أنها ستستخدم  أو  اإلرهابية،  املنظمات  أو  اإلرهابية  األعمال  أو  باإلرهاب  تتصل  أو 

الغرض، فإن عليها إبالغ شكوكها فورًا إلى السلطات اخملتصة.

5.    التعاون الدولي

يتعني على كل بلد، مبقتضى معاهدة، أو ترتيب، أو أي آليات أخرى لتبادل املساعدة القانونية أو 

تبادل املعلومات،  تقدمي أكبر قدر ممكن من املساعدة  إلى أي بلد آخر فيما يتعلق بالتحقيقات 

املتعلقة  القانونية  واإلجراءات  والتحريات  املدنية،  القوانني  بتطبيق  واخلاصة  واإلدارية  اجلنائية 

بتمويل اإلرهاب واألعمال واملنظمات اإلرهابية.

كما يتعني على البلدان اتخاذ كافة التدابير املمكنة لضمان أنها ال توفر مالذًا آمنًا لألفراد 

املتهمني بتمويل اإلرهاب أو األعمال اإلرهابية أو املنظمات اإلرهابية، وأن تضع اإلجراءات الالزمة 

لتسليم مثل هؤالء األفراد إلى حكوماتهم حيثما كان ذلك ممكنًا.

6.    النظم البديلة للتحويالت النقدية

يتعني على كل بلد اتخاذ التدابير الالزمة لضمان أن األشخاص أو الكيانات االعتبارية، مبا فيهم 

الوكالء، الذين يقدمون خدمات حتويل األموال أو القيم، مبا في ذلك التحويل من خالل نظام غير 

رسمي أو شبكة غير رسمية، ملزمون باحلصول على ترخيص أو بأن يكونوا مسجلني وخاضعني 

جلميع توصيات فرقة العمل املعنية باإلجراءات املالية التي تسري على املصارف واملؤسسات املالية 

غير املصرفية. وينبغي على كل بلد ضمان أن األشخاص أو الكيانات االعتبارية، التي تقدم هذه 

اخلدمة بطريقة غير قانونية، تخضع للعقوبات اإلدارية أو املدنية أو اجلنائية.

بأفضل  املعنية  والورقة   6 رقم  بالتوصية  اخلاصة  التفسيرية  امللحوظة  أيًضا  )انظر 

املمارسات(

7.    احلواالت البرقية 

يتعني على البلدان اتخاذ التدابير التي تلزم املؤسسات املالية، مبا في ذلك شركات حتويل األموال، 

في  احلساب(  ورقم  والعنوان  االسم   ( التحويل  أمر  ُمصِدر  عن  ومفيدة  دقيقة  معلومات  بإدراج 

سلسلة  طوال  املعلومات  بتلك  االحتفاظ  وينبغي  به،  املتصلة  والرسائل  التحويل  استمارات 

عمليات الدفع.
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ذلك  في  مبا  املالية،  املؤسسات  أن  لضمان  الالزمة  التدابير  اتخاذ  البلدان  على  ويتعني 

شركات حتويل األموال، متعن فحص عمليات حتويل األموال ذات األنشطة املشبوهة، والتي ال 

حتتوي على معلومات كاملة عن ُمصِدر أمر التحويل ورصدها )االسم والعنوان ورقم احلساب(.

8.    املنظمات غير الهادفة للربح

ينبغي أن تراجع البلدان كفاءة القوانني واللوائح املتعلقة بالكيانات التي ميكن إساءة استخدامها 

لذلك،  التحديد، عرضة  للربح، على وجه  الهادفة  املنظمات غير  وتعـَّد  اإلرهاب.  أجل متويل  من 

وعلى البلدان ضمان عدم إساءة استخدامها على النحو التالي:

إساءة استخدام تلك املنظمات من جانب املنظمات اإلرهابية القائمة بوصفها كيانات   •

شرعية؛

استغالل الكيانات الشرعية باعتبارها قنوات لتمويل اإلرهاب، مبا في ذلك ألغراض التهرب   •

من تدابير جتميد األصول؛ و

إخفاء أو حجب حتويل األموال السري إلى املنظمات اإلرهابية حتت ستار األغراض املشروعة.  •

بأفضل  املعنية  والورقة   8 رقم  بالتوصية  اخلاصة  التفسيرية  امللحوظة  أيًضا  )انظر 

املمارسات(

9.    حاملو النقدية

ينبغي على البلدان وضع التدابير من أجل تقصي النقل املادي للعمالت والسندات حلاملها القابلة 

للتداول عبر احلدود، مبا في ذلك نظام اإلعالن أو غيره من وسائل االلتزام باإلفصاح.

ويتعني على البلدان ضمان أن السلطات اخملتصة تتمتع بالصالحية القانونية التي متكنها 

من وقف، أو تقييد العمالت أو السندات حلاملها القابلة للتداول التي يُشتبه في ارتباطها 

بعمليات متويل اإلرهاب أو غسل األموال، أو التي شاب اإلعالن عنها الكذب، أو لم يُفصح عنها 

في األصل.

ينبغي على البلدان ضمان وجود عقوبات فعالة ومتناسبة ورادعة للتعامل مع األشخاص 

الذين يعلنون أو يفصحون عن معلومات غير حقيقية. وفي حالة ارتباط العمالت أو السندات 

حلاملها القابلة للتداول بتمويل اإلرهاب أو غسل األموال، ينبغي على البلدان اتخاذ التدابير، 

مبا في ذلك التدابير التشريعية، مبا يتسق مع التوصية رقم 3 والتوصية اخلاصة رقم 3، التي 

جتيز مصادرة هذه العمالت أو السندات.

)انظر أيًضا امللحوظة التفسيرية اخلاصة بالتوصية رقم 9 وورقة العمل املعنية بأفضل 

املمارسات(

ملحوظة

فيما اعُتِمدت التوصية اخلاصة رقم 9، قامت فرقة العمل املعنية باإلجراءات املالية بحذف الفقرة 

)أ( من التوصية رقم 19 وامللحوظة التفسيرية اخلاصة بها من أجل كفالة االتساق فيما بني كافة 
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توصيات الفرقة.
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Note: b indicates boxes, and f indicates
figures

A
abbreviations, xix–xxi
acronyms, xix–xxi
administrative sanctions, 17, 18, 53
AML/CFT. See anti-money

laundering/combating the
financing of terrorism

AML/CFT supervision
by bank supervisor, 4, 12. See also

AML/CFT supervisors; specific
topics

cooperation, 147–165
enhanced due diligence requirements,

105–108
by FIU, other entity, 4, 12, 13
off-site monitoring information, 90,

91, 91b
off-site supervision, 19, 20

bank management meetings, 67, 68
collaboration requirements, 72–75
frequency, 82
information analysis, 69
off-site examiner duties, 63,

63b–65b, 65, 66, 67, 68
ongoing supervision, 60, 61
on-site examinations, coordination

with, 69, 70
purpose, 59
risk-based approach, 59
risk profile and rating 

determination, 70, 72
on-site examinations, 59, 69, 70. 

See also anti-money laundering/
combating the financing of
 terrorism (AML/CFT)

on-site supervision, 19, 20
organizational approaches, 4, 

11–14, 11b
politically exposed persons (PEPs),

106, 107, 108, 114n35, 225n2
regime weakness in, xiii, xxiv, xxivf
risk assessment systems, 70, 72
risk-based approach, 4, 18, 19, 20b,

82, 83b
sanctions duties, 137
scope, purpose of guide, xii, 3
shared supervision, 4, 13, 14, 14b
standardized approach, 4, 18, 19, 20b
supervisors. See AML/CFT supervisors;

specific topics in this heading
supervisory regime. See regime under

anti-money laundering/
combating the financing of 
terrorism (AML/CFT)

AML/CFT supervisors
accountability, 16
active involvement required, xxiii
bank duties. See also specific topics in
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