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  لتوصيات األربعنيبا لتزاممنهجية تقييم اال
  غسل األموالموعة العمل املايل ملكافحة والتوصيات اخلاصة التسع 

  
  ويل اإلرهابمنهجية مكافحة غسل األموال ومت

  )٢٠٠٧ فربايرثة يف داحمل (٢٠٠٤لعام 
  

  مقدمة
  

ـ  عرضـاً  تناول القسم األول منها   ي ، ثالثة أقسام  إلى ، بعد المقدمة،  الورقةهذه  تنقسم     منهجيـة التقيـيم،    ل ـاًعام

 األمـوال   المطلوبة لضمان فعالية نظام مكافحـة غـسل       التدابير    عن اًشرحوخلفيتها، وكيفية استخدامها في التقييمات، و     

، بما في ذلك المعـايير األساسـية والعناصـر     المنهجية عنوتفسيرات  توجيهات  القسم الثاني   ويحتوي  . وتمويل اإلرهاب 

مجموعـة  المعايير األساسية والعناصر اإلضافية لكل واحدة من توصيات         فيحدد  القسم الثالث   أما  .  بها لتزاماإلضافية واال 

العبـارات   المفردات و  يضع تعريفات ومعان لكثير من    ملحق  ة  منهجيال يتبع،  وأخيراً. غسل األموال العمل المالي لمكافحة    

  .الورقةهذه  فيالواردة 

  

  منهجية تقييم مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب
  

  الخلفية

  

 هتوجيمصممة لمعايير التقييم،  بما في ذلك ،٢٠٠٤ لعام  منهجية تقييم مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب       إن -١

 فـي التوصـيات األربعـين       الـواردة لمعايير الدولية لمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب         با دولم ال التزا تقييم   عملية

الـصادرة عـن    والتوصيات الخاصة التـسع     ) ٢٠٠٤ أكتوبر   حسبما تم تحديثها في    (٢٠٠٣عام  للمجموعة العمل المالي    

ـ ) (٢٠٠٦ فبرايرم تحديثها في    حسبما ت ( بشأن تمويل اإلرهاب     مجموعة العمل المالي   بعبـارة  مجتمعـة شار إليهـا    والم  

التوصيات األربعـين والتوصـيات     في  المعايير الواردة في هذه المنهجية      ال تتوسع   و). "مجموعة العمل المالي  توصيات  "

 عند  المقيمين ةساعدفي م  ة أساسي  المنهجية أداة  هذا، وتشكل . أو تعدلها ،   في هذا المجال   ةر الدولي ييلمعااوالتي تمثل   ،  التسع

وسـوف  . عن نظم مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب      شترك  تقارير التقييم الم  /التفصيليةإعداد تقارير التقييم    قيامهم ب 

ـ قانونية وتنظيمية ومالية م    أطرذات   دول تم تطويرها من قبل   واآلليات التي   األنظمة  جية في تحديد    هتساعدهم المن   ،ةختلف

 التي  دوللاالمنهجية  تفيد هذه   باإلضافة إلى ذلك،    و.  قوية لمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب      ةنظمأيق   تطب وذلك بغية 

 . المساعدة الفنيةيعرا، بما في ذلك ما يتعلق بمش الخاصةهاتظمتكون بصدد مراجعة أن



 ٢

  

ـ وقد اسـتفادت    .  المالي العملمجموعة  تعكس المنهجية المبادئ التي نصت عليها توصيات         -٢  مـن خبـرة     ضاًأي

خبرة صندوق النقد الـدولي     من  ، و شتركة الم هاتقييماتمن خالل   مجموعات العمل المالي اإلقليمية     والمالي  العمل  مجموعة  

برنـامج تقيـيم    خالل  الصندوق من   من خبرة   برنامج تقييم القطاع المالي، و    خالل  من  ) البنك(والبنك الدولي   ) الصندوق(

التقييمـات  بمراجعة   أيضاً والصندوق والبنك     المالي العملمجموعة   كل من    قاموقد  ). ورأوفش(الخارجية  المالية  المراكز  

، وقـد سـاعدت هـذه       ٢٠٠٢ باستخدام المنهجية الصادرة في أكتوبر       ٢٠٠٣ و ٢٠٠٢عامي   التي أجريت في     شتركةالم

 . وضع هذه المنهجيةعلى أيضاًالمراجعات 
  

 منهجيةالتقييمات باستخدام ال
  
مصممة  أداة    هي لمنهجيةأن ا بما  ووعلى الرغم من ذلك،     ،   المالي العملمجموعة   توصيات   يةهيكلالمنهجية   تتبع -٣

تقـارير التقيـيم    أن تتقيـد    المقـصود   لـيس   ف التوصـيات،    بتلـك تلتزم   دولما إذا كانت ال    تحديدالمقيمين في    ةساعدلم

علـى  شـكل هـذه التقـارير    يعتمد ينبغي أن ذلك،  من وبدالً .بصرامةوبنيتها  المنهجية    بشكل شتركالتقييم الم /ةالتفصيلي

 . أدناه٦في الفقرة الواردة األساسية  األربعةالمحاور 
  
الجـرائم  حجـم   ومنهـا   ،  يهـا إلتشير  وأن  إلى المعلومات األساسية ذات الصلة      كذلك   أن تستند التقييمات     ينبغي -٤

والتقنيـات  ل أو تمويل اإلرهاب؛ واألساليب       غسل األموا  مخاطرلالدولة   تعرض درجةو،   ونوعها األصلية لغسل األموال  

 النظام المالي وطبيعة القطاعات التي تتعامل       يةواالتجاهات العامة المستخدمة في غسل األموال أو تمويل اإلرهاب؛ وهيكل         

كافحة الجنائي األساسي؛ وأي تغييرات أدخلت على نظام م       العدلي  نظام  ال، وطبيعة   حددةمع األعمال والمهن غير المالية الم     

واألهم من ذلك أن التقارير سوف تسمح بتقييم ما إذا كانت التوصـيات   . غسل األموال وتمويل اإلرهاب في الفترة المعنية      

في كان عليه الحال    وكما  . فعاالًقد طبقت تطبيقا كامال وصحيحا وما إذا كان نظام مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب               

، أو  محقّقةالالنتائج  إلى  ية و كمالبيانات  الإلى  بالرجوع  ، يمكن الحكم على ذلك       المالي لعمل ا مجموعةجوالت التقييم السابقة ل   

 .نوعيةأكثر  عوامل االرتكاز علىيمكن 
  
مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهـاب علـى        المتعلقة ب مسائل  ال ه في بعض الدول، ال تعالج     جدير بالذكر أن  و -٥

 يمكـن وعلى سبيل المثـال،     . اإلقليم أو المستوى المحلي   /على مستوى الوالية   أيضاًفحسب بل   مستوى الحكومة الوطنية    

ينبغـي  ات على حد سواء، لذا فإنه       أو على مستوى الوالي   االتحادي   على المستوى    توجدربح أن   يتولد عنها   التي  لجرائم  ل

دابير مكافحة غسل األموال    ، لضمان تطبيق كافة ت    المناسبالمستوى الحكومي    على إجراءات مكافحة غسل األموال      اتخاذ

وعند إجراء التقييمات، ينبغي اتخاذ إجراءات مالئمة تضمن التطبيق السليم لتـدابير مكافحـة غـسل                . وتمويل اإلرهاب 

 .اإلقليم/مويل اإلرهاب على مستوى الواليةاألموال وت

  

 ال لمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهابنظام فعضمان  لة الالزميةالهيكل
  
: نظام فعال لمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب توفر إطار قانوني ومؤسسي مالئم يشتمل علـى              أي   يتطلب -٦

الجـرائم وتمويـل اإلرهـاب      متحـصالت   غسل األموال وتمويل اإلرهاب وتنص على تجميد        أعمال  تجرم  قوانين  ) ١(



 ٣

 تفرض االلتزامات المطلوبة على     ،ملزمة أخرى وسائل   في ظروف معينة  وقوانين أو لوائح،    ) ٢(ووضبطها ومصادرتها،   

إطار مؤسسي أو إداري مالئم، وقوانين تحـدد مهـام الـسلطات            ) ٣(والمؤسسات المالية واألعمال والمهن غير المالية،       

من تقديم أكبر قدر مـن      الدولة  قوانين وتدابير أخرى تمكّن     ) ٤(ووتمنحها سلطة فرض العقوبات،     وصالحياتها  المختصة  

 وقد يـؤدى تقيـيم      .التطبيق الفعال للنظام بأسره   من  السلطات المختصة   تتأكد   أن   أيضاًمن الضروري   و. التعاون الدولي 

 إلى التوصل إلى نتائج أشـمل       – أدناه   ٧ باإلضافة إلى أي نتائج يتم التوصل إليها فيما يتعلق بالفقرة            –التوصيات منفردة   

وينبغي ذكر هذه النتائج في كل من       . إلرهاب في الدولة المعنية   عن الفعالية اإلجمالية لنظام مكافحة غسل األموال وتمويل ا        

التقييم التفصيلي وفي الملخص التنفيذي له كجزء من النتائج الكلية التي توصل إليها التقرير عـن                /تقرير التقييم المشترك  

تقرير التقييم المشترك في     نموذج   أيضاًراجع  ( هذا النظام    وفعالية نظام مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب في الدولة       

 .)دليل الدول والمقيمين
  
  الخاصـة   توفر بعض العناصر الهيكليـة     أيضاًنظام فعال لمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب        أي  ويقتضي   -٧

نقاط ، أو وجود    العناصرتلك  عدم توفر   ويعيق  . التي لم تشملها معايير تقييم نظام مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب          

. إلى حد كبيـر  فعال لمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب  نظام   تطبيق   ، في اإلطار العام   كبيرةقصور  أوجه  أو  ضعف  

 أن يتحققوا من   المقيمين على ينبغي   ،مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب ال تغطي هذه الشروط        تقييم  ورغم أن معايير    

. التفصيليالتقييم  /شتركتقرير التقييم الم  في  عليهم بيان ذلك     وظاهرة، و  رئيسيةوجود نقاط ضعف أو جوانب قصور        مدى

 : ما يليهذه العناصر بوجه خاص تتضمن ينبغي أن و
  

  الشفافية والحوكمة الجيدة؛كمبادئ ال  بعضاحترام  )أ(

 وتعززهـا تـشترك فيهـا     معايير مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب       ب لتزام لال توفر ثقافة مناسبة    )ب(

، والمجموعات الصناعية والتجارية،    حددةالمؤسسات المالية واألعمال والمهن غير المالية الم      الحكومة و 

  ذاتية التنظيم؛والهيئات 

 القـوانين والتـدابير   توفرت المعلومات،حيثما ، نع الفساد ومكافحته بما في ذلك   تدابير مالئمة لم  وجود    )ج(

 مثل اتفاقيـة  ( أو الدولية لمكافحة الفساد      قليميةفي المبادرات اإل  الدولة  األخرى ذات الصلة، ومشاركة     

مكافحة غسل األموال   الدولة إلجراءات   تطبيق  وتأثير هذه التدابير على     ) ١األمم المتحدة لمكافحة الفساد   

   ؛وتمويل اإلرهاب

  يضمن تنفيذ األحكام القضائية بصورة صحيحة؛ لنظام قضائي يتمتع بدرجة معقولة من الكفاءة وجود   )د(

والتدابير ... وغيرهموالقضاة  العامين  أخالقية ومهنية عالية لضباط الشرطة والمدعين        متطلباتوجود    )هـ(

  واآلليات التي تضمن مراعاة تلك الشروط؛

                                                 
ين العامين األجانب فـي صـفقات العمـل         مسئول حول مكافحة رشوة ال    ينقتصاديتتضمن المبادرات األخرى اتفاقية منظمة التعاون والتنمية اال        ١

منظمة التعـاون  /هادئ التي أطلقها البنك اآلسيوي للتنميةالدولية، ومجموعة الدول لمكافحة الفساد، ومبادرة مكافحة الفساد لمنطقة آسيا والمحيط ال           

  .كية الدولية لمكافحة الفسادي األمراالتفاقية االتحاد اإلفريقي لمنع الفساد ومكافحته، واتفاقية، وينقتصاديوالتنمية اال



 ٤

 والمـدققين المحاسـبين   ك ،أصحاب المهن السلوك األخالقي والمهني من جانب      للتأكد من   نظام  وجود    )و(

وكذلك وجود آليات للتأكـد مـن       لسلوك والممارسات الجيدة،    اوجود قواعد   ذلك  ويتضمن  . والمحامين

 . أو اإلشرافالرقابةو مثل التسجيل أو الترخيص، لتزاماال
  
  

، وتفسريات عامة تتعلق مبعايري لتزام املعايري األساسية، والعناصر اإلضافية، ودرجات االبشأنإرشادات 
 ومنهجية مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب

  
نقـاط  كمـا أن    محـددة،    ألي دولة لن يكون عملية     مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب       نظامة  ءكفا تقييم   إن -٨

 حسب الظروف المحلية     من دولة إلى أخرى    سوف تختلف بغسل األموال وتمويل اإلرهاب       والمخاطر فيما يتعلق   الضعف

 تطوير وتعـديل سياسـات      أيضاًت، يتعين    لتطور أساليب غسل األموال وتمويل اإلرهاب مع مرور الوق         ونظراً. والدولية

 .الجديدة التهديداتمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب وأفضل الممارسات المتبعة لمواجهة 
 
 لمكافحة غسل األموال وتمويـل اإلرهـاب، وتنطبـق          ةر الدولي ييالمعاالمالي  العمل  مجموعة  توصيات  تمثل  و -٩

ومع ذلك، ينبغي أن يدرك المقيمون أن اإلطار التشريعي         . دول على جميع ال   التوصيات والمعايير الواردة في هذه المنهجية     

ومن المقبول أن   . دولة ألخرى المتعلق بمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب يمكن أن يختلف من           والرقابي  والمؤسسي  

م اختالف األساليب التي يتحقق     ، رغ الوطنية المعايير الدولية بطريقة تتوافق مع نظمها التشريعية والمؤسسية          دولتطبق ال 

لمقيمين أن يأخذوا في االعتبار، فـي هـذا     على ا وينبغي  .  المالي مجموعة العمل توصيات  ب لتزام شرط اال  لتزامبها هذا اال  

وعالوة على  .  اإلدارية، واألوضاع الثقافية والقانونية المختلفة     ا، وقدراته الدولةالخصوص، مرحلة التطور االقتصادي في      

 في تطبيـق المعـايير       يتم إحرازه  حرز أو ُأسبق أن   لتقييم، وأن يوضح أي تقدم      عملية ا  التقرير سياق  يبيننبغي أن   ذلك، ي 

 .الدولية والمعايير الواردة في هذه المنهجية
  
  

  المعايير األساسية
  
في كل واحدة من    اإللزامية  لعناصر  با الكامل   لتزاماالإلظهار  المعايير األساسية هي العناصر التي ينبغي توفرها         - ١٠

كذلك . اًمهمليس  المعايير  تسلسل  ن  إال أ ،  في كل توصية   أرقام متتالية ب هاتقييمالتي سيتم   لمعايير  ا تم ترقيم وقد  . التوصيات

مهمـة فـي تقيـيم      الجوانـب   بعض ال  تحديد   علىللمساعدة  ) رييالمعاأسفل  (  توفير بعض التوضيح   في بعض الحاالت  تم  

لحاالت التي يمكن أن ينطبق فيها شرط معـين،         في ا ،  بعض المعايير لتم توفير بعض األمثلة     وعالوة على ذلك،    . المعايير

على واردة  هي  بل   ، من المعايير  األمثلة جزءاً هذه  تعد   وال. عادةااللتزامات المطبقة    مناستثناءات  يسمح فيها ب  قد  أو التي   

 . مالئمةبعينها بمعايير المتخذة فيما يتعلق  توضح ما إذا كانت التدابير الوطنيةقد سبيل اإليضاح فقط، لكنها 
  
  لتزاماالدرجات  
  
  جزئيـاً  ملتزمة إلى حد كبير، و    ملتزمة، و ملتزمة: هي بكل توصية الدولة   تزاملالمستويات محتملة   أربعة  هناك   - ١١

يير األساسـية   وتستند هذه المستويات إلى المعـا     . غير منطبقة وفي حاالت استثنائية يمكن اعتبار التوصية       . ملتزمةوغير  

 : على النحو التاليبيانها و،فقط
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  . األساسيةهامعاييربكافة  يتعلق فيماالتوصية بالكامل ب االلتزامعندما يتم   ملتزمة

  .مع الوفاء الكامل بغالبية المعايير األساسية ضئيلة قصور جوانبوجود عند    إلى حد كبيرملتزمة

  .بعض المعايير األساسيةب زملتتوبعض اإلجراءات األساسية  تقد اتّخذ دولةالكون تعندما    جزئياملتزمة

  . قصور كبيرة مع عدم الوفاء بغالبية المعايير األساسيةجوانبتوجد عندما   ملتزمةغير 

، بـسبب الخـصائص الهيكليـة أو القانونيـة أو           منهأو جزء    أحد المتطلبات ال ينطبق   عندما    غير منطبقة

  .تلك الدولةع معين من المؤسسات المالية في عدم وجود نوك،  للدولةالمؤسسية
  
  
كانت هناك سـلطة     وما إذا    ،معياركل   القوانين واللوائح لمعرفة ما إذا كانت تفي ب        أن يستعرض المقيِّمون  ينبغي   - ١٢

 أو التدابير   لمعايير إال إذا كانت القوانين أو اللوائح      با بالكامل   ملتزمة دولوال ينبغي اعتبار ال   . تلك القوانين وتطبيق كافيين ل  

التاليـة  أو في الفترة    للدولة  وقت الزيارة الميدانية    وفعالة  األخرى المتعلقة بمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب سارية         

 .إعداد التقريراالنتهاء من  وقبل مباشرةلها 
  
علـى قطاعـات    مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب      بشأن  وقائية  متطلبات  القوانين التي تفرض    تنفيذ  ينبغي   - ١٣

الرئيسية مبادئ  الوينبغي االلتزام في تلك القطاعات ب     .  الرقابية من خالل العملية  ها  فرضووالتأمين واألوراق المالية    البنوك  

 التـأمين لجهـات الرقابـة علـى        واالتحاد الدولي لجنة بازل للرقابة المصرفية     للرقابة المصرفية الفعالة الصادرة عن      

المبادئ الرقابية مع الشروط الـواردة فـي        هذه  ستتقاطع  في بعض الحاالت،    و. األوراق المالية  لهيئاتالمنظمة الدولية   و

 تم   التي نتائجالأجريت أو    تقييميكونوا على علم بأية عمليات      أن  لمقيمين  على ا وينبغي  .  لها ةً متمم كون أو ست  هذه المنهجية 

المعنية بوضـع   الرقابية  األجهزة  تكون صادرة عن    ير أخرى   معايأية مبادئ أو    أو   ،المبادئ األساسية التوصل إليها بشأن    

من دولـة   األمر سيختلف   فإن  خرى من المؤسسات المالية،     األنواع  األإلى  وبالنسبة  . االعتبارعين  ا ب هوأن يأخذو  ،المعايير

ـ خالل  ن  م، أو   رقابيطار تنظيمي أو    إخالل  من  وفرضها  تلك القوانين وااللتزامات     تطبيقفيما يتعلق ب  إلى أخرى     لائوس

 .أخرى

  

  العناصر اإلضافية
  
كـون  يقـد   و ،نظام مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب      من شأنها تعزيز  خيارات  العناصر اإلضافية   تشكّل   - ١٤

 أفـضل   أوراق أو مـن      المـالي  مجموعة العمـل  في توصيات   إلزامية   وهي مستمدة من عناصر غير       .وباًمرغوجودها  

 لجنـة    أو الهيئات الدولية التي تضع المعايير مثـل         المالي مجموعة العمل لصادرة عن   األخرى ا  واإلرشاداتالممارسات  

م ألغـراض   ، وال تقـي   إلزاميـة غير  فهي  ورغم أن هذه العناصر تشكل جزءا من التقييم الكلي          . بازل للرقابة المصرفية  

 للمقيمين النظر في التـدابير      يمكنو.  شكل أسئلة  علىالعناصر اإلضافية   ، تمت صياغة    تامولتوضيح ذلك بشكل    . لتزاماال

أن  في الـسياق نفـسه،    ،   للمقيمين يمكنو. كل دولة بالتي اتخذت أو لم تتخذ والتعليق عليها، مع مراعاة الظروف الخاصة            

  أو نظام مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب     أن تعزز     من شأن تلك المسائل    ه أن  لهم بينإذا ت  مسائل أخرى    ينظروا في 

 .هم في تعزيزهتساقد 
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  الفعالالتنفيذ 
  
التقيـيم هـذه    عمليات  تناول  ت وأن    فعاالً تطبيقاًمطبقة    المالي مجموعة العمل توصيات  أن تكون   من الضروري    - ١٥

 هي أن التقـارير     ، أعاله ٧و ٦في الفقرتين   مذكور  هو  النقطة األساسية، كما    لكن  . المسألة وأن تعكسها في درجات التقييم     

أخذا في االعتبار ما إذا كانت       لتزاماال  درجة أيضاً بل ستقيم     المالي مجموعة العمل توصيات  ب الشكلي   تزاملاالفقط  لن تقيم   

ويجب . ويجب أن ينظر المقيمون إلى الفعالية كمكون أساسي عند تقييم كل توصية            .قد تم تطبيقها بطريقة فعالة    التوصيات  

المقيمون أن العبء يقع علـى الدولـة المقيمـة    يذكر  ويجب أن .قريرسرد كافة النتائج التي توصل إليها المقيمون في الت      

 ).سواء عن طريق اإلحصائيات أو من خالل عوامل أخرى(ثبات فعالية تطبيق التوصيات إل
 

عند تقييم ما   وسيكون على المقيمين أخذ البيانات الكمية والمعلومات النوعية وغيرها من المعلومات في االعتبار               - ١٦

 أعاله، يجـب إدراك أن لكـل دولـة          ٩وكما هو مذكور في الفقرة      .  فعاالً ات بعينها قد تم تطبيقها تطبيقاً     إذا كانت توصي  

نظم مختلفة لمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب، وأن كل عملية تقييم يجب أن تتم على أسـاس الظـروف                   وقوانين  

 على وعي بالظروف الخاصة لكل دولة يتم تقييمها، بما          وسيتطلب الحكم على الفعالية من المقيمين أن يكونوا       . االخاصة به 

 واإلطـار القـانوني والمؤسـسي       ،في ذلك المخاطر ونقاط الضعف المحتمل استغاللها لغسل األموال أو تمويل اإلرهاب           

لنظـر  ويجب أن يتم ا   .  أعاله ٧ و ٦ والعناصر الهيكلية المشار إليها في الفقرتين        افحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب،    لمك

 ، وحجم القطاع المالي وقطاع األعمال والمهن غير المالية المحددة         ، في بعض العوامل األساسية بعينها، كعدد السكان       دائماً

تـؤدي   وال   . إلى غير ذلـك    ، وإمكانية االستغالل في تمويل اإلرهاب     ،وحجم ونوع الجرائم األصلية ونشاط غسل األموال      

 .يجب النظر إليها عادة على أنها ذات صلة بهذه العوامل األخرىلذا ، و إلى نتائجوحدها عادة للتوصلالبيانات المطلقة 

  

يأخذوا بعين   أن   أيضاًًوباإلضافة إلى الحصول على معلومات عن النتائج المباشرة والسياق، ينبغي على المقيمين              - ١٧

لفعالية، كالتقارير الصادرة عـن      من المصادر األخرى التي يمكن أن توفر معلومات أخرى ذات صلة عن ا             اًعدداالعتبار  

 :منهاجهات أخرى والتي تركز على موضوعات مشابهة أو ذات عالقة، و

  

  .١٣٧٣تقارير الدول التي تعد بموجب قرار مجلس األمن  •

المراكز المالية الخارجية التي تصدر عن صندوق النقد الدولي أو البنـك            تقارير برنامج تقييم القطاع المالي أو        •

  .الدولي

قارير عن تدابير مكافحة الرشوة التي تعدها هيئات كمنظمة التعاون والتنمية االقتصاديين أو لجنة مجموعـة                الت •

  .الدول لمكافحة الفساد التابعة لمجلس أوروبا

  .الدراسات الوطنية عن تدابير مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب •

  

عمليـة مناقـشة الفعاليـة      سياق  في  عناصر المهمة األخرى    من ال تعد الزيارة الميدانية للدولة التي يتم تقييمها        و - ١٨

والتحقق منها، حيث يكون لدى فريق التقييم الفرصة للحصول على معلومات أكثر تفـصيالً مـن خـالل االجتماعـات                    
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 التـي يمكـن     المتنوعة التي تتم ميدانياً، بما يشمل ما يتعلق منها بمخاطر غسل األموال وتمويل اإلرهاب ونقاط الضعف               

من القطـاع   المختلفة  والجهات  االتحادات  ستغاللها، والتحقق من اإلجابات التي يتم توفيرها من قبل الحكومات من خالل             ا

معايير إحدى التوصيات للتأكـد مـن فعاليـة تطبيـق           استخدام   كن أن من المم   أيضاًًن  والمقيمأن يذكر   وينبغي  . الخاص

يعهد إليها بمكافحة غسل األمـوال أو تمويـل         من الجهات التي    ة ما    ستكون الموارد المتاحة لجه    ،فمثال. توصيات أخرى 

جهـات الرقابـة الماليـة      ومنها على سبيل المثـال      ،  أيضاًً بفعالية هذه الجهة  عادة  ذات صلة   ) ١-٣٠المعيار  (اإلرهاب  

 .الخ) ٢٦التوصية (ووحدة المعلومات المالية ) ٢٣التوصية (
  

 إرشادات وتفسيرات عامة
  
 مع بعض المصطلحات    ،مجموعة العمل المالي  المأخوذة من توصيات    ات  األول قائمة كاملة بالتعريف   يقدم الملحق    - ١٩

األخص تلـك   وببمعاني هذه المصطلحات،    دراية  وينبغي أن يكون المقيمون على      . منهجيةاإلضافية المستخدمة في هذه ال    

، المؤسـسات الماليـة، تمويـل       حـددة المالية الم ، األعمال والمهن غير     الدولةالنظر في،   : المستخدمة في المنهجية، مثل   
 اًأساسـي   مصطلحاً بشكل خاص  مصطلح المؤسسات المالية   يعتبرو. االعتبارية والترتيبات القانونية  الشخصيات  اإلرهاب،  

التـي تمكـن    والبدء لكافة عمليات التقيـيم      نقاط  واحدة من   وفي تقييم أي نظام لمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب،          

 . أنواع المؤسسات المالية التي تزاول األنشطة المالية المشار إليها في التعريف           شامل لجميع فهم   التوصل إلى من  مقيمين  ال

ـ ال اتتفـسير لمسائل أخرى تخضع ل   بالمتعلّقة  التالية  اإلرشادات   أن يأخذوا في االعتبار      أيضاًًلمقيمين  على ا وينبغي   ، ةعام

 . الذي يتبعونهنهجمالاتساق  ضمانلة على درجة كبيرة من األهميهو أمر و
  
كل توصية  فيما يتعلق ب   لتزام،اليقوموا بتقييم ا  على المقيمين أن    ينبغي   – طر غسل األموال وتمويل اإلرهاب    اخم - ٢٠

 ه يجب علـى    إجراءات معينة، على أساس أن     اتّخاذمطالبة ب   المؤسسات المالية   ينبغي وفقاً له أن تكون     معيار أساسي كل  و

توصيات في  المتضمنة  أحد االعتبارات المهمة    ومع ذلك، فإن    . كافة الشروط المحددة  في  ستوتأن  سات المالية   جميع المؤس 

نواع معينة من المؤسسات الماليـة أو       ألغسل األموال وتمويل اإلرهاب بالنسبة      مخاطر   هو درجة     المالي مجموعة العمل 

 المخاطر في االعتبار وأن تقرر الحد     حجم   أن تأخذ    دوللليمكن   ،لذلكو. عملياتأنواع معينة من العمالء أو المنتجات أو ال       

  : إحدى الحالتين التاليتينشريطة تحقق،  الماليمجموعة العملمن تطبيق بعض توصيات 
  

ـ " المؤسسة الماليـة " في تعريف امشار إليه ال ةمالي ال األنشطة مزاولة أحد    في حال   )أ(  قائمـة وارد فـي  ال

مخـاطر  تكـون   بحيـث    ،)مع مراعاة المعايير الكمية والمطلقة    ( اًجدمحدود   شكلبأو   عارضبشكل   التعريفات

  .منخفضة  غسل األموال أو تمويل اإلرهاب أنشطةحدوث
  
تقرر أن  للدولة   يمكناألموال وتمويل اإلرهاب،    انخفاض مخاطر غسل     يثبتفي ظروف أخرى حيث       )ب(

ذلـك  يحـدث   ولكن يجب أن    .  التوصيات أو أكثر   ىالتي تنص عليها إحد   متطلبات  العدم تطبيق بعض أو جميع      

 لى فعالية إمقيمين  الاطمئنان  يشترط  وألغراض هذه المنهجية،    . ةبرربنى على قواعد م   وأن ي للغاية  بشكل محدود   

  . التي تم التوصل إليهانتائجال ومعقولية ةالمنخفضالمخاطر تحديد المتبعة في عملية ال
  

٢١ - ل ا عدة معايير   على   ٥ التوصية   تنصالسماح لمؤسساتها المالية بأن تأخذ المخاطر في االعتبار عنـد           دوللتخو 

وال ينبغي أن يسمح ذلك للمؤسسات المالية       .  المؤسسات اتخاذها   تلك العناية الواجبة التي يجب على    إجراءات  تحديد نطاق   



 ٨

بـبعض  فيمـا يتعلّـق     نبغي اتخاذهـا    التي ي اإلجراءات  بتخفيف أو تبسيط    ولكنه يسمح لها    الالزمة،  التدابير  تجنب اتخاذ   ب

وينبغي أن يطمئن المقيمون إلى وجود آلية مالئمة تتمكن السلطات المختصة بواسطتها من تقيـيم أو مراجعـة                  . المعايير

 مراجعة القرارات   أيضاًاإلجراءات التي اتخذتها المؤسسات المالية لتحديد درجة المخاطر وكيفية إدارتها لتلك المخاطر، و            

 .خذتها المؤسساتالتي ات
 
  ضـرورة أن   أيضاً هذا ويقتضي.  األمور لبعض إشارة إلى اطمئنان المؤسسة المالية       ٩ و ٥ن  ا التوصيت تتضمن - ٢٢

مختصة، وأن يطمئن المقيمون إلى وجود آليـة مالئمـة          اللسلطات  لتبرير تقييمها لألمور    القدرة على   المؤسسة  يكون لدى   

 .ة تقييمات المؤسسات الماليةتستطيع السلطات المختصة بواسطتها مراجع
 
على المالي   مجموعة العمل تنص توصيات   . حددةالمؤسسات المالية واألعمال والمهن غير المالية الم      متطلبات   - ٢٣

القانون أو  موجب  بأن تكون مطالبة    ينبغي  "، أو   حددةلمؤسسات المالية أو األعمال والمهن غير المالية الم       على ا " ينبغي"أنه  

تلزم مؤسساتها الماليـة أو     تدابير   أو سلطاتها المختصة باتخاذ      دولال هذه اإلشارات تلزم  و. إجراءات معينة باتخاذ  " اللوائح

وبهدف توحيد الصيغة المعتمدة في     . من التوصيات ذات الصلة   توصية  كل  ب لتزام باال حددةاألعمال والمهن غير المالية الم    

ـ ويعتَمـد  " ( مطالبةالمؤسسات المالية أن تكونينبغي "لية عبارة   بالمؤسسات الما  ة المتعلق ايير المع تستخدمالمنهجية،   نهج م

 ).حددةألعمال غير المالية الملبالنسبة مشابه 
  
تـضمين  ينبغـي   " بأنـه    أيـضاً التفسيرية  المذكرات   تقضي   – الملزمة األخرى وسائل  ال أو   الالئحةالقانون أو    - ٢٤

إلـى   واللـوائح  القـانون   مصطلح  ويشير ". الئحة ي قانون أو   ف ١٣و ١٠و ٥التوصيات  الواردة في   االلتزامات األساسية   

تكون صادرة أو مرخصة    أخرى  مشابهة   متطلباتأو   التنفيذيةواللوائح  والمراسيم   القوانين ك – التشريع األساسي والثانوي  

وسـائل  ال  مـصطلح  شيريو. لتزامعدم اال في حالة   مع عقوبات   يفرض متطلبات إلزامية     الذيو – هيئة تشريعية من قبل   
 مـع   ملزمـة متطلبـات   تفرض  أو التعليمات أو الوثائق أو اآلليات األخرى التي         اإلرشادية   إلى المبادئ    الملزمة األخرى 

وينبغـي  . ذاتية التنظيم هيئة  أو  ) ماليةالرقابة  كجهة لل (سلطة مختصة   وتكون صادرة عن    ،  لتزامعدم اال في حالة   عقوبات  

وقد وضعت عالمة النجمة    ). ١٧راجع التوصية   (ورادعة  ومتناسبة   فعالة   لتزاماالفي كلتا الحالتين أن تكون عقوبات عدم        

كثر تفـصيال   األعناصر  ال أما ،التزامات أساسية تعد   والتي   ١٣و ١٠و ٥منهجية المتعلقة بالتوصيات    ال معايير   بجانب" "

 ١٨و ١٥-١٤و ١١و ٩-٦ التوصـيات الواردة فـي    االلتزامات  كذلك  ، و ١٣و ١٠و ٥ بالتوصياتالخاصة   في المعايير 

 .ملزمة أخرىوسائل موجب  أو بالئحةقانون أو موجب إما بفيمكن أن تكون مطلوبة  ٢٢-٢١و
  
 حـددة األعمال والمهن غير المالية الم    أن تكون    ينبغي   – حددةالتقييم المتعلق باألعمال والمهن غير المالية الم       - ٢٥

 على أساس أنـه ينبغـي       لتزاملمقيمين تقييم اال  على ا وينبغي  .  باتخاذ إجراءات معينة   ١٦و ١٢بموجب التوصيتين   مطالبة  

ومع ذلك، ال يلـزم     . اتالتوصي الواردة في    أن تستوفي المتطلبات  على جميع الفئات المحددة لألعمال والمهن غير المالية         

  العدل كاتبيوين  بالمحام حصراً تختص ملزمة أخرى اتخاذ تلك اإلجراءات من خالل قوانين أو لوائح أو وسائل           المطالبة ب 

في قوانين أو لوائح أو     مشمولة  تلك األعمال والمهن    أن   طالما   ، األخرى حددةواألعمال والمهن غير المالية الم     ينوالمحاسب

 األعمال والمهن غيـر الماليـة       التزامتقييم   أن   المقيمونيذكر  أن  وينبغي  . األساسيةأنشطتها   تغطي   ملزمة أخرى وسائل  

 ولـيس   ١٦و ١٢التوصـيتين    ضمنفقط  يتم  بير الضرورية لمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب        جميع التدا ب حددةالم

 مكافحة غسل    المطبقة في مجال   تزاماتلاالإخفاق أي دولة في توسيع نطاق       ينعكس  ينبغي أن   ال  و. توصيات أخرى ضمن  



 ٩

حديد إمكانية  وعند ت . التوصيات األخرى ول ب المشمتقييم  ال  على نتائج  األعمال والمهن تلك  شمل  ياألموال وتمويل اإلرهاب ل   

 مناظرنهج  ماتباع  لمقيمين  على ا معايير معينة، ينبغي    ب فيما يتعلق  ملزمة أخرى وسائل  أي  أو  اللوائح  استخدام القوانين أو    

 .لمؤسسات الماليةللك المستخدم بالنسبة ذل

  

  



 ١٠

  التوصيات األربعون
  المعايير األساسية والعناصر اإلضافية

  

  النظم القانونية   - أ
  

  جريمة غسل األموال نطاق
  

  ١التوصية 
  

.  والتوصية الخاصة الثانية١نص التوصية ب مقترنةأدناه الواردة ينبغي قراءة المعايير األساسية والعناصر اإلضافية 

صية في التو (٣-٢و ٢-٢ والمعيارين ٦-١إلى  ٣-١من من أن تقييمات المعايير يجب التأكد : ظة للمقيمينحمال(

  ).متوافقة) الخاصة الثانية
  

  المعايير األساسية

  

 لمكافحة االتجار غير ١٩٨٨ اتفاقية األمم المتحدة لعام على أساسم غسل األموال يجرت على الدول نبغيي ١-١

 لمكافحة الجريمة ٢٠٠٠، واتفاقية األمم المتحدة لعام )اتفاقية فيينا(المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية 

) ب) (١ (٣راجع المادة (، أي بعبارة أخرى األركان المادية للجريمة )اتفاقية باليرمو(بر الوطنية المنظمة ع

 ).من اتفاقية باليرمو) ١(٦من اتفاقية فيينا والمادة ) ج(و
  
  بصورةتمثلبغض النظر عن قيمتها،  ، جريمة غسل األموال لتشمل أي نوع من الممتلكاتأن تمتدينبغي  ٢-١

 .ما جريمةناتجة عن متحصالت اشرة مباشرة أو غير مب
 

رتكاب باشخص قد تم إدانة أن يكون فليس من الالزم  جريمة، متحصالت عند إثبات أن الممتلكات هي ١-٢-١

  .٢جريمة أصلية

 
توسيع نطاقها  إلى دولينبغي أن تشمل الجرائم األصلية لغسل األموال كافة الجرائم الخطيرة، وأن تسعى ال ٣-١

الواردة من الجرائم عدداً الجرائم األصلية تتضمن وكحد أدنى، يجب أن .  الجرائم األصليةلتشمل أكبر عدد من

ينبغي تضمين فالفئة المحددة على جريمة معينة، في حالة اقتصار و. ٣الفئات المحددة للجرائمكل واحدة من في 

 .تلك الجريمة
 

                                                 
  .إلجراءاتينطبق هذا المعيار في أي مرحلة من مراحل اإلجراءات، بما في ذلك عند بحث اتخاذ قرار ببدء ا ٢
ولتغطية ." المشاركة في مجموعة إجرامية منظمة وابتزاز األموال      " من الدول إنشاء جريمة مستقلة هي        ١ال تتطلب التوصية    :  مالحظة للمقيمين  ٣

كجريمة تصنيفها  إما   أي، يمكن االكتفاء بأن تستوفي الدولة أحد الخيارين الواردين في اتفاقية باليرمو،             )٣-١المعيار  (هذه الفئة من فئات الجرائم      

  .على التآمرقائمة جريمة ضمن مستقلة أو 



 ١١

 ينبغي أن تتضمن الجرائم ،٤منهج الحدييتضمن المزيجاً من المناهج المنهج الحدي أو  دولحيثما تطبق ال ٤-١

 :األصلية على أقل تقدير كافة الجرائم
  
  

  ؛الوطني نطاق الجرائم الخطيرة بموجب قانونها ضمنالتي تقع   )أ(

 ؛تزيد عقوبتها القصوى عن عام واحد سجناًالتي أو   ) ب(

في نظامها  لديهايوجد   التيدوللإلى اوذلك بالنسبة ( تزيد عقوبتها الدنيا عن ستة أشهر سجناً التيأو   ) ج(

  ).بشأن الجرائم حد أدنى  القانوني
  

 التي ال الجرائمفي مقابل " (الجرائم التي تستوجب توجيه االتهام: "األمثلة التاليةالجرائم الخطيرة فئات تشمل 

  ).الجنحفي مقابل " (الجنايات"، و)تستوجب توجيه االتهام
 

والتي تمثل  دولة أخرى في  ارتكبتغسل األموال ليشمل األفعال التيلصلية ينبغي أن يمتد تعريف الجرائم األ ٥-١

 .محلياًً، والتي كان يمكن أن تشكل جريمة أصلية لو ارتكبت تلك الدولةجريمة في 
 
لدول ل يمكن ومع ذلك،.  الجريمة األصليةنرتكبويطبق جريمة غسل األموال على األشخاص الذين نتينبغي أن  ٦-١

حيثما تقضي الجريمة األصلية جريمة غسل األموال على األشخاص الذين ارتكبوا طبيق عدم تعلى أن تنص 

 .بذلك المبادئ األساسية لقوانينها المحلية
 
شمل التآمر الرتكابها، والمحاولة، والمساعدة بما يجريمة غسل األموال، مناسبة لتابعة جرائم تحديد ينبغي  ٧-١

 .انت المبادئ األساسية للقوانين المحلية ال تسمح بذلكوالتحريض، والتسهيل، والتوجيه، إال إذا ك
  

  العناصر اإلضافية
  
  األخرىتلك الدولةجريمة في مثل ي ال دولة أخرىفي ناشئة عن فعل تم جريمة الكانت متحصالت في حال  ٨-١

 هذا جريمة غسل أموال؟يشكل هل ف، محلياًجريمة أصلية لو ارتكب يمثل  كان يمكن أن هلكن

  

                                                 
مستوى حدي مرتبط إما بفئة للجرائم الخطيرة أو ) ب(جميع الجرائم، أو ) أ(تحدد الدول الجرائم األصلية األساسية لغسل األموال باإلشارة إلى  ٤

  .مزيج من هذه المناهج معا) د(قائمة بالجرائم األصلية، أو ) ج(، أو )الحدي المنهج(الجريمة األصلية إلى عقوبة السجن السارية على 



 ١٢

  ٢التوصية 
  

  .٢نص التوصية مقترنة بأدناه الواردة ينبغي قراءة المعايير األساسية 
  

  المعايير األساسية
  
  نشاط غسل أمواليمارسونعلى األشخاص الطبيعيين الذين على األقل ينبغي أن تنطبق جريمة غسل األموال   ١-٢

  . بذلك علٍموهم على
  
  .الموضوعيةالظروف الواقعية ريمة غسل األموال من ينبغي أن يسمح القانون باستنباط عنصر النية في ج  ٢-٢
  
بسبب المبادئ األساسية للقوانين (وإذا تعذر ذلك . االعتبارية الشخصياتية الجنائية لتشمل مسئولينبغي أن تمتد ال  ٣-٢

  .ية المدنية أو اإلداريةمسئولال اعليهيجب أن تنطبق ف) المحلية
  
ية الجنائية عن غسل األموال دون إمكانية اتخاذ مسئولعتبارية للاال الشخصياتال ينبغي أن يحول خضوع   ٤-٢

  .يةمسئول التي يوجد بها أكثر من شكل واحد للدولاإلجراءات الجنائية أو المدنية أو اإلدارية الموازية في ال
  
عالة لعقوبات جنائية أو مدنية أو إدارية ف االعتباريةوالشخصيات األشخاص الطبيعيون خضع يينبغي أن   ٥-٢

  .٥تناسبة ورادعة عن جريمة غسل األموالمو
  
  

  

  

  

  

  

                                                 
  :، يجب على المقيمين أن يأخذوا في االعتبار)٥-٢المعيار (إذا كانت العقوبات الجنائية فعالة ومتناسبة ورادعة ما عند تقييم :  مالحظة للمقيمين٥

  .يرة األخرى في الدولة التي يتم تقييمهاللجريمة بالتناسب مع الجرائم الخط) الغرامة/السجن(مستوى العقوبة  •

لجرائم غسل األموال وتمويل اإلرهاب بالتناسب مع جرائم غسل األموال وتمويل اإلرهاب في الدول ) الغرامة/السجن(مستوى العقوبة  •

  .األخرى

  .العقوبات التي وقعتها المحاكم فعلياً ضد جرائم غسل األموال وتمويل اإلرهاب •



 ١٣

  المؤقتة والمصادرةالتدابير 
  

  ٣التوصية 
  

.  والتوصـية الخاصـة الثالثـة      ٣نص التوصية   ب مقترنةأدناه  الواردة  ينبغي قراءة المعايير األساسية والعناصر اإلضافية       

في التوصـية    (١١-٣ والمعيار   ٦-٣، والمعيار   ٤-٣إلى   ١-٣من أن تقييمات المعايير     يجب التأكد   : للمقيمينمالحظة  (

  ).متوافقة) الخاصة الثالثة
  

  المعايير األساسية
  
  :  أو التي تشكلتي تم غسلهاينبغي أن تنص القوانين على مصادرة الممتلكات ال   ١-٣

  
  من؛متحصالت   ) أ(

  وسائط مستخدمة في؛   )ب(

  وسائط اتجهت النية إلى استخدامها في   )ج(
  

  .تمويل اإلرهاب، أو جرائم أصلية أخرى، وممتلكات معادلة لها في القيمة وأجرائم غسل األموال كاب ارت
  

  : بنفس القدر على١- ٣ ينبغي أن ينطبق المعيار ١-١-٣
  

جرائم، بما في ذلك الدخل أو متحصالت الممتلكات المتأتية بشكل مباشر أو غير مباشر من   ) أ(

  جرائم؛ متحصالت الن األرباح أو الفوائد األخرى م

متهم ملكية أو  حيازةكافة الممتلكات المشار إليها أعاله، بغض النظر عما إذا كانت في   ) ب(

  . ٥-٣لمعيار مع مراعاة اجنائي أو طرف ثالث، 
  

الخاضـعة  الممتلكـات   "بعبـارة    أعـاله    ١-١-٣ و ١-٣يشار إلى جميع الممتلكات المشار إليها في المعيارين         

  ".لمصادرةل
  
ضبط الممتلكـات، لمنـع أي      أو  /مؤقتة تشمل تجميد و   تدابير  أخرى على اتخاذ    وتدابير  ينبغي أن تنص القوانين        ٢-٣

  .في الممتلكات الخاضعة للمصادرة أو نقلها أو التصرف فيهاجار تا
  
من خالل  ضبطها   أولمصادرة  لالخاضعة  بالتطبيق المبدئي لتجميد الممتلكات     التدابير  ينبغي أن تسمح القوانين أو         ٣-٣

  .ن المحليو المبادئ األساسية للقان ذلك يتعارض معإال إذا كانإنذار، أو دون سابق إجراء أحادي الجانب 

  

كافيـة  صـالحيات    المالية أو السلطات المختصة األخرى       معلومات ال ة أو وحد  إنفاذ القانون سلطات  منح  ينبغي     ٤-٣

  .متحصالت جرائم للمصادرة أو التي يشتبه في أنها ، تخضع، أو التي قدالخاضعةلتعيين وتعقب الممتلكات 
  
وينبغي أن تتوافـق هـذه      . حسنة النية  ثالثةالطراف  األحماية لحقوق   الاألخرى  والتدابير  ينبغي أن توفر القوانين        ٥-٣

  .الحماية مع المعايير المنصوص عليها في اتفاقية باليرمو



 ١٤

  
منع بعض األعمال أو إبطالها، سواء كانت تعاقديـة أم غيـر             من شأنها    ينبغي أن تتوفر السلطة التخاذ خطوات        ٦-٣

مـن   هذه األعمال  بأن   واعلميأن  يفترض  كان  على علم أو    ن  واألشخاص المعني فيها  ن  اكفي الحاالت التي    ذلك،  

  .لمصادرةلالخاضعة على استرداد الممتلكات السلطات المختصة قدرة تؤثر على  أن اشأنه
  

  العناصر اإلضافية
  
  : هل تنص القوانين على مصادرة   ٧-٣
  

أي المنظمات التي تتمثل وظيفتها  (ثبت أنها ذات طبيعة إجرامية أساساًيممتلكات المنظمات التي   ) أ(

  ؟) أو المساعدة في القيام بأنشطة غير مشروعةالقياماألساسية في 

 )مدنيال نزع الملكية(خص لمصادرة، ولكن بدون الحاجة إلى إدانة أي شالخاضعة لالممتلكات   ) ب(
   إدانة جنائية؟الذي تحركهباإلضافة إلى نظام المصادرة 

  إثبات المنشأ المشروع لتلك الممتلكات؟ب الجاني تطالبلمصادرة، والتي لالخاضعة الممتلكات   )ج(



 ١٥

األموال وتمويل التي يتعين على المؤسسات المالية واألعمال والمهن غير المالية اتخاذها لمنع غسل التدابير    -ب

  اإلرهاب
  

  ٤التوصية 
  

  .٤نص التوصية ب مقترنةأدناه الواردة ينبغي قراءة المعايير األساسية 
  

  المعايير األساسية
  
مجموعـة العمـل     توصيات   طبيقالمؤسسات المالية ال تعوق ت    السرية المتعلقة ب  قوانين  ن   أ دولالتتأكد  ينبغي أن      ١-٤

قـدرة الـسلطات   فيها هذا األمر على درجة كبيرة من األهمية بوجه خـاص  ومن المجاالت التي يكون  . المالي

المختصة على الحصول على المعلومات التي تحتاج إليها لكي تؤدي وظائفها في مجال مكافحة غسل األمـوال                 

وتمويل اإلرهاب بكفاءة، وتبادل المعلومات بين السلطات المختصة على المستوى المحلي أو الـدولي، وتبـادل                

  . أو الخاصة السابعة٩ وأ ٧للتوصيات متى كان ذلك مطلوباً وفقاً معلومات بين المؤسسات المالية ال

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ١٦

  السجالتب واالحتفاظالعناية الواجبة 
  

  ٥التوصية 
  

 التفسيرية والمذكرات، والخاصة السابعة ٨ و٥ات نص التوصيب مقترنةأدناه الواردة ينبغي قراءة المعايير األساسية 

 ٣- ٥ إلى ٢-٥من أن تقييمات المعيارين يجب التأكد : للمقيمٌينظة حمال. (٥التوصية و ١٦ و١٢ و٥لتوصيات ل

  ).متوافقة) في التوصية الخاصة السابعة (١-٧والمعيار 
  

  المعايير األساسية
  
  .وهميةبأسماء  أو حسابات مجهولةاالحتفاظ بحسابات بلمؤسسات المالية ينبغي أال يسمح ل  *١-٥
  

طريقة يمكن من خاللها باالحتفاظ بها مطالبة بلمؤسسات المالية اينبغي أن تكون ، الرقمية الحسابات ةفي حال  

وعلى سبيل المثال، يتعين على المؤسسات المالية تحديد .  الماليالعملمجموعة توصيات ب الكامل لتزاماالتحقيق 

 لتزام عن االمسئولللمتاحة تحديد هوية العمالء سجالت أن تكون هذه المعايير، وبما يتفق مع ل يهوية العم

  .المختصة والسلطات ذوي الصلةمختصين الين مسئولالتمويل اإلرهاب، و/معايير مكافحة غسل األموالب
  

  ٦مطلوبةعناية الواجبة الكون متى ت
  
  :لتاليةفي الحاالت االعناية الواجبة اتخاذ إجراءات مطالبة بلمؤسسات المالية اأن تكون ينبغي   *٢-٥
  

  عالقات عمل؛ إنشاء  )أ(

هذا يشمل و). يورو/ دوالر أمريكي١٥٠٠٠( المعمول به  المعينالحدتفوق عارضة  عملياتإجراء   )ب(

متعددة تبدو مرتبطة مع بعضها حركات  واحدة أو حركة في عمليات الحاالت التي تتم فيها الأيضاً

  البعض؛

 التفسيرية المذكرةية في الحاالت التي تغطيها في صورة تحويالت برقعارضة  عملياتإجراء   )ج(

  للتوصية الخاصة السابعة؛

حدود غسل أموال أو تمويل إرهاب بغض النظر عن أي إعفاءات أو عملية  في حدوث اشتباهوجود   )د(

  أو ؛مجموعة العمل الماليتوصيات ضمن أخرى أماكن مشار إليها في معينة 

 عليها مسبقاً التي تم الحصولبشأن مدى دقة أو كفاية البيانات  لدى المؤسسة المالية وكوجود شك  )هـ(

  .بخصوص تحديد هوية العمالء

  
  
  
  

                                                 
  .عمليةت المالية إلى أن تكرر عملية تحديد هوية العميل والتحقق منها في كل مرة يقوم فيها بإجراء ال تحتاج المؤسسا ٦



 ١٧

  ٧المطلوبةالعناية الواجبة  تدابير
  
 ، سواء كانواالعارضينالدائمين أو (هوية العمالء بالتعرف على   مطالبةلمؤسسات الماليةاأن تكون ينبغي   *٣-٥

والتحقق من هوية العميل باستخدام وثائق أو ) أو ترتيبات قانونية اريةاعتبشخصيات  أو ين طبيعيأشخاصاً

  .٨)التعرف على الهوية بيانات(مستقل ومن مصدر موثوق أصلية بيانات أو معلومات 
  
، مطالبة االعتبارية أو الترتيبات القانونية لشخصيات االعمالء منفيما يخص لمؤسسات المالية، اأن تكون  ينبغي  ٤-٥

  :ما يليب
  

ذلك القيام ب نيابة عن العميل هو شخص مصرح له يتصرفأي شخص يدعي أنه  مما إذا كانالتحقق   )*أ(

  ؛  والتحقق منها هويتهالتعرف علىمع  فعالً

 الحصول وذلك مثال من خالل أو الترتيب القانوني، ة االعتبارييةوالتحقق من الوضع القانوني للشخص  )ب(

والحصول على معلومات تتعلق باسم العميل وأسماء األوصياء عليه  ،مشابهتأسيس أو أي دليل الإثبات على 

 التي تنظّمالقانونية واألحكام ) االعتبارية للشخصيات(وشكله القانوني وعنوانه ومديريه ) للصناديق االستئمانية(

  . أو الترتيب القانونية االعتبارييةلشخصإلزام اسلطة 

  

معقولة للتحقق  تدابير، واتخاذ المستفيد الحقيقيهوية بالتعرف على مطالبة لية لمؤسسات المااأن تكون ينبغي   *٥-٥

المستفيد بأنها تعرف المؤسسة المالية طمئن ي باستخدام معلومات أو بيانات مأخوذة من مصدر موثوق بما ٩امنه

  .الحقيقي
  

 نيابة عن يتصرفا كان العميل لمؤسسات المالية التحقق مما إذا  علىجميع العمالء، ينبغيب فيما يتعلق*١-٥-٥

بعد ذلك للحصول على بيانات كافية للتحقق من هوية ذلك معقولة شخص آخر، واتخاذ خطوات 

  .الشخص اآلخر
  

  مطالبةالمؤسسات الماليةأن تكون ينبغي االعتبارية أو الترتيبات القانونية،  لشخصياتإلى ابالنسبة   ٢-٥-٥

  : ما يليااتخاذ إجراءات معقولة حتى يتسنى لهب
  

  العميل؛على  والسيطرةملكية الفهم هيكل   )أ(  

                                                 
 قد يكون من المعقول فيها اً هناك ظروف فإنومع ذلك،.  بالكاملإجراءات العناية الواجبةبضرورة خضوع العمالء لكافة تقضي القاعدة العامة  ٧

 .لمخاطرادرجات بتطبيق تدابير العناية الواجبة على أساس  المالية المؤسساتهالدولة سمح تأن 
الهوية التي يمكن استخدامها في التحقق من هذه التعرف على  توجد أمثلة ألنواع المعلومات التي يمكن الحصول عليها عن العمالء، وبيانات ٨

 General Guide on Account Opening and Customer" العمالءوالتعرف على عام لفتح الحسابات الدليل ال"ورقة المعلومات في 

Identification للجنة بازل للرقابة المصرفيةةباألعمال المصرفية عبر الحدود التابعالمعنية العمل  الصادرة عن مجموعة . 
 أيضاًراجع . التأمين والتحقق منهاهوية المستفيد من وثيقة التعرف على  أيضاًالتأمين على الحياة وغيرها من أنواع التأمين، ينبغي إلى بالنسبة  ٩

 . المتعلق بتوقيت هذه اإلجراءات١٤-٥المعيار 



 ١٨

وهذا يشمل . على العميلفعلية تحديد األشخاص الطبيعيين الذين لهم ملكية أو سيطرة   )*ب(

  .قانونيالترتيب ال أو ةعتباريال ايةشخصالاألشخاص الذين يمارسون سيطرة فعالة كاملة على 
  

  :لوبة للقيام بهذه الوظيفة بصورة مرضيةن أمثلة التدابير التي تكون عادة مطم

األشخاص الطبيعيين الذين لهم حصة مسيطرة   علىالتعرف –لشركات إلى ابالنسبة  •

 .تها وإدارالشركةعقل األشخاص الطبيعيين الذين يمثلون و

والوصي أو الشخص الذي  ،الموصيالتعرف على  –صناديق االستئمانية إلى البالنسبة  •

  .على الصندوق، والمستفيدينيمارس رقابة فعالة 

  

للمتطلبات مسيطرة شركة عامة خاضعة الحصة الإذا كان العميل أو مالك : للمقٌيمينظة حمال

يكون من ، ال  لألوراق الماليةمعروفةسوق في مدرجة  لإلفصاح، أي شركة عامة التنظيمية

  . منها والتحققحملة أسهم هذه الشركة العامةهوية التعرف على محاولة الضروري 
  

  .الحصول على معلومات تتعلق بالغرض من عالقة العمل وطبيعتهامطالبة بلمؤسسات المالية اأن تكون ينبغي   ٦-٥

  

عالقات إلى بالنسبة بصفة مستمرة العناية الواجبة باتخاذ إجراءات مطالبة لمؤسسات المالية اأن تكون ينبغي   *٧-٥

  .العمل
  

قيام  التي تتم طوال فترة عملياتلعناية الواجبة التدقيق في اللستمرة المجراءات اإلينبغي أن تشمل   ١-٧-٥

العمالء ونمط نشاطهم عن المؤسسة ما تعرفه مع يتم إجراؤها  التي عملياتالعالقة لضمان اتساق ال

  .إذا اقتضى األمر، مصدر األموالو، يمثلونهاوالمخاطر التي 
  

تم ي الوثائق أو البيانات أو المعلومات التي  أنالتأكد من بمطالبةلمؤسسات المالية اأن تكون ينبغي   ٢-٧-٥

ومالئمة وذلك بمراجعة السجالت باستمرار حدثة مالعناية الواجبة إجراءات الحصول عليها بموجب 

  .المخاطرمرتفعة فئات العمالء وعالقات العمل إلى القائمة، وعلى األخص بالنسبة 
  

  المخاطر
  
لفئات العمالء أو عالقات المشددة اتخاذ إجراءات العناية الواجبة مطالبة ب المالية لمؤسساتاأن تكون ينبغي   ٨-٥

  .المخاطرمرتفعة  عملياتالعمل أو ال

  

  : ما يلي١٠)بازل عن العناية الواجبةورقة مأخوذة من (المخاطر مرتفعة  أمثلة الفئات من

  .مقيمينالعمالء غير ال  )أ(

                                                 
 . على أمثلة أخرى للمخاطر األعلى٧ و٦تشتمل التوصيتان  ١٠



 ١٩

  .خاصةالمصرفية الالخدمات   )ب(

 لحيازة أصول تاوأدتكون الصناديق االستئمانية التي ك ،قانونيةالترتيبات العتبارية أو الا شخصياتال  )ج(

  .شخصية

  .لحاملهاتكون أسهمها أو اسميين فيها سهم األحملة التي يكون شركات ال  )د(
  

  .٦تلك التدابير المنصوص عليها في التوصية المشددة قد تتضمن أنواع إجراءات العناية الواجبة 
  
لمؤسسات المالية أن تطبق تدابير العناية الواجبة ل ه يمكنأنيمكن للدول أن تقرر مخاطر منخفضة، الحيثما كانت  ٩-٥

 إجراءات  تقضي بضرورة خضوع العمالء لكافةالقاعدة العامةوعلى الرغم من أن . بشكل مبسط أو مخفف

غسل مخاطر كون فيها تفإن هناك ظروفا  ،يالمستفيد الحقيقالتعرف على مطلب العناية الواجبة، بما في ذلك 

ألحد العمالء المستفيد الحقيقي ، حيث تكون المعلومات عن هوية العميل وةاألموال أو تمويل اإلرهاب منخفض

وفي مثل هذه . سبل التحقق والضوابط الكافية في مواضع أخرى في النظم المحليةتتوفر ، أو حيث علناً متاحة

 المالية بتطبيق تدابير العناية الواجبة بشكل ا لمؤسساتهةالمعني الدولةسمح تأن مكن م قد يكون من ال،الحاالت

  .منهما والتحققوالمستفيد الحقيقي هوية العميل التعرف على مبسط أو مخفف عند 
  

  :١١ ما يليةمنخفضالطر اخمالذات  أو المنتجات عمليات أمثلة العمالء أو المن
  

مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب التي تتوافق مع لمتطلبات وعها  شرط خض–المؤسسات المالية   )أ(

  . المتطلباتهذهب لتزام ألغراض االخاضعة للرقابةتكون وأن  ،مجموعة العمل الماليتوصيات 

في المدرجة هذا إلى الشركات يشير و. لإلفصاح التنظيميةللمتطلبات الشركات العامة التي تخضع   )ب(

  .الحاالت المشابهةأو  سوق لألوراق المالية

  .اإلدارات أو المؤسسات الحكومية  )ج(  

يورو أو ذات / دوالر أمريكي١٠٠٠وثائق التأمين على الحياة التي ال يزيد القسط السنوي فيها على   )د(

  .يورو/ دوالر أمريكي٢٥٠٠ نعالقسط الوحيد الذي ال يزيد 

ل انتفاء شرط التنازل وعدم إمكانية استخدام الوثيقة وثائق التأمين الخاصة بنظم معاشات التقاعد في حا  )هـ(

  .كضمان

 حيث تدفع ،التقاعد للموظفيننظم المشابهة التي توفر مزايا المعاش التقاعد أو صناديق التقاعد أو   )و(

االشتراكات عن طريق االستقطاع من األجور وال تسمح قواعد النظام بالتنازل عن حصة العضو 

  .بموجب هذا النظام

 ،والمهن غير المالية المحددةتحتفظ بها األعمال التي  الحسابات المجمعة منالمستفيدون الحقيقيون   )ز(

مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب التي لمتطلبات أو المهن خاضعة األعمال شرط أن تكون تلك 

 هذهبها التزاموضمان ة متابعلنظم فعالة لتخضع كذلك ن أو ،المالي مجموعة العملتتفق مع توصيات 

  .المتطلبات

                                                 
  .لعميلأو مكان اعملية اعتمادا على نوع العميل أو المنتج أو المنخفضة، المخاطر حالة ما إذا كانت لمقٌيمين أن يحددوا في كل على اينبغي  ١١



 ٢٠

  

العمالء  تجاهالمبسطة أو المخففة العناية الواجبة  للمؤسسات المالية بتطبيق إجراءات حيثما كان مسموحاً  ١٠-٥

ها لتزامال طمئنةم ةاألصلي الدولةتكون  التي دولعلى ال مقتصراً، ينبغي أن يكون ذلك دولة أخرىالمقيمين في 

  . بفعاليةتطبيقها لهالي والما مجموعة العملتوصيات ب
  
في حال وجود شك في وقوع غسل أموال أو تمويل إرهاب أو ال في حالةالمبسطة ال تقبل تدابير العناية الواجبة   ١١-٥

  . مرتفعة ظروف محددة تنطوي على مخاطر
  
، المخاطر جات درالعناية الواجبة على أساسمستوى إجراءات  للمؤسسات المالية بتحديد حيثما كان مسموحاً  ١٢-٥

  .تصدرها السلطات المختصةإرشادية المتخذة مع أي مبادئ  التدابيرينبغي أن تتوافق ف
  

  توقيت التحقق
  
قبل أو أثناء إقامة عالقة والمستفيد الحقيقي التحقق من هوية العميل مطالبة بلمؤسسات المالية اأن تكون ينبغي   ١٣-٥

  .العارضين لعمالءل عملياتالتنفيذ العمل أو 
  
عقب إقامة المستفيد الحقيقي  أن تسمح للمؤسسات المالية باستكمال عملية التحقق من هوية العميل ودول لليمكن  ١٤-٥

   :عالقة العمل، شرط
  

  . عملياً في أسرع وقت ممكنهذاأن يحدث   )أ(  

   .الطبيعي سير العملمقاطعة  لعدم أن يكون ذلك ضرورياً  )ب(  

  .موال بفعالية مخاطر غسل األالسيطرة على  )ج(
  

  :ما يلي سير العمل الطبيعيأمثلة الظروف التي قد يكون من الضروري فيها عدم مقاطعة من 
  
 .التي ال تتم وجهاً لوجه عالقة العمل •

 قد يطلب من الشركات وجهات الوساطة في صناعة األوراق المالية إجراء ، حيثاألوراق الماليةفي  عملياتال •

 مطلوبا عملية، وقد يكون إتمام الاظروف السوق في الوقت الذي يتصل فيه العميل به وفقا لكبيرة بسرعة عمليات

 .الهوية قبل استكمال التحقق من

أن يتم ذلك ويمكن . والتحقق من هويتهالتأمين وثيقة من  يتعلق بتحديد المستفيد فيما –نشاط التأمين على الحياة  •

والتحقق قبل التعرف غير أنه في كل تلك الحاالت ينبغي أن يتم ، التأمينوثيقة بعد إقامة عالقة العمل مع صاحب 

  .أو أثناء وقت الدفع أو الوقت الذي ينوي فيه المستفيد ممارسة حقوقه المكتسبة بموجب الوثيقة

  

لمؤسسات على ا للعميل باالستفادة من عالقة العمل قبل عملية التحقق، ينبغي حيثما كان مسموحاً  ١-١٤-٥

اعتماد إجراءات إدارة المخاطر فيما يتعلق بالظروف التي يمكن أن يحدث ون مطالبة بأن تكالمالية 

 التي عملياتفيها ذلك، وينبغي أن تتضمن هذه اإلجراءات مجموعة من التدابير مثل تحديد عدد ال



 ٢١

 الكبيرة أو المعقدة التي تتم خارج عمليات المتابعةوكذلك مبالغها أو /ويمكن إجراؤها أو أنواعها 

  .نطاق المتعارف عليه لهذا النوع من العالقاتال
  

  ة مقبولدرجةب العناية الواجبة تدابيرفي استكمال اإلخفاق 
  
  : أعاله٦-٥ إلى ٣-٥بالمعايير االلتزام  المؤسسة الماليةعلى ر تعذّفي حال    ١٥-٥

  ؛عملياتالتنفيذ عمل أو ال ات عالقبدء حساب أوالفتح عدم السماح لها بينبغي   )أ(  

  . المشبوهةعملياتتقرير بشأن الالتقدم بها النظر في عليينبغي   )ب(  

  

 ٢- ٥في حال كانت المؤسسة المالية قد بدأت بالفعل عالقة العمل، أي على سبيل المثال عندما تنطبق المعايير   ١٦-٥

ها يلعبغي  عاليه، ين٥-٥ إلى ٣-٥، وتعذر على المؤسسة المالية االلتزام بالمعايير ١٧-٥ أو ١٤-٥، )هـ(

  . المشبوهةعملياتالعن تقرير ب التقدمإنهاء عالقة العمل والنظر في 

  

  العمالء الحاليون
  

على أساس ١٢العمالء الحاليينتجاه بتطبيق إجراءات العناية الواجبة   مطالبةلمؤسسات الماليةاأن تكون ينبغي   ١٧-٥

  .في أوقات مناسبة الحاليةعالقات العمل اه تجالعناية الواجبة  تدابيروالمخاطر، واتخاذ النسبية  األهمية
  
  

خرى حيثما األمالية المؤسسات الإلى وبالنسبة ( المصرفي العاملة في المجاللمؤسسات المالية إلى ابالنسبة 

 عند) أ(:  في ظروف أخرى للقيام بهذامناسبةالتي قد تكون لألوقات  أمثلة هذه بضعة –) كان ذلك مناسبا

وعندما ) ج(العميل، بتوثيق المعلومات الخاصة طريقة يحدث تغير كبير في عندما ) ب( كبيرة، عمليةتنفيذ 

تدرك المؤسسة أنه ال يتوفر لديها معلومات كافية وعندما ) د(في طريقة إدارة الحساب، ملموس يحدث تغير 

  .أحد العمالء الحاليينعن 
  
  
من لعمالء الحاليين إذا كانوا إلى ابالنسبة  العناية الواجبة رتدابياتخاذ ب  مطالبةلمؤسسات الماليةاأن تكون ينبغي   ١٨-٥

  .١-٥ينطبق عليهم المعيار الذين عمالء ال
  
  
  
  

                                                 
  . من تاريخ سريان المتطلبات الوطنيةالعمالء الحاليون اعتباراً ١٢



 ٢٢

  ٦التوصية 
  

  .التفسيرية تهاومذكر ٦نص التوصية ب مقترنةأدناه  الواردةينبغي قراءة المعايير األساسية والعناصر اإلضافية 
  

  المعايير األساسية
  
 العناية الواجبة المطلوبة بموجب التوصية تدابير، باإلضافة إلى اتخاذ  مطالبةالمؤسسات المالية أن تكونينبغي    ١-٦

 المستفيد الحقيقي، أو العميل أو المستقبلي نظم مناسبة إلدارة المخاطر لتحديد ما إذا كان العميل وضعب، الخامسة

  . ممثالً للمخاطراًشخصاً سياسي
  
  

 من نظام إدارة المخاطر الحصول على معلومات من العميل يمكن أن تشكل جزءاًالتي التدابير وتتضمن أمثلة 

ن ياألشخاص السياسي قواعد بيانات تجارية إلكترونية عنإلى  أو علناًأو الرجوع إلى أي معلومات متاحة 

  .الممثلين للمخاطر
  
  
شخص العليا على قيام عالقة العمل مع موافقة اإلدارة  مطالبة بالحصول على لمؤسسات الماليةأن تكون اينبغي    ٢-٦

  . للمخاطرسياسي ممثٍل
  

  شخٌصالمستفيد الحقيقي واكتشفت بعد ذلك أن العميل أو العمالءحيثما قبلت المؤسسة المالية أحد   ١-٢-٦

الحصول على موافقة أن تكون مطالبة بلمؤسسات المالية على ا ينبغي ، ممثل للمخاطرسياسي

  .صلة عالقة العملاإلدارة العليا على موا
  
والمستفيدين باتخاذ تدابير معقولة لتحديد مصدر ثروة وأموال العمالء مطالبة لمؤسسات المالية اأن تكون ينبغي   ٣-٦

  .ن ممثلين للمخاطريسياسيالذين حددتهم كأشخاص الحقيقيين 
  
مطالبة ات المالية لمؤسساأن تكون ، ينبغي  للمخاطرسياسي ممثٍلفي حالة وجود عالقات عمل مع شخص   ٤-٦

  . لعالقة العملمشددةالمستمرة ال بالمتابعةبالقيام 
  

  العناصر اإلضافية
  
 الذين يشغلون مناصب عامة ن الممثلين للمخاطريالسياسيهل تمتد شروط التوصية السادسة لتشمل األشخاص   ٥-٦

  ؟محلياًًبارزة 
  
  والتصديق عليها وتطبيقها بشكل كامل؟ ٢٠٠٣لعام اد مكافحة الفسلهل تم التوقيع على اتفاقية األمم المتحدة   ٦-٦



 ٢٣

  ٧التوصية 
  

  .٧نص التوصية ب مقترنةأدناه الواردة ينبغي قراءة المعايير األساسية 
  

  المعايير األساسية
  

، ١٣ عبر الحدود وغيرها من العالقات المماثلةعالقات المراسلة المصرفيةلمؤسسات المالية، فيما يتعلق بعلى اينبغي 

 التدابير المنصوص عليها في اإلجراءات اتخاذ ٥ العناية الواجبة المطلوبة بموجب التوصية تدابيرتطبيق  إلى ضافةباإل

  .٥-٧ إلى ١-٧
  
فهم كامل لطبيعة عمل تلك المؤسسة والقيام إلى للتوصل أصيلة مراسلة جمع معلومات كافية عن أي مؤسسة    ١-٧

بما في ذلك ما إذا  ،ف على سمعتها ومستوى الرقابة التي تخضع لهابالتعر علناًمن خالل المعلومات المتاحة 

  .رقابي جراءإلتمويل اإلرهاب أو  وأكانت قد خضعت لتحقيق بشأن غسل األموال 
  
لمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب والتأكد من األصيلة المراسلة تقييم الضوابط التي تستخدمها المؤسسة    ٢-٧

  .أنها كافية وفعالة
  
  . مراسلة جديدةالحصول على موافقة اإلدارة العليا قبل إقامة عالقات   ٣-٧
  
  .مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهابفي مجال  كل مؤسسة اتيمسئول ١٤توثيق  ٤-٧
  
ينبغي على المؤسسات المالية ف" المراسلةبحسابات الدفع "إذا كانت العالقة مع البنوك المراسلة تتضمن االحتفاظ    ٥-٧

  :تطمئن إلىأن 

تنص نفذ كافة التزامات العناية الواجبة المعتادة التي قد )  األصيلةالمراسلة المؤسسة المالية(أن العميل   ) أ(

على حسابات المؤسسة المالية التعامل المباشر العمالء الذين لهم حق بالنسبة إلى عليها التوصية الخامسة 

  .المراسلة

إلى ذات الصلة العمالء التعرف على قادرة على تقديم بيانات األصيلة ة المراسلأن المؤسسة المالية   ) ب(

  .المؤسسة المالية المراسلة عند الطلب

                                                 
لتنفيـذ   على سبيل المثال تلك التي أنشئت        ٥-٧ إلى   ١-٧لمؤسسات المالية أن تطبق عليها المعايير       على ا تشمل العالقات المماثلة التي ينبغي       ١٣

  .لمالية عبر الحدود كعميل أساسي أو لعمالئها األوراق المالية أو تحويل األموال، سواء للمؤسسة اعمليات
فيمـا   واضـح    طالما كان هناك فهم   اتهما ذات الصلة في نموذج كتابي،       يمسئول بتحديددائماً  زم المؤسستان الماليتان    ل أن ت  ليس من الضروري   ١٤

  .بالتدابير المطلوبةتتولى القيام التي سوف المؤسسة يتعلق ب



 ٢٤

  ٨التوصية 
  

  .٨نص التوصية ب مقترنةأدناه  الواردةينبغي قراءة المعايير األساسية 
  

  المعايير األساسية
  
التطورات استغالل سوء لمنع  كافيةتدابير  اتخاذو  سياسات أ مطالبة بوضعالمؤسسات الماليةأن تكون ينبغي    ١-٨

  .التكنولوجية في غسل األموال أو تمويل اإلرهاب
  
أي مخاطر محددة تتعلق  للتعامل مع سياسات وإجراءات  مطالبة بوضعالمؤسسات الماليةأن تكون ينبغي    ٢-٨

السياسات واإلجراءات عند إقامة عالقات وينبغي تطبيق تلك .  لوجهالتي ال تتم وجهاً عملياتبعالقات العمل أو ال

  . المستمرةالواجبة  العنايةاتإجراءتطبيق مع العمالء وعند 
  

وسائل  أو نترنتيتفق عليها عبر شبكة اإلعالقات العمل التي :  لوجهالتي ال تتم وجهاً عملياتأمثلة ال منو

 األوراق المالية من جانب تداولمل على شبكة اإلنترنت وتشالتي تتم  عمليات وال،أخرى مثل خدمات البريد

 ،ف اآلليا الصرماكيناتاألخرى، واستخدام التفاعلية المستثمرين على شبكة اإلنترنت أو خدمات الكمبيوتر 

مدفوعات الوتسديد  ،الفاكس أو وسائل مماثلة عبر وإرسال التعليمات أو النماذج ،ية المصرفية الهاتفعملياتوال

المدفوعة مسبقاً أو البطاقات باستخدام إلكترونية  بيع ةنقطعبر  عمليةجزء من نقدية كالسحوبات الوتلقي 

  .بطاقات القيمة المرتبطة بحساب مصرفي وأ القابلة إلعادة التعبئةالبطاقات 

  
  

لعناية الواجبة تنطبق على لومحددة إدارة المخاطر إجراءات فعالة تدابير ينبغي أن تتضمن    ١-٢-٨

  .رينالعمالء غير المباش
  
  

لوثائق المقدمة، وطلب وثائق إضافية مكملة للوثائق المطلوبة اإلجراءات طلب التوثيق الرسمي لأمثلة هذه  من

راجع (عن العمالء غير المباشرين، وإنشاء اتصاالت مستقلة مع العميل، واالعتماد على وساطة طرف ثالث 

 آخر مصرفل حساب باسم العميل لدى ، واشتراط سداد الدفعة األولى من خال)٥-٩ إلى ١-٩المعايير 

  . يخضع لنفس معايير العناية الواجبة
  

  . العناية الواجبةورقة من ٦-٢-٢لمؤسسات المالية الرجوع إلى القسم على اينبغي 
  
مبادئ إدارة المخاطر المتعلقة " ورقة يمكن للمؤسسات المالية الرجوع إلى ، يتعلق بالخدمات اإللكترونيةفيماو

 ةالصادر Risk Management Principles for Electronic Banking " المصرفية اإللكترونيةبالعمليات

  .٢٠٠٣في يوليو عن لجنة بازل 

  



 ٢٥

  ٩التوصية 
  

  .التفسيرية تهاومذكر ٩نص التوصية ب مقترنةأدناه  الواردةينبغي قراءة المعايير األساسية 
  

  :ال تنطبق هذه التوصية على: مالحظة
  

 الوكيل بموجب ترتيب تعاقدي مع المؤسسة يتصرفالوكالة أو التعاقد الخارجي، أي عندما عالقات   ) أ(

  ١٥.العناية الواجبةإجراءات المالية للقيام ب

تتناول ، حيث عمالئهانيابة عن  بين المؤسسات المالية عملياتعالقات العمل أو الحسابات أو ال  ) ب(

  . هذه المسائل٧ و٥التوصيتان 
  

  اسيةالمعايير األس
  

 أو أطراف ثالثة للقيام ببعض العناصر الواردة في عملية العناية وسطاءللمؤسسات المالية باالعتماد على يسَمح إذا كان 

  . أدناهالمذكورةالمعايير تطبيق تقديم األعمال، ينبغي ل أو ١٦)٦- ٥ إلى ٣- ٥المعايير (الواجبة 
  
 من الطرف الثالث على المعلومات راف ثالثة الحصول فوراًلمؤسسات المالية التي تعتمد على أطعلى اينبغي    ١-٩

  ).٦-٥ إلى ٣-٥المعايير ( المتعلقة بعناصر معينة من عملية العناية الواجبة ١٧الالزمة
  
اتخاذ خطوات كافية لالطمئنان إلى أن الطرف الثالث سوف يقوم عند ب  مطالبةلمؤسسات الماليةأن تكون اينبغي    ٢-٩

 بمتطلباتالهوية وغيرها من الوثائق ذات الصلة والمتعلقة  التعرف علىبتقديم صور بيانات   ودون تأخيرالطلب

  .ية الواجبةاالعن

  

 ٢٤و ٢٣ للتوصيات وفقاً(لرقابة لتنظيم واتخضع لينبغي أن تطمئن المؤسسات المالية إلى أن األطراف الثالثة    ٣-٩

  .١٠ و٥مع التوصيتين يتوافق ناية الواجبة بما  العمتطلباتب لتزام لال مطبقةإجراءات أن لديهاو) ٢٩و
  
الثالثة المستوفية الشروط، ينبغي أن تأخذ السلطات المختصة ألطراف اأن توجد بها  التي يمكن دولعند تحديد ال   ٤-٩

بدرجة  المالي مجموعة العمل تطبق توصيات دولما إذا كانت تلك الالمتوفّرة حول في االعتبار المعلومات 

  .١٨كافية
  

                                                 
 المتعاقد الخارجي أو ، حيث يعتبرة بمتعاقدين من الخارج للقيام بمهام العناية الواجبة ال تنطبق التوصية التاسعةفي حالة وجود عقد لالستعان ١٥

 . بالمؤسسة المالية ذاتهاخاصةالوكيل مرادفا للمؤسسة المالية، أي أن العمليات والوثائق تكون 
 في –، أو ذاتها  مجموعة الخدمات الماليةمنبواسطة عضو آخر ف بالعميل التعري من خالل  عادة االعتماد على أطراف ثالثةيكون عملياً، ١٦

سماسرة /  في عالقات العمل بين شركات التأمين ووكالءأيضاًويمكن أن يحدث هذا .  أو طرف ثالثمؤسسة مالية أخرى قبل من – الدول بعض

  .التأمين أو بين مقدمي الرهونات العقارية والسماسرة
  .على نسخ من الوثائق ال يلزم الحصول ١٧
و المراجعات المتعلقة بمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب التي نشرتها مجموعة العمل أيمكن للدول الرجوع إلى التقارير أو التقييمات  ١٨

  .صندوق النقد الدولي أو البنك الدولي وأ مجموعات العمل المالي اإلقليمية أو المالي



 ٢٦

المؤسسة المالية التي  يةمسئولهوية العمالء والتحقق منها على  التعرفية النهائية عن مسئولينبغي أن تظل ال   ٥-٩

  .تعتمد على طرف ثالث



 ٢٧

  ١٠التوصية 
  

  . التفسيريةتهامذكر و١٠نص التوصية ب مقترنةأدناه  الواردةينبغي قراءة المعايير األساسية 
  

  المعايير األساسية
  
 المحلية والدولية، لمدة عملياتلل الضروريةاالحتفاظ بكافة السجالت مطالبة بلمؤسسات المالية اأن تكون ي ينبغ* ١- ١٠

أو لمدة أطول بناء على طلب السلطة المختصة في حاالت معينة  (عمليةخمس سنوات على األقل بعد إتمام ال

ما إذا كان الحساب أو عالقة العمل وينطبق هذا الشرط بغض النظر ع). وبعد الحصول على التصريح المناسب

  .زاال قائمين أو انقضيا ما
  

وذلك حتى يمكن،   الفردية،عملياتالتركيب ينبغي أن تكون السجالت كافية للسماح بإعادة   ١-١- ١٠

  .اإلجرامي، إقامة دليل االدعاء على النشاط الضرورةعند 

  

أو معلومات أخرى (، وعنوانه )والمستفيد (اسم العميل: عمليةسجالت الفي الضرورية العناصر أمثلة  من

العمالت المستخدمة وأنواعها،  مبالغو وتاريخها، عملية، وطبيعة ال)عادةالوسطاء الهوية يسجلها  للتعرف على

  . ورقمه التعريفيعمليةونوع أي حساب مستخدم في ال

  

الهوية وملفات الحسابات  التعرف علىات بيانعن االحتفاظ بسجالت مطالبة بلمؤسسات المالية اأن تكون ينبغي * ٢- ١٠

أو لمدة (عمل الحساب أو انتهاء عالقة الل اقفإوالمراسالت المتعلقة بالنشاط لمدة خمس سنوات على األقل بعد 

  ).أطول بناء على طلب السلطة المختصة في حاالت معينة وبعد الحصول على التصريح المناسب
  
 في الوقت عملياتتوفر جميع سجالت ومعلومات العمالء والمطالبة بضمان ة لمؤسسات المالياأن تكون  ينبغي* ٣- ١٠

  .المناسب للسلطات المختصة المحلية بعد الحصول على التصريح المناسب

  

  

  



 ٢٨

  ١١التوصية 
  

  . التفسيريةتهامذكر و١١نص التوصية ب مقترنة أدناه الواردةينبغي قراءة المعايير األساسية 
  

  المعايير األساسية
  
 أو غير المعتادة الكبيرة عمليات لجميع العناية خاصةتكون مطالبة بإيالء لمؤسسات المالية أن على اينبغي    ١- ١١

  .واضح ظاهر أو  أو قانونيالتي ال يكون لها غرض اقتصادياالعتيادية  غير عملياتأنماط ال

  
  

 التي عملياتياس إلى عالقة عمل، وال الكبيرة الحجم بالقعملياتال: عمليات أو أنماط العملياتأمثلة هذه ال منو

 التي عملياتالتي ال تتفق مع حجم الرصيد، أو الوحساب الفي  االرتفاعبالغة  معينة، والحركة تتجاوز حدوداً

  .تخرج عن النمط المعتاد لنشاط الحساب
  
  
أن ، وصى حد ممكنقأل والغرض منها عملياتفحص خلفية تلك ال مطالبة بلمؤسسات الماليةأن تكون اينبغي    ٢- ١١

ما يتم التوصل إليه من نتائج كتابياًلتسج .  

  

الحسابات لمدة خمس  مدققيو إتاحة تلك النتائج للسلطات المختصةمطالبة بلمؤسسات المالية أن تكون اينبغي    ٣- ١١

  .سنوات على األقل

  

  

  

  



 ٢٩

  ١٢التوصية 
  

، ١٦و ١٢و ٥لتوصيات لالتفسيرية  والمذكرات، ١٢وصية نص التب مقترنةأدناه  الواردةينبغي قراءة المعايير األساسية 

  .١١ إلى ٨ومن  ٦و ٥والمعايير األساسية والعناصر اإلضافية للتوصيات 
  

  المعايير األساسية
  
المنصوص عليها في التوصية  لمتطلباتبا لتزام باالحددة مطالبةاألعمال والمهن غير المالية المأن تكون ينبغي    ١- ١٢

  :١٩في الحاالت التالية) ١٨-٥ إلى ١-٥  منييرالمعا(الخامسة 
  
 ٢١ ماليةعملياتالعمالء في  يدخل عندما )٢٠القمار على شبكة اإلنترنت أنديةبما في ذلك (القمار  أندية  ) أ(

  .٢٢يورو/ دوالر أمريكي٣٠٠٠ تزيد علىتساوي أو 
  
  

، وفتح الحسابات، اًنقديمتها صرف قأو  القمارشراء فيشات : القمار أندية المالية في عملياتأمثلة ال من

فيشات ب التي تتعلق فقط ةرمقام العمليات المالية عملياتاليعنى بوال . والتحويالت البرقية وتغيير العمالت

  .القمار
  
  

  .٢٣ لصالح عمالئهم تتعلق ببيع وشراء العقاراتعملياتفي  يدخلون عندما – الوكالء العقاريون  ) ب(

  

 نقدية تساوي عمليةمع عميل في أي  يدخلون عندما –وتجار األحجار الكريمة تجار المعادن النفيسة   ) ج(

  .٢٢يورو/ دوالر أمريكي١٥٠٠٠ تزيد علىأو 

والمحاسبون عند إعدادهم أو  المستقلون وغيرهم من أصحاب المهن القانونية كاتبو العدلالمحامون و  ) د(

  : لصالح عمالئهم تتعلق باألنشطة التاليةعملياتتنفيذهم ل

  

                                                 
  .١٦و ١٢و ٥معايير مشار إليها في المذكرات التفسيرية للتوصيات  في هذه الالحدود المعينة ١٩
 لمكافحة غسل الوطنيةللمتطلبات  القمار العاملة على شبكة اإلنترنت أنديةلدول وضع قواعد لتحديد األساس الذي تخضع بموجبه على ا ينبغي ٢٠

كافية بين أو عالقة  ما إذا كانت هناك رابطة بناء عليهاحدد ت التي سييقتضي هذا أن تحدد الدولة األساس أو العوامل و.األموال وتمويل اإلرهاب

وتتضمن أمثلة تلك العوامل التأسيس أو التنظيم بموجب قوانين الدولة أو مكان اإلدارة الفعالة داخل .  اإلنترنت والدولةأندية القمار على شبكة

  .٢٤و ١٦و ١٢يتعلق بالتوصيات ما  أساس الرابطة، فيفي وينبغي أن يبحث المقيمون . الدولة
، بما ٥التوصية ) بما في ذلك أندية القمار على شبكة اإلنترنت(أن تطبق أندية القمار ) ١-١٢المعيار  (١٢تتطلب التوصية : مالحظة للمقيمين ٢١

. يورو/ دوالر أمريكي٣٠٠٠يد على يشمل التعرف على هوية العمالء والتحقق منها، عندما يدخل عمالؤهم في عمليات مالية تساوي قيمتها أو تز

ويجب على الدول أن تطالب أندية القمار بأن تتأكد . وقد يكون التعرف على العمالء عند دخولهم أندية القمار، كافياً، وإن لم يكن بالضرورة كذلك

  .عميل في نادي القمارمن كونها قادرة على ربط معلومات التعرف على الهوية الخاصة بكل عميل بالعمليات التي يقوم بها ال
 واحدة حركة في عمليةيورو الحاالت التي تتم فيها ال/  دوالر أمريكي١٥٠٠٠يورو و/  دوالر أمريكي٣٠٠٠ التي تبلغ الحدود المعينةتتضمن  ٢٢

  .تبدو مترابطةحركات أو في عدة 
  .وبائعي العقار يتعلق بكل من مشتريما  لتوصية الخامسة فيااللتزام با هذا أنه ينبغي على الوكالء العقاريينيعني و ٢٣



 ٣٠

 بيع وشراء العقارات؛ •

 ؛٢٤خرىاأل همإدارة أموال العمالء أو أوراقهم المالية أو أصول •

 ؛٣٠ق الماليةاإدارة الحسابات المصرفية أو حسابات االدخار أو حسابات األور •

 شركات أو تشغيلها أو إدارتها؛التنظيم المساهمات الخاصة بإنشاء  •

 . رتيبات قانونية، وبيع وشراء كيانات تجاريةاعتبارية أو تشخصيات إنشاء أو تشغيل أو إدارة  •
  

 لصالح عملياتإعداد أو إجراء  عند قيامها بستئمانيةوالصناديق االجهات تقديم خدمات الشركات   ) هـ(

  : تتعلق باألنشطة التاليةئهمالعم
  

 االعتبارية؛ للشخصيات تأسيس العمل كوكيل  •

تير إلحدى الشركات، أو كشريك في شركة       كمدير أو سكر  )  آخر للعمل   لشخص الترتيبأو  (العمل   •

 االعتبارية األخرى؛بالشخصيات تضامن أو منصب مماثل له عالقة 

مكتب مسجل أو عنوان عمل أو مقر إقامة أو عنوان للمراسالت أو عنوان إداري لشركة أو  توفير •

  أو ترتيب قانوني آخر؛خرىأعتبارية اشخصية شركة تضامن أو 

 ؛مباشركوصي لصندوق استئماني )  آخر للعمل لشخصالترتيبأو (العمل  •

 .كمساهم معين لصالح شخص آخر)  آخر للعمل لشخصالترتيبأو (العمل  •
  
  

العناية الواجبة المنصوص عليها إجراءات ب على األخص حددةاألعمال والمهن غير المالية المتلتزم وينبغي أن 

حسب  لمخاطراعلى أساس اإلجراءات طبيق تلك يمكنها أن تحدد مدى ت إال أنه ،٧-٥ إلى ٣-٥في المعايير 

  .عمليةنوع العميل أو عالقة العمل أو ال
  
  
 لتزامباال ،١-١٢، في الظروف التي يحددها المعيار حددة مطالبةاألعمال والمهن غير المالية المأن تكون ينبغي    ٢- ١٢

  .١١-٨ و٦لمعايير المنصوص عليها في التوصيات با

  

                                                 
تعريف ل مستوٍفأو المحاسب يزاولون نشاطا ماليا كعمل تجاري المستقلين  أو أحد أصحاب المهن القانونية كاتب العدلحيثما كان المحامي أو  ٢٤

  .سات الماليةالتي تنطبق على المؤسبالمتطلبات  لتزام ينبغي عندئذ لهذا الشخص أو الشركة اال،"المؤسسة المالية"



 ٣١

  لتزامالمشتبه فيها واال عملياتاإلبالغ عن ال
  

  ١٣التوصية 
  

 تهامذكر و١٣، والتوصية ١نص التوصية ب مقترنةأدناه  الواردةينبغي قراءة المعايير األساسية والعناصر اإلضافية 

 ٤-١٣ إلى ١-١٣أن تقييمات المعايير من  يجب التأكد:  للمقيمينمالحظة. التفسيرية، ونص التوصية الخاصة الرابعة

  ).متوافقة) في التوصية الخاصة الرابعة (٢-٤و ١-٤ والمعيارين
  

  المعايير األساسية
  
من خالل (المالية  المعلوماتوحدة  بإبالغ بحكم القانون أو اللوائح  مطالبةالمؤسسات الماليةأن تكون ينبغي   *١- ١٣

 متحصالت هي مواالً في أن أ٢٥إذا اشتبهت أو توفرت لديها أسباب معقولة لالشتباه)  المشبوهةعملياتتقرير ال

تكون المشبوهة على األموال التي  عملياتالتقرير التقدم بوكحد أدنى، ينبغي أن ينطبق التزام . نشاط إجراميل

وينبغي أن يكون هذا . إدراجها كجرائم أصلية بموجب التوصية األولى يطلبالجرائم التي كافة من متحصالت 

على  المشبوهة، سواء عملياتام غير مباشر أو ضمني باإلبالغ عن ال، وأي التزاً مباشر إجبارياًاالتزام المطلب

ال ، ")باإلبالغ غير المباشر"ما يسمى (قضائية عن جريمة غسل األموال أو غير ذلك دعوى إقامة أساس احتمال 

  .مقبوالًيكون 
  
أو أنها أسباب معقولة لالشتباه  على األموال التي تتوفر بشأيضاًً المشبوهة عملياتينطبق التزام تقديم تقرير ال  *٢- ١٣

 أو األعمال اإلرهابية أو في أنها ستستخدم ألغراض اإلرهاب أو باإلرهاب أو ارتباطها صلتهافي التي يشتبه 

  . اإلرهابمموليمن جانب منظمات إرهابية أو أو األعمال اإلرهابية 
  
 مبلغ، وذلك بغض النظر عن عملياتت إجراء ال المشبوهة، بما في ذلك محاوالعملياتينبغي اإلبالغ عن جميع ال  *٣- ١٣

  .عمليةال
  
 من بين المشبوهة بغض النظر عما إذا كان من المعتقد أنها تنطوي، عملياتق شرط اإلبالغ عن اليطبنبغي تي  ٤- ١٣

  .أمور أخرى، على مسائل ضريبية
  

                                                 
 ما اشتملت على نشاط عملية في أن  فعلياًقد اشتبهالشخص يكون ي أن أ، لالشتباه اً شخصياً تقدير،الشخص" يشتبه"عندما  اإلبالغيعتبر مطلب  ٢٥

 الظروف المحيطة تكان إذا استيفاؤه ويمكن لالشتباه،فهو تقدير موضوعي  "وجود أسباب معقولة لالشتباه"اإلبالغ في حالة مطلب أما . إجرامي

 من اً للدول أن تختار أييمكن أنه وهذا الشرط يعني ضمناً.  انطوت على نشاط إجراميعملية في أن الاالشتباهإلى  اً موضوعياًشخصتدفع  عمليةبال

  .ثنين معاًالبديلين، ولكنها ال تحتاج إلى اال



 ٣٢

  

  العناصر اإلضافية
  
لية إذا اشتبهت أو توفرت لديها أسباب معقولة لالشتباه  المامعلومات بإبالغ وحدة ال مطالبةهل المؤسسات المالية ٥- ١٣

  ؟محلياًًاألعمال اإلجرامية التي تشكل جريمة أصلية لغسل األموال  أحد متحصالتفي أن األموال هي 



 ٣٣

  ١٤التوصية 
  

  .ية التفسيرتهامذكر و١٤نص التوصية ب مقترنةأدناه  الواردةينبغي قراءة المعايير األساسية والعناصر اإلضافية 
  

  المعايير األساسية
  
بحكم القانون بالحماية ) الدائمون والمؤقتون(وها وموظفوها مسئولالمؤسسات المالية ومديروها وتتمتع ينبغي أن    ١- ١٤

خرق أي قيد على اإلفصاح عن المعلومات تفرضه العقود أو أي في حالة ية الجنائية والمدنية مسئولمن ال

وينبغي أن .  الماليةمعلومات لوحدة الاشتباهها بحسن نيةارية في حال إبالغ نصوص تشريعية أو تنظيمية أو إد

 وبغض النظر عن ،تتوفر هذه الحماية حتى لو لم تكن تعرف على وجه الدقة ما هو النشاط اإلجرامي األساسي

  . فعالًحدوث نشاط إجرامي
  
بحكم القانون من اإلفصاح  )دائمين والمؤقتينال(يها وموظفيها مسئوليها وومدير المؤسسات الماليةمنع ينبغي    ٢- ١٤

  . الماليةمعلومات مشبوهة أو معلومات أخرى ذات صلة لوحدة العمليةتقرير عن  تقديم أو إبالغعن ) التنبيه(
  

  العناصر اإلضافية
  
 والتفاصيل – المالية بسرية أسماء معلوماتوحدة الاحتفاظ هل تضمن القوانين أو اللوائح أو أي تدابير أخرى    ٣- ١٤

  ؟مشبوهة عملياتعن رير االمؤسسات المالية التي تقدم تق موظفي ل–الشخصية 

  

  

  

  

  

  

  



 ٣٤

  ١٥التوصية 
  

  . التفسيريةتهامذكر و١٥نص التوصية ب مقترنةأدناه  الواردةينبغي قراءة المعايير األساسية والعناصر اإلضافية 
  

  المعايير األساسية
  

 بالنظر إلى نيالمذكورة أدناه مالئم واحد من المتطلباتفيما يتعلق بكل التي تتخذ ينبغي أن يكون نوع ومدى اإلجراءات 

  .غسل األموال وتمويل اإلرهاب وإلى حجم النشاطمخاطر 

  

وضع سياسات وإجراءات وضوابط داخلية لمكافحة غسل األموال مطالبة بلمؤسسات المالية أن تكون اينبغي   ١ - ١٥

بين أمور من وينبغي أن تغطي هذه السياسات واإلجراءات والضوابط، . ا بهاوتمويل اإلرهاب وإبالغ موظفيه

والمشبوهة االعتيادية  غير عملياتالسجالت، والكشف عن الب االحتفاظالعناية الواجبة، وإجراءات أخرى، 

  .اإلبالغبلتزام االو
  

، وعلى سبيل المثال، أن لتزامالمالية أن تضع ترتيبات مالئمة إلدارة االلمؤسسات على اينبغي    ١-١- ١٥

معايير مكافحة غسل األموال وتمويل ب لتزامعن اال مسئوالًًالمؤسسات المالية، كحد أدنى، تعين 

  .اإلرهاب على مستوى اإلدارة
  

ن يمعايير مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب والعاملب لتزام االمسئوليكون لينبغي أن    ٢-١- ١٥

 العناية ومعلوماتعلى بيانات هوية العمالء  الوقت المناسب في عطال حق االنين اآلخريالمختص

  . والمعلومات األخرى ذات الصلةعمليات، وعلى سجالت ال األخرىالواجبة
  
هذه ب لتزام تدقيق مستقلة ومزودة بموارد كافية الختبار االوحدةإنشاء مطالبة بلمؤسسات المالية أن تكون اينبغي    ٢- ١٥

  .)بما في ذلك االختبار العشوائي(  والضوابطاإلجراءات والسياسات
  
وضع برنامج مستمر لتدريب الموظفين لضمان إطالعهم على مطالبة بلمؤسسات المالية أن تكون اينبغي    ٣- ١٥

غسل لواالتجاهات العامة الجارية  الطرقو التطورات الجديدة، بما في ذلك على المعلومات المتعلقة باألساليب

وينبغي وجود تفسير واضح لجميع جوانب قوانين والتزامات مكافحة غسل األموال . رهاباألموال وتمويل اإل

  . المشبوهةعملياتالعن واإلبالغ الواجبة العناية متطلبات وتمويل اإلرهاب، وعلى األخص 
  
عند تعيين   عاليةمعايير كفاءةوجود  لضمانفحص للإجراءات  بتطبيق  مطالبةلمؤسسات الماليةا  أن تكونينبغي   ٤- ١٥

  .الموظفين

  

  العناصر اإلضافية
  
معايير مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب من العمل بصورة مستقلة واالتصال ب لتزام االمسئولهل يتمكن    ٥- ١٥

  ؟اإلدارةبمستوى إداري أعلى من المستوى الذي يليه أو بمجلس 



 ٣٥

  ١٦التوصية 
  

 التفسيرية، مذكرتها و١٦نص التوصية ب مقترنةأدناه  الواردةفية ينبغي قراءة المعايير األساسية والعناصر اإلضا

التفسيرية والمعايير األساسية والعناصر اإلضافية المتعلقة بها، والتوصية الخاصة  والمذكرات ١٥-١٣والتوصيات 

  .الرابعة
  

  المعايير األساسية
  
المنصوص عليها في التوصية  لمتطلباتبا لتزامال باحددة مطالبةاألعمال والمهن غير المالية المأن تكون ينبغي    ١- ١٦

  : في الحاالت التالية٢٦)٤-١٣ إلى ١-١٣المعايير  (١٣
  

 في الظروف التي – والوكالء العقاريين) القمار على شبكة اإلنترنت أنديةبما في ذلك (القمار  أندية  ) أ(

  .١٣تحددها التوصية 

 تزيد على نقدية تساوي أو عمليةفي أي  يدخلون عندما –تجار المعادن النفيسة أو األحجار الكريمة   ) ب(

  .٢٧يورو/ دوالر أمريكي١٥٠٠٠

، عند قيامهم بإجراء والمحاسبين المستقلين  وغيرهم من أصحاب المهن القانونيةالعدل ين وكاتبيالمحام  ) ج(

  : تتعلق باألنشطة التاليةمأو نيابة عنهعمالئهم  مالية لصالح عملية
  

 رات؛بيع وشراء العقا •

 خرى؛األ همقهم المالية أو أصولاإدارة أموال العمالء أو أور •

 إدارة الحسابات المصرفية أو حسابات االدخار أو حسابات األوراق المالية؛ •

 تنظيم المساهمات الخاصة بإنشاء شركات أو تشغيلها أو إدارتها؛ •

 .شراء كيانات تجاريةاعتبارية أو ترتيبات قانونية، وبيع وشخصيات إنشاء أو تشغيل أو إدارة  •

  

                                                 
تجار المعادن يلتزم  يجب أن :األول.  مع استثناءين١٣ المعايير في التوصية جميعب لتزامألعمال والمهن غير المالية المحددة االعلى اينبغي  ٢٦

التي تتجاوز و )عمليةأو محاولة إتمام ال( التي تمت عملياتالعن بالغ اإل فقط بيكونون مطالبين، ولكنهم ٣-١٣لمعيار باالنفيسة واألحجار الكريمة 

 للمحامين يمكن للدول أن تسمحهو أنّه ، ١-١٦تثناء الثاني، وكما هو مفصل في المعيار واالس. يورو/  دوالر أمريكي١٥٠٠٠ البالغ الحد المعين

 المشبوهة عملياتن العاملين كمهنيين قانونيين مستقلين بإرسال تقارير الين والمحاسبيالمستقل وكاتبي العدل وغيرهم من أصحاب المهن القانونية

  . الماليةمعلوماتدائما إرسال هذه التقارير إلى وحدة ال ذاتية التنظيم، وأال يكون من المطلوب للهيئات
  ).حاالت التجزئة( في عملية واحدة أو في عدة عمليات تبدو مترابطة عملية الحاالت التي تتم فيها التنطبق الحدود المعينة في ٢٧



 ٣٦

  

    عن االمتياز المهني القانوني أو السرية المهنية القانونيةمالحظة
  

كمهنيين قانونيين  ونالعامل المحاسبونو  المستقلين وغيرهم من أصحاب المهن القانونيةكاتبو العدل المحامون ويكونال 

يكونون  في ظروف  ذات الصلةصول على المعلومات مشبوهة إذا كان قد تم الحعملياتباإلبالغ عن مطالبين مستقلين 

  . لالمتياز المهني القانوني أو للسرية المهنية القانونيةخاضعين فيها
  

وهي . أمر تحديد المسائل التي تدخل في نطاق االمتياز المهني القانوني أو السرية المهنية القانونيةدولة ويترك لكل 

 يحصلون وغيرهم من المهنيين القانونيين المستقلين أو كاتبو العدلا المحامون أو تلقاهيتغطي في المعتاد المعلومات التي 

أداء عملهم في الدفاع عن  خالل) ب(في سياق التحقق من الوضع القانوني للعميل؛ أو ) أ(عليها من خالل أحد عمالئهم 

وفي حالة خضوع المحاسبين . الوساطةهذا العميل أو تمثيله أو من واقع اإلجراءات القضائية أو إجراءات التحكيم أو 

  . المشبوهةعمليات باإلبالغ عن الأيضاًلتزامات السرية أو لالمتياز، فإنهم ال يلتزمون النفس 
  
  

 لصالح عميل عملياتأو إجراء بإعداد  عند قيامها ستئمانيةوالصناديق االجهات تقديم خدمات الشركات   ) د(

  :تتعلق باألنشطة التالية
  

 االعتبارية؛ شخصيات  لل تأسيسلالعمل كوكي •

كمدير أو سكرتير إلحدى الشركات، أو كشريك في )  آخر للعمل لشخصالترتيبأو (العمل  •

 االعتبارية األخرى؛ بالشخصيات شراكة أو منصب مماثل له عالقة 

مكتب مسجل أو عنوان عمل أو مقر إقامة أو عنوان لمراسالت أو عنوان إداري لشركة أو  توفير •

  أو ترتيب قانوني آخر؛ شخصية اعتبارية أخرى ضامن أوشركة ت

 ؛مباشركوصي لصندوق استئماني ) عملل آخر ل لشخصالترتيبأو (العمل  •

  .كمساهم معين لصالح شخص آخر)  آخر للعمل لشخصالترتيبأو (العمل  •
  
  
 والمحاسبين بإرسال تقلينالمس  وغيرهم من أصحاب المهن القانونيةكاتبي العدل للمحامين ودولسمح التحيثما    ٢- ١٦

ها، ينبغي توفر أشكال مالئمة للتعاون بين تلك يتبعونذاتية التنظيم التي للهيئات  المشبوهة عملياتتقاريرهم عن ال

الهيئات أمر تحديد تفاصيل أسلوب التعاون بين دولة وينبغي أن يترك لكل .  الماليةمعلوماتووحدة الالهيئات 

  . الماليةوماتمعلذاتية التنظيم ووحدة ال
  
 في حددة على األعمال والمهن غير المالية الم٢١و ١٥و ١٤ينبغي تطبيق المعايير التي نصت عليها التوصيات    ٣- ١٦

  .١-١٦الظروف التي حددها المعيار 

  

  العناصر اإلضافية
  
  الحسابات؟ تدقيقهل يمتد شرط اإلبالغ إلى بقية األنشطة المهنية للمحاسبين ومنها    ٥- ١٦
  



 ٣٧

 المالية عندما تشتبه أو عندما تتوفر معلوماتبإبالغ وحدة المطالبة  حددةهل األعمال والمهن غير المالية الم   ٦- ١٦

األعمال اإلجرامية التي تشكل جريمة أصلية أحد  متحصالت في أن األموال هي أسباب معقولة لالشتباهلديها 

  ؟محلياًًلغسل األموال 

  

  



 ٣٨

   وتمويل اإلرهابتدابير أخرى لردع غسل األموال
  
  

  ١٧التوصية 

، والتوصيات الخاصة الرابعة والسادسة والسابعة ١٧نص التوصية ب مقترنةأدناه  الواردةينبغي قراءة المعايير األساسية 

في التوصية الخاصة  (٥-٦ والمعيار ٤-١٧ إلى ١-١٧أن تقييمات المعايير من  يجب التأكد:  للمقيمينمالحظة(

  ).متوافقة) في التوصية الخاصة السابعة (٩-٧والمعيار ) السادسة
  

  المعايير األساسية
  
، سواء كانت جنائية أو مدنية أو إدارية، رادعةوعقوبات فعالة ومتناسبة  وجود تأكد منأن تلدول على اينبغي    ١- ١٧

  الماليلمجموعة العمالذين تشملهم توصيات  الشخصيات االعتباريةوذلك للتعامل مع األشخاص الطبيعيين أو 

  .مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاببالمتطلبات الوطنية ل لتزاموالذين يقصرون في اال
  
.  تلك العقوباتتوقيع يناط بها)  الماليةمعلومات أو وحدة ال الرقابيةكالجهات (هيئة أن تعين دوللعلى ا ينبغي   ٢- ١٧

  .هب لتزامالذي لم يتم اال المطلبعة  العقوبات، وذلك حسب طبيبتوقيعمختلفة تقوم هيئات أن ويمكن 
  
ينبغي  بل ، أعماالًأومؤسسات مالية  تكوناالعتبارية التي الشخصيات ينبغي أال يقتصر تطبيق العقوبات على    ٣- ١٧

  . على مديريها وإدارتها العلياأيضاًأن تطبق 
  
سلطة العقوبات  تتضمنوينبغي أن . قفموكل  شدة مع  ومتناسباًينبغي أن يكون نطاق العقوبات المتاحة واسعاً   ٤- ١٧

  .حيثما أمكن وسلطة سحب أو تقييد أو تعليق ترخيص المؤسسة المالية، ،فرض عقوبات تأديبية ومالية
  
  

 لتزام، وأوامر لال)تدقيقللتقرير  ضمن أو ة مستقلاتخطابفي (كتابية النذارات اإل: أمثلة أنواع العقوبات من

، وطلب تقارير منتظمة من المؤسسة )لتزاممصحوبة بغرامات يومية عن عدم االيمكن أن تكون (بتعليمات معينة 

 داخل هذا القطاع، التوظف، ومنع األفراد من لتزامعن التدابير التي تتخذها، وغرامات في حاالت عدم اال

أو تعليق حراسة، ال، أو فرض المالكين المسيطرينأو أو أعضاء اإلدارة المديرين أو تقييد صالحيات واستبدال 

  .عقوبات جنائية حيثما كان ذلك مسموحاً تطبيقأو سحب الترخيص، أو 

  



 ٣٩

  ١٨التوصية 
  

  . ١٨نص التوصية ب مقترنةأدناه  الواردةينبغي قراءة المعايير األساسية 
  

  المعايير األساسية
  
  .أو استمرار عملها الصوريةعدم الموافقة على إنشاء البنوك لدول على اينبغي    ١- ١٨
  
 مع البنوك هاأو االستمرار فيمصرفية  مراسلة اتينبغي عدم السماح للمؤسسات المالية بالدخول في عالق   ٢- ١٨

  .الصورية
  
الدول  في  التي تتعامل معها األصيلةالمالية أن تتأكد من أن المؤسسات المالية المراسلةلمؤسسات على اينبغي    ٣- ١٨

  .حساباتهاباستخدام  الصورية ال تسمح للبنوك األجنبية

  



 ٤٠

  ١٩التوصية 
  
  

  .١٩نص التوصية ب مقترنةأدناه  الواردةينبغي قراءة المعايير األساسية والعناصر اإلضافية 
  
  

  المعايير األساسية
  
  
 عمليات المؤسسات المالية اإلبالغ عن جميع اليفرض علىأن تنظر في جدوى تطبيق نظام لدول على اينبغي    ١- ١٩

  .إلكترونيةإلى هيئة مركزية وطنية لديها قاعدة بيانات حداً معيناً  تفوق قيمتهاالنقدية التي 
  
  

  العناصر اإلضافية
  
بيانات التقارير في قاعدة ب يتم االحتفاظ النقدية الكبيرة، هل عملياتالعن بالغ إلللكترونية إ نظم في حال وجود   ٢- ١٩

  ال وتمويل اإلرهاب؟مكافحة غسل األمو المختصة ألغراض تكون متاحة للسلطاتإلكترونية 
  
 المناسب لضمان االستخدام لشروط حماية صارمة النقدية الكبيرة عملياتالعن بالغ اإلهل تخضع نظم    ٣- ١٩

  للمعلومات أو البيانات المبلغة أو المسجلة؟

  



 ٤١

  ٢٠التوصية 
  
  

  .٢٠نص التوصية مقترنة بأدناه  الواردةينبغي قراءة المعايير األساسية 
  

  يةالمعايير األساس
  
 على المؤسسات والمهن ٢١و ١٧و ١٥-١٣و ١١-٨و ٦و ٥النظر في تطبيق التوصيات لدول على اينبغي    ١- ٢٠

غسل ألغراض غاللها تُعتبر معرضة الستالتي ) حددةبخالف األعمال والمهن غير المالية الم(غير المالية 

  .األموال أو تمويل اإلرهاب
  
  

القيمة، مرتفعة  سلع الرفاهية والسلعتجار : كون معرضة للمخاطرأمثلة المؤسسات أو المهن التي قد ت من

  .وبيوت القمار والمزادات وخدمات االستشارات االستثماريةالرهون ومحال 
  
  
 المالية تكون أقل عملياتالب وآمنة للقيامحديثة  أساليباتخاذ تدابير لتشجيع وضع واستخدام على الدول ينبغي    ٢- ٢٠

  . لغسل األموالتعرضاً
  
  

  : لغسل األموالأو التدابير التي يمكن أن تكون أقل تعرضاً األساليبأمثلة  من
  
 تقليل االعتماد على النقد؛ •

 ؛ نقدية كبيرة جداًدم إصدار عمالت ورقية من فئاتع •

  .للتحويل آلية آمنةنظم  •

  

  

  

  

  



 ٤٢

  ٢١التوصية 
  

  .٢١ نص التوصيةب مقترنةأدناه  الواردةينبغي قراءة المعايير األساسية 
  
  

  المعايير األساسية
  
بما ( مع أشخاص عملياتعالقات العمل والعناية خاصة بأن تكون مطالبة بإيالء لمؤسسات المالية على اينبغي    ١- ٢١

مجموعة توصيات تطبق  التي ال دولمن أو في ال) االعتبارية والمؤسسات المالية األخرىالشخصيات  هافي

  .يةاف كبدرجةتطبقها أو ال العمل المالي 
  

ينبغي وجود إجراءات فعالة مطبقة تضمن إطالع المؤسسات المالية على المخاوف المتعلقة    ١-١- ٢١

  . أخرىدولبمواطن الضعف في نظم مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب في 
  
غرض منها،  والعمليات خلفية تلك الدراسة ، ينبغيواضح أو قانوني غرض اقتصادي عملياتإذا لم يكن لهذه ال   ٢- ٢١

سلطات و الجهات الرقابيةك(المختصة  السلطات لمساعدة تلك الدراسة بشكل كتابيقدر اإلمكان، وإتاحة نتائج 

  .الحساباتومدققي )  الماليةمعلوماتووحدة الالقانون إنفاذ 
  
، ينبغي أن ية غير كافبدرجة تطبيقها  في أو الماليمجموعة العملفي عدم تطبيق توصيات دولة  تحيثما استمر   ٣- ٢١

  .مضادة مناسبةاتخاذ تدابير  قادرة على دولال تكون
  
  

  :المضادة التي يمكن اتخاذهاالتدابير أمثلة  من
  

النشرات االستشارية بما في ذلك  ،االستشارية النشرات وتعزيز ، العمالءالتعرف على تشديد متطلبات •

المستفيد هوية التعرف على من أجل مالية لمؤسسات الوالتي يتم تعمميها على ا ،دول بعينهاعن  ةالمالي

  ؛دول قبل إقامة عالقات العمل مع أفراد أو شركات من هذه الالحقيقي
  

 عملياتالمالية على أساس أن ال عملياتعن الأو اإلبالغ المنتظم  المعزز فيما يتعلق بتلك الدولاإلبالغ  •

  ؛ لالشتباه تكون على األرجح مثيرة دولالمالية مع مثل هذه ال
  

في لمؤسسات مالية طلبات الموافقة على إنشاء فروع أو شركات تابعة أو مكاتب تمثيل النظر في عند  •

ال دولة المؤسسة المالية المعنية من ما إذا كانت يؤخذ في االعتبار  ، تطبق اإلجراءات المضادةدول

  نظم مالئمة لمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب؛ افيهتوجد 
   

  أوين مع األشخاص الطبيعيعملياتالمن احتمال انطواء القطاع غير المالي تحذير شركات  •

 غسل أموال؛ مخاطر  على الشخصيات االعتبارية في تلك الدول
  

  .تلك الدولة أو األشخاص في ةالمعنيالدولة  المالية مع عملياتالحد من عالقات العمل أو ال •

  



 ٤٣

  ٢٢التوصية 
  

  .٢٢نص التوصية ب مقترنةأدناه  الواردةلعناصر اإلضافية ينبغي قراءة المعايير األساسية وا
  

  المعايير األساسية
  
تدابير تلتزم بالخارج في  لهاالتأكد من أن الفروع والشركات التابعة مطالبة بلمؤسسات المالية أن تكون اينبغي    ١- ٢٢

مجموعة  توصياتو ولة األمفي الدالمفروضة المتطلبات شى مع امكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب بما يتم

  ).الدولة المضيفةأي في (بالقدر الذي تسمح به القوانين واللوائح المحلية العمل المالي 
  

 يتعلق فيماهذا المبدأ لاللتزام ببإيالء عناية خاصة  مطالبة لمؤسسات الماليةا  أن تكونينبغي   ١-١- ٢٢

 أو ال  الماليمجموعة العملوصيات  تتطبق التي ال دول في اللهابالفروع والشركات التابعة 

  .بدرجة كافيةتطبقها 
  

الدولة األم والدولة الدنيا لمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب في  المتطلباتحيثما اختلفت    ٢-١- ٢٢

 المضيفة المعيار األعلى دولفي ال لها، ينبغي أن تطبق الفروع والشركات التابعة المضيفة

  ).ةالمضيف الدولةأي في (انين واللوائح المحلية بالقدر الذي تسمح به القو
  
األم عندما ال يستطيع فرع أو شركة  الدولة في الجهة الرقابيةإبالغ مطالبة بلمؤسسات المالية أن تكون اينبغي    ٢- ٢٢

لمحلية ألن القوانين أو اللوائح أو التدابير االمناسبة تابعة تنفيذ إجراءات مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب 

  .تحظر ذلك) الدولة المضيفةأي في (األخرى السارية 
  

  العناصر اإلضافية
  
العناية الواجبة بصورة متوافقة على إجراءات تطبيق مطالبة ب للمبادئ األساسية  الخاضعةهل المؤسسات المالية   ٣- ٢٢

التي تملك حصة بعة  في االعتبار نشاط العميل مع مختلف الفروع والشركات التااًمستوى المجموعة، آخذ

   في جميع أنحاء العالم؟الغالبية فيها

  

  



 ٤٤

  ٢٣التوصية 
  

 التفسيرية، ونص التوصية الخاصة مذكرتها، و٢٣نص التوصية ب مقترنةأدناه  الواردةينبغي قراءة المعايير األساسية 

  . التفسيريةتهامذكرالسادسة و
  

، الرقابيللهيكل التنظيمي وجمالية  لتقدير الكفاءة اإل١-٢٣ر لمقيمين استخدام المعياعلى اينبغي :  للمقيمينمالحظة

التي أثيرت في لمسائل باإيالء اهتمام   فيوقد يرغب المقيمون. ومالحظة أي جوانب قصور لم تعالج في معايير أخرى

  .المبادئ األساسيةبشأن تمت تقييمات أي 
  

  المعايير األساسية
  
مكافحة ب فيما يتعلقرقابة الالتنظيم وقدر كاف من لمؤسسات المالية تخضع لالتأكد من أن الدول على اينبغي   ١- ٢٣

  . بفعالية الماليمجموعة العملغسل األموال وتمويل اإلرهاب وأنها تنفذ توصيات 
  
 المؤسسات المالية من أن ية التأكدمسئولتحمل ت  محددةمختصةً اٍتسلط أو ةًسلطالتأكد من أن  دوللعلى اينبغي    ٢- ٢٣

  .بدرجة كافية مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهابمتطلبات م بتلتز
  
لمنع القانونية أو التنظيمية الالزمة التدابير أو سلطات مختصة أخرى اتخاذ  الجهات الرقابية  علىينبغي   ٣- ٢٣

من هذه المستفيدين الحقيقيين كبيرة أو مسيطرة أو أن يصبحوا   حصصمن حيازة المجرمين أو شركائهم

 الرقابيةوظيفة من وظائف اإلدارة، بما في ذلك في المجالس التنفيذية أو منعهم من تولي ، وكذلك صالحص

  .، في أي مؤسسة ماليةوغيرها
  

للمبادئ  اإلدارة العليا في المؤسسات المالية الخاضعة وأعضاء المديرينينبغي تقييم    ١-٣- ٢٣

  .والنزاهةالمتعلقة بالخبرة تلك  يهابما ف" الكفاءة والمالءمة" على أساس معايير األساسية
  
التنظيمية والرقابية التي تطبق التدابير  ينبغي تطبيق ٢٨للمبادئ األساسيةلمؤسسات المالية الخاضعة إلى ابالنسبة    ٤- ٢٣

غراض مكافحة غسل األموال مشابهة أل بطريقة ،أيضاًً بغسل األموال والتي تكون ذات صلة ،تحوطيةألغراض 

  .ذاتهاتتناول المسألة   إذا كانت هناك معايير محددة في هذه المنهجيةإالب، وتمويل اإلرها

  

    

                                                 
: لية المشمولة، ولكنها تشير بصورة عامة إلى       حيث يرد وصف دقيق للمؤسسات الما      المبادئ األساسية  الرجوع إلى    يرجى: مالحظة للمقيمين  ٢٨

  .مشروعات االستثمار الجماعي ووسطاء السوق) ٣(شركات التأمين ووسطاء التأمين، ) ٢(البنوك ومؤسسات تلقي الودائع األخرى، ) ١(

 بغسل أيضاًوالتي تكون ذات صلة  تحوطيةالتي تطبق ألغراض الرقابية التنظيمية وأمثلة اإلجراءات  من

 هاياسوقالمخاطر المادية عمليات إدارة المخاطر لتحديد ) ٢(؛ يةالترخيص والهيكل) ١: (متطلباتاألموال 

  . ذلكالمبادئ األساسية حيثما اقتضت ة الموحدةكليال لرقابةا) ٤(؛ ةالمستمر الرقابة) ٣(؛ ها وضبطومتابعتها



 ٤٥

خدمات تحويل األموال أو الذين يقدمون  الشخصيات االعتباريةوالطبيعيين ينبغي ترخيص أو تسجيل األشخاص    ٥- ٢٣

  . تغيير األموال أو العملةخدمات أو ،القيمة
  
 خدمات تحويل األموال أو القيمة ونقدمالذين ي الشخصيات االعتباريةوالطبيعيون األشخاص يخضع ينبغي أن    ٦- ٢٣

الوطنية لمكافحة غسل األموال  لمتطلباتبا لتزاماال لمتابعةة ة فعالنظمأو خدمات تغيير األموال أو العملة أل

  . والتأكد منهوتمويل اإلرهاب
  
وتنظيمها بالصورة ) ٤-٢٣بخالف تلك المذكورة في المعيار (يل المؤسسات المالية ينبغي ترخيص أو تسج   ٧- ٢٣

أخذاً في إلشراف ألغراض مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب، االمناسبة، كما ينبغي أن تخضع للرقابة أو 

خفاض مستوى ان إذا ثبت بمعنى أنهمخاطر غسل األموال أو تمويل اإلرهاب في هذا القطاع، االعتبار درجة 

  .المخاطر فقد يتم تقليل التدابير المطلوبة

  



 ٤٦

  ٢٤التوصية 

  

  .٢٤نص التوصية ب مقترنةأدناه  الواردةينبغي قراءة المعايير األساسية 

  

  المعايير األساسية

  

لهيكل ) القمار على شبكة اإلنترنت أنديةبما في ذلك (القمار  أندية خضوع تتأكد من أن دولعلى الينبغي    ١- ٢٤

تتطلبها مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب التي إجراءات  تطبيق فعاليةشامل يضمن رقابي نظيمي وت

  .مجموعة العمل الماليتوصيات 

  

الرقابي الهيكل التنظيمي وية مسئولتتحمل مختصة سلطة تأكد من وجود أن تالدول على ينبغي    ١-١- ٢٤

المختصة صالحيات للسلطة ينبغي أن تتوفر و. المتعلق بمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب

 أنمن تتأكد  أن دوللعلى ا ينبغي(وفرض العقوبات  المتابعةكافية ألداء وظائفها، ومنها سلطة 

  ).١٦ و١٢  التوصيتينالمتطلبات الواردة في على  تنطبق٤-١٧ إلى ١-١٧من المعايير 

  

  .ختصة محددةم سلطة من قبلمرخصة  القمار أنديةينبغي أن تكون    ٢-١- ٢٤

  

المجرمين أو لمنع المختصة أن تتخذ التدابير القانونية والتنظيمية الالزمة  السلطاتعلى ينبغي    ٣-١- ٢٤

 أنديةالمستفيدين الحقيقيين من كبيرة أو مسيطرة أو أن يصبحوا  حصصمن حيازة شركائهم 

لقمار أو أن يقوموا  اأنديةوظيفة من وظائف اإلدارة في لمنعهم من تولي أية ، وكذلك القمار

  .ابتشغيله

  

 فعالة نظمة ألحددةالفئات األخرى من األعمال والمهن غير المالية المخضوع أن تضمن لدول على اينبغي    ٢- ٢٤

مدى مالءمة نظام  تحديدوعند . والتأكد منه  مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاببمتطلباتها التزام متابعةل

مخاطر غسل األموال أو تمويل يكون من الممكن األخذ في االعتبار درجة ، املتز اال والتأكد منالمتابعة

  . المطلوبةالتدابيرتقليل من الممكن ف ،بمعنى أنه إذا ثبت انخفاض مستوى المخاطرالقطاع،  هذااإلرهاب في 

  

األعمال  التزام متابعةة عن مسئولتكون ذاتية التنظيم هيئة  أو مختصة محددةينبغي وجود سلطة    ١-٢- ٢٤

وينبغي . التأكد منهو  مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهابمتطلباتب المحددةوالمهن غير المالية 

  :ذاتية التنظيمالهيئة أن تتوفر لمثل هذه السلطة أو 

  



 ٤٧

على ينبغي (وفرض العقوبات،  المتابعةصالحيات كافية ألداء وظائفها ومنها صالحيات ) أ(

المفروضة  على االلتزامات  تنطبق٤-١٧ إلى ١-١٧من   المعاييرتتأكد أنأن لدول ا

  ).١٦ و١٢بموجب التوصيتين

  .٢٩موارد فنية كافية وموارد أخرى الزمة لها للقيام بوظائفها) ب(
  

                                                 
أي حسب نوع السلطة (ما كان ذلك مناسبا ، حيث٤-٣٠ إلى ١-٣٠لمعايير باهذا المعيار، ينبغي أن يولي المقيٌمون اهتماما ب لتزامعند تقييم اال ٢٩

  ).الخ...ياتهامسئول ذاتية التنظيم، وحجمها، والهيئةالمختصة المعينة أو 



 ٤٨

  ٢٥التوصية 
  

  . التفسيريةتهامذكر و٢٥نص التوصية ب مقترنةأدناه  الواردةينبغي قراءة المعايير األساسية 
  

  المعايير األساسية
  
تساعد المؤسسات المالية واألعمال والمهن غير المالية  إرشاديةلسلطات المختصة وضع مبادئ على اينبغي    ١- ٢٥

ألعمال لوبالنسبة . منهامكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب السارية على كل متطلبات  في تطبيق حددةالم

  .ك المبادئذاتية التنظيم وضع تلللهيئات  يمكن، حددةوالمهن غير المالية الم
  
  

مجموعة العمل المسائل التي تغطيها توصيات ب ما يتعلقفي رشاديةاإلوكحد أدنى ينبغي أن تساعد المبادئ 

 إضافيةأي تدابير ) ٢(غسل األموال وتمويل اإلرهاب،  طرقووصف أساليب ) ١: (ذات الصلة ومنها المالي

فعالية تدابير مكافحة غسل لضمان اتخاذها  حددةيمكن لتلك المؤسسات واألعمال والمهن غير المالية الم

  .األموال وتمويل اإلرهاب
  
  
أن توفر تغذية عكسية كافية ومناسبة  ، الماليةمعلوماتلسلطات المختصة، وعلى األخص وحدة الا  علىينبغي   ٢- ٢٥

وهة مع مراعاة  المشبعمليات باإلبالغ عن المطالبة الحددةللمؤسسات المالية واألعمال والمهن غير المالية الم

للمؤسسات المالية التغذية العكسية توفير أفضل الممارسات بشأن  عنمجموعة العمل المالي ل رشاديةاإلالمبادئ 

 FATF Best Practice Guidelines on Providing Feedback باإلبالغ الملزمين وغيرها من األشخاص

to Reporting Financial Institutions and Other Persons.  
  
  

  ): أفضل الممارساتورقة مأخوذة من (  للتغذية العكسيةالمالئمةليات اآل أمثلة منو
  
إحصاءات عن عدد حاالت اإلفصاح مع التفصيل المالئم، وعن نتائج ) أ (– عامةالعكسية التغذية ال) ١(

معالجة  أمثلة )ج(و) التطبيقات( الحاليةواالتجاهات العامة  الطرقومعلومات عن األساليب ) ٢(اإلفصاح، 

  .لحاالت فعلية لغسل األموال
  
وفقا للمبادئ ) ب(التقرير،  بتلقيإشعار ) أ (–أو عن كل حالة على حدة  المحددةعكسية التغذية ال) ٢(

ارتباط الكتشاف (سبب انقضاء الدعوى وعن ، أو استكمالهاما إغالق قضية اإلخطار بالقانونية المحلية، 

 توفر المعلومات، ينبغي أن تتلقى المؤسسة المالية وفي حال، )سباب أخرى مشروعة أو ألعملية بالتقرير

  .هذه النتيجةمعلومات عن هذا القرار أو 

  



 ٤٩

   مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهابةنظمأ التدابير المؤسسية وغيرها من التدابير الالزمة في   - ج
  

  ومواردهاوصالحياتها السلطات المختصة 
  

  ٢٦التوصية 
  

  . التفسيريةتهامذكر و٢٦نص التوصية ب مقترنةأدناه  الواردة قراءة المعايير األساسية ينبغي
  

  المعايير األساسية
  
وتحليل ) وطلب إذا كان مسموحاً( مالية تكون بمثابة مركز وطني لتلقي معلومات إنشاء وحدة دولال  علىينبغي  ١- ٢٦

 المتعلقة بأنشطة غسل األموال أو تمويل اإلرهاب  المشبوهة وغيرها من المعلوماتعملياتتقارير ال توجيهو

 سلطاتأو ة سلط المالية إما كهيئة حكومية مستقلة أو داخل معلوماتومن الممكن إنشاء وحدة ال. المشبوهة

  .قائمة
  
 مطالبةالجهات األخرى الو المالية أو هيئة مختصة أخرى تزويد المؤسسات المالية معلوماتوحدة العلى ينبغي   ٢- ٢٦

 التي ينبغي اتباعها واإلجراءاتاإلبالغ، بما في ذلك مواصفات نماذج اإلبالغ،  طريقة بشأن إلبالغ بإرشاداتبا

  .عند اإلبالغ

  

، بشكل مباشر أو غير مباشر، في الوقت المناسب طالع المالية الحق في االمعلوماتينبغي أن يكون لوحدة ال  ٣- ٢٦

ة بإنفاذ القانون التي تطلبها للقيام بوظائفها بصورة مناسبة، بما في ذلك على المعلومات المالية واإلدارية والمتعلق

  . المشبوهةعملياتتحليل تقارير ال
  
 المالية، إما بشكل مباشر أو من خالل سلطة مختصة أخرى، سلطة الحصول معلوماتخول وحدة الينبغي أن تُ  ٤- ٢٦

  .طلوبة للقيام بوظائفها بصورة مناسبةباإلبالغ على المعلومات اإلضافية المالمطالبة الجهات من 
  
المعلومات المالية للسلطات المحلية للقيام بالتحقيقات أو اتخاذ  بتوجيه المالية معلوماتينبغي الترخيص لوحدة ال  ٥- ٢٦

  .إجراءات إذا توفرت لديها أسباب لالشتباه في عمليات غسل أموال أو تمويل إرهاب
  
أو تدخالت  تأثيراتكافية لضمان عدم خضوعها ألي عملية  المالية باستقاللية اتمعلومينبغي أن تتمتع وحدة ال  ٦- ٢٦

  .غير مناسبة
  
  . المالية وعدم نشرها إال وفق أحكام القانونمعلوماتعليها وحدة ال تحصلينبغي حماية المعلومات التي   ٧- ٢٦
  
إحصائيات مل تلك التقارير على  المالية نشر تقارير دورية، وينبغي أن تشتمعلوماتوحدة العلى ينبغي   ٨- ٢٦

  . على معلومات عن أنشطتهاأيضاً واتجاهات عامة ووتطبيقات
  
  .في التقدم بطلب عضوية مجموعة إيغمونتنظر ت المالية أن معلومات وحدة للدولة أنشأتأي على ينبغي   ٩- ٢٦
  



 ٥٠

 معلوماتلمعلومات بين وحدات اللتبادل ا هاءومبادأهداف مجموعة إيغمونت بيان أن تراعي  دوللا  علىينبغي  ١٠- ٢٦

 المالية معلوماتوحدات ال بدوروتضع هذه الوثائق إرشادات مهمة تتعلق (المالية بشأن حاالت غسل األموال 

  ). بينهافيماوآليات تبادل المعلومات  هاووظائف

  

  



 ٥١

  ٢٧التوصية 
  

  . التفسيريةتهامذكر و٢٧نص التوصية ب مقترنةأدناه  المدرجةينبغي قراءة المعايير األساسية والعناصر اإلضافية 
  

  المعايير األساسية
  
جرائم غسل األموال التحقيقات في ة عن ضمان إجراء مسئول تكون ٣٠محددة قانونينبغي وجود سلطات إنفاذ    ١- ٢٧

  . بصورة مناسبةوتمويل اإلرهاب
  
 قضاياات المختصة التي تحقق في  النظر في اتخاذ تدابير، تشريعية أو غيرها، تسمح للسلطدوللا  علىينبغي   ٢- ٢٧

األشخاص تحديد اعتقال األشخاص المشتبه فيهم أو ضبط األموال، بغرض  التخلي عنغسل األموال بتأجيل أو 

  .في هذه األنشطة أو لجمع األدلة المتورطين
  

  العناصر اإلضافية
  
  مالئماً قانونياًدعاء أساساًطات االأو سل القانونهل توجد تدابير، تشريعية أو غيرها، توفر لسلطات إنفاذ    ٣- ٢٧

 من أساليب التحقيق الخاصة عند إجراء التحقيقات الخاصة بغسل األموال أو تمويل نطاق واسعالستخدام 

الجريمة أو األموال المزمع استخدامها في اإلرهاب أو العمليات  لمتحصالتمثل التسليم المراقب (اإلرهاب 

  ؟)ى غير ذلكإل السرية
  
 حالة السماح باستخدام أساليب تحقيق خاصة، هل تستخدم تلك األساليب عند إجراء التحقيقات الخاصة بغسل في   ٤- ٢٧

  األموال وتمويل اإلرهاب والجرائم األصلية األساسية، وإلى أي مدى تستخدم تلك األساليب؟
  
  إلى جانب أساليب التحقيق الخاصة، هل تستخدم اآلليات الفعالة التالية؟   ٥- ٢٧

  
؟ ) ماليونمحققون (متحصالت الجرائممجموعات دائمة أو مؤقتة متخصصة في إجراء تحقيقات عن   ) أ(

متحصالت على التحقيق، وضبط التركيز  العناصر المهمة في عمل مثل هذه المجموعات أو الهيئات ومن

  . وتجميدها ومصادرتهاالجرائم
  
 أخرى، تشمل استخدام أساليب تحقيق دول في مع السلطات المختصة المعنيةمشتركة إجراء تحقيقات   ) ب(

  وقائية كافية؟ خاصة، شرط توفر ضمانات
  
) حسب مقتضى الحال( المالية والسلطات المختصة األخرى معلومات ووحدة السلطات إنفاذ القانونهل تقوم    ٦- ٢٧

رهاب بصورة منتظمة مكافحة غسل األموال وتمويل اإلالخاصة بساليب واالتجاهات العامة األو  الطرقبمراجعة

سلطات  على العاملين في  تلك المراجعةن ع؟ وهل توزع المعلومات أو التحليالت أو الدراسات الناتجةبينها فيما

  السلطات المختصة األخرى؟ في المالية والعاملين معلومات ووحدة الإنفاذ القانون

                                                 
  .سلطات االدعاء في بعض الدول على أيضاًية مسئولتقع ال ٣٠



 ٥٢

  ٢٨التوصية 
  

  .٢٨نص التوصية ب نةمقترأدناه  الواردةينبغي قراءة المعايير األساسية 
  

  المعايير األساسية
  
ة عن إجراء التحقيقات الخاصة بغسل األموال وتمويل اإلرهاب مسئولينبغي أن تتوفر للسلطات المختصة ال   ١- ٢٨

  :والجرائم األصلية األساسية الصالحيات التي تمكنّها من
  

  ، بتقديماإللزام ) أ(

  ، بحثاً عنتفتيش األشخاص أو المواقع ) ب(

  :ضبط األدلة والحصول على) ج(
  

العناية الواجبة، وملفات الحسابات، إجراءات  وبيانات الهوية التي تم الحصول عليها من خالل عملياتسجالت ال

ومراسالت الشركات، والسجالت أو الوثائق أو المعلومات األخرى التي تحتفظ بها المؤسسات المالية أو شركات 

وعلى (وينبغي ممارسة هذه الصالحيات من خالل عملية قانونية . نوخراألعمال األخرى أو األشخاص اآل

أوامر سبيل المثال، مذكرات االستدعاء ألداء الشهادة أو المثول أمام القضاء، أو أذون التفتيش والضبط، أو 

ائم وأن تستخدم في إجراء التحقيقات وإقامة الدعاوى الخاصة بغسل األموال وتمويل اإلرهاب والجر) محكمةال

  .تهاومصادرالجرائم  متحصالت، مثل اتخاذ إجراءات لتجميد  ذات الصلةاإلجراءاتاألصلية األساسية، أو في 
  
الشهود  إفاداتينبغي أن يكون لدى السلطات المختصة المشار إليها أعاله الصالحيات التي تمكنّها من أخذ    ٢- ٢٨

ل وتمويل اإلرهاب والجرائم األصلية األساسية الستخدامها في التحقيقات والدعاوى الخاصة بغسل األموا

  .ذات الصلة اإلجراءاتاألخرى، أو في 

  



 ٥٣

  ٢٩التوصية 

  

  .٢٩نص التوصية ب مقترنةأدناه الواردة ينبغي قراءة المعايير األساسية 

  

  المعايير األساسية

  

بمتطلبات  ٣١هاالتزام التأكد منو المؤسسات المالية لمتابعةصالحيات كافية  للجهات الرقابيةينبغي أن تتوفر    ١- ٢٩

  .مجموعة العمل الماليتوصيات ل اًمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب وفق

  

سلطة إجراء عمليات تفتيش على المؤسسات المالية، بما في ذلك التفتيش  للجهات الرقابيةينبغي أن تتوفر    ٢- ٢٩

عمليات التفتيش وينبغي أن تتضمن . ويل اإلرهابمكافحة غسل األموال وتممتطلبات بها التزام لضمان الميداني

  .عينات عشوائيةتلك مراجعة السياسات واإلجراءات والدفاتر والسجالت وأن تمتد لتشمل اختبارات 

  

 بمتابعةفرض تقديم كافة السجالت أو الوثائق أو المعلومات المتعلقة صالحية  للجهات الرقابيةينبغي أن تتوفر    ٣- ٢٩

كافة الوثائق أو المعلومات المتعلقة بالحسابات أو عالقات العمل أو هذا ويشمل .  عليهاطالع أو االلتزاماال

  . غير اعتيادية أو مشبوهةعمليات لتتبع األخرى، بما في ذلك أي تحليل قامت به المؤسسة المالية عملياتال

  

عليها  طالعاالحق الوثائق أو يم تقداإللزام ب تخولهاالتي  الجهة الرقابية تكون صالحية ينبغي أن ال  ١-٣- ٢٩

  . محكمةأمرضرورة استصدار ب رقابية مشروطةألغراض 

  

كافية لفرض تطبيق المعايير والعقوبات على المؤسسات المالية صالحيات  لجهات الرقابيةلينبغي أن تتوفر    ٤- ٢٩

مكافحة غسل األموال لبات متطلالصحيح غير التنفيذ  أو لتزامعدم االفي حالة ومديريها أو إداراتها العليا 

  .مجموعة العمل المالي توصيات ، بما يتفق معوتمويل اإلرهاب

  

                                                 
 فروعها وشركاتها التابعة من التزاممالية المؤسسات المطلب تأكد لفروع والشركات التابعة في الخارج، يقيم إلى ابالنسبة : مالحظة للمقيمين ٣١

 بموجب للجهات الرقابيةومع ذلك، ينبغي أن تتوفر .  فقط٢٢ مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب على أساس التوصية بتدابيرفي الخارج 

ارج التي تملك حصة األغلبية فيها  من أن المؤسسات المالية تلزم فروعها وشركاتها التابعة في الختتأكد صالحيات كافية لكي ٢٩التوصية 

  . بفعالية٢٢بتطبيق التوصية 



 ٥٤

  ٣٠التوصية 
  

  . ٣٠نص التوصية ب مقترنةأدناه  الواردةينبغي قراءة المعايير األساسية والعناصر اإلضافية 
  

  المعايير األساسية
  
والسلطات المختصة  الجهات الرقابيةو االدعاء والقانوناذ فوجهات إن المالية معلوماتوحدات التتمتع ينبغي أن   ١- ٣٠

بغي نيو ،والعمالةمن الهيكلة والتمويل كاف  مستوىباألخرى العاملة في مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب 

الهيكلة تشمل و.  لكي تؤدي وظائفها بشكل كامل وفعالالكافية وغيرها من الموارد الفنيةتزويدها بالموارد 

  .٣٢كافية لتأمين تحررها من أي تأثيرات أو تدخالت غير مناسبة في عملهاال عمليةالستقاللية ال اضرورة الكافية
  
المعايير المتعلقة تشمل معايير مهنية عالية، اللتزام بابمطالبين في السلطات المختصة  العاملونأن يكون ينبغي   ٢- ٣٠

  .المهارات المالئمة ايمتلكوأن وزاهة ، وأن يكونوا على درجة عالية من الن والخصوصيةبالسرية
  
مالئم للعاملين في السلطات المختصة في مجال مكافحة غسل األموال وتمويل كاف وينبغي توفير تدريب   ٣- ٣٠

  .اإلرهاب

  

طبيقات حول نطاق الجرائم األصلية، والت: المالئمالكافي والتدريب التي يمكن أن يشملها المسائل أمثلة من 

تلك الجرائم وإقامة الدعاوي القضائية، وأساليب في تحقيق ال مويل اإلرهاب، وأساليبغسل األموال وت

متحصالت جريمة أو التي سوف تستخدم في تمويل اإلرهاب، وضمان ضبط تكون تعقب الممتلكات التي 

من أن للتأكد  الجهات الرقابيةستخدمها تمثل هذه الممتلكات وتجميدها ومصادرتها واألساليب التقنية التي 

. مهامهاالمؤسسات المالية تنفذ التزاماتها، واستخدام تكنولوجيا المعلومات وموارد أخرى ترتبط بتنفيذ 

، أمور أخرى ضمن الماليين لكي يقوموا، للمحققين ترخيصاًأو / و خاصاً تدريباًدولال تمنح أن أيضاًويمكن 

  . األصليةغسل األموال وتمويل اإلرهاب، والجرائمفي جرائم تحقيقات الب
  

  العناصر اإلضافية 
  
للقضاة والمحاكم تتعلق بجرائم غسل األموال وتمويل اإلرهاب، خاصة  تثقيفية برامج تدريبية أوتقديم يتم هل   ٤- ٣٠

  تستخدم في تمويل اإلرهاب؟يمكن أن أو التي  جرائم متحصالت تكونوضبط وتجميد ومصادرة الممتلكات التي 

                                                 
، يجب تخفيض درجة التقييم )٦-٢٦المعيار (كافية العملية الستقاللية بمطلب اال دولة المالية في أي معلوماتوحدة ال في حالة عدم التزام ٣٢

  . فقط٢٦للتوصية 



 ٥٥

  
  ٣١التوصية 

  
  .٣١نص التوصية ب مقترنةأدناه  الواردة المعايير األساسية والعناصر اإلضافية ينبغي قراءة

  
  المعايير األساسية

  
 وسلطات إنفاذ القانون والجهات الرقابية المالية معلوماتينبغي أن يكون لدى صانعي السياسات ووحدة ال   ١- ٣١

 فيما محلياًًالتنسيق ، حيثما يكون مناسباً، والسلطات المختصة األخرى آليات فعالة تسمح لهم بالتعاون وكذلك

  . يتعلق بوضع وتنفيذ سياسات وأنشطة لمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهابفيما بينهم

  
  

  :وتختص مثل هذه اآلليات عادة بما يلي
  
 سلطاتالتشغيلي، وحيثما يكون ذلك مناسبا، التنسيق بين السلطات على مستوى على المستوى التعاون ) أ(

وبين وحدة ) ومنها السلطات الجمركية حيثما يكون ذلك مناسبا( المالية معلوماتووحدة ال القانوناذ إنف

  .الرقابية والجهات القانونإنفاذ وسلطات  المالية معلوماتال

  .، التنسيق بين كافة السلطات المختصة المعنيةالسياسات، وحيثما يكون ذلك مناسباً التعاون على مستوى) ب(
  
  

  صر اإلضافيةالعنا
  
ومنها األعمال والمهن (خرى األقطاعات الهل توجد آليات للتشاور بين السلطات المختصة والقطاع المالي و   ٢- ٣١

أو التدابير األخرى المتعلقة بمكافحة  اإلرشاديةتخضع للقوانين أو اللوائح أو المبادئ التي ) حددةغير المالية الم

  غسل األموال وتمويل اإلرهاب؟

  

  



 ٥٦

  ٣٢توصية ال
  

  .٣٢نص التوصية ب مقترنةأدناه الواردة ينبغي قراءة المعايير األساسية والعناصر اإلضافية 
  

  المعايير األساسية
  
  .مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب بصورة منتظمةالخاصة ب مراجعة مدى فعالية نظمها دوللعلى اينبغي   ١- ٣٢
  
الخاصة نظم الشاملة بشأن المسائل المتصلة بفعالية وكفاءة  بإحصائيات لسلطات المختصة االحتفاظ على اينبغي  ٢- ٣٢

  :سنوية عن بإحصائياتوينبغي أن يتضمن ذلك االحتفاظ . مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهابب
   

تقارير أخرى حيثما كان ذلك مناسبا أي  المشبوهة، وعملياتالتقارير التي تم تلقيها وتوزيعها عن ال  )أ(

  –لقانون المحلي بموجب ا
  
o حسب نوع تصنيفها المالية، بما في ذلك معلومات المشبوهة التي تلقتها وحدة العملياتتقارير ال 

 التقرير؛يتقدم ب، أو أي نشاط أو شخص آخر حددةوالمهن غير المالية الم األعمالالمؤسسة المالية، أو 

o المشبوهة التي تم تحليلها وتوزيعها؛ عملياتتقارير ال  

o نقل عملة ) ٢(، حداً معيناً تتجاوز بالعملة المحلية أو األجنبية التي عملياتال) ١: (عن المقدمةرير التقا

 .التحويالت البرقية الدولية) ٣(وأدوات قابلة للتداول لحاملها عبر الحدود، أو 
 

متلكات التحقيقات في غسل األموال وتمويل اإلرهاب، والدعاوى التي أقيمت وأحكام اإلدانة، والم  )ب(

  -المجمدة والمضبوطة والمصادرة 
 
o التحقيقات والدعاوى وأحكام اإلدانة في غسل األموال وتمويل اإلرهاب؛ 

o  ٢(غسل األموال، ) ١(الممتلكات المجمدة والمضبوطة والمصادرة المتعلقة بكل من وقيم عدد حاالت (

 ؛إجراميةمتحصالت ) ٣(هاب، رتمويل اإل

o  قرارات األمم المتحدة المتعلقة بتمويل وفقاً لالممتلكات المجمدة م وقيعدد األشخاص أو الكيانات

 . أو بموجبهااإلرهاب
 

  -المساعدة القانونية المتبادلة أو غيرها من الطلبات الدولية للتعاون  )ج(
 
o  ومنها الطلبات المتعلقة بالتجميد والضبط (جميع طلبات المساعدة القانونية المتبادلة وتسليم المجرمين

التي تم التقدم بها أو تلقيها بشأن غسل األموال والجرائم األصلية وتمويل اإلرهاب، بما ) صادرةوالم

 لرد عليه؛الذي استغرقه اأم رفض، والوقت نفذ  قد  كل طلبفي ذلك طبيعة الطلب، وما إذا كان

o شمل ما إذا كان  المالية، وتمعلومات تقدمت بها أو تلقتها وحدة الطلبات المساعدة الرسمية األخرى التي

 أم رفض؛نفذ الطلب قد 

o المالية إلى سلطات أجنبيةمعلوماتاإلحاالت التلقائية من وحدة ال . 



 ٥٧

 
  .أخرىإجراءات   ) د(
 
o  وتمويل اإلرهاب / أو يشمل مكافحة غسل األموالالذي يرتبطالميداني تفتيش الب الجهات الرقابيةقيام

 ؛موقعةوأي عقوبات 

o مكافحة غسل ترتبط ب  والتي،مت بها أو تلقتها الجهات الرقابيةطلبات المساعدة الرسمية التي تقد

 .أم رفضنفذ قد  كل طلب، بما في ذلك ما إذا كان  أو تشملهاتمويل اإلرهابواألموال 
  

  العناصر اإلضافية
  
  :شاملة عن بإحصائياتهل تحتفظ السلطات المختصة   ٣- ٣٢
  

 أو إقامة دعاوى أو أحكام إدانة عن غسل األموال،  تحقيقاتالتي أدت إلى المشبوهة عملياتلارير اتق  )أ(

  أو تمويل اإلرهاب أو جريمة أصلية أساسية؟
  
  جرائم غسل األموال وتمويل اإلرهاب؟بأي عقوبات جنائية طبقت على أشخاص أدينوا   ) ب(
  
ال أو تتعلق بغسل األموو القانون قدمتها أو تلقتها سلطات إنفاذ المساعدة الرسمية األخرى التيطلبات   )ج(

  أم رفض؟نفذ قد  كل طلبتمويل اإلرهاب، بما في ذلك ما إذا كان 
  
 الممتلكات المجمدة والمضبوطة والمصادرة المرتبطة بالجرائم األصلية األساسية قيمعدد حاالت و  )د(

  ؟كان ذلك ممكناًحيثما 



 ٥٨

  ٣٣التوصية 
  

  .٣٣نص التوصية ب قترنةمأدناه  الواردةينبغي قراءة المعايير األساسية والعناصر اإلضافية 
  

  المعايير األساسية
  
من غسل األموال وتمويل اإلرهاب، في االعتبارية لشخصيات منع استغالل التدابير  أن تتخذ دولل على اينبغي   ١- ٣٣

 ملكية بشان الكافيةالتأكد من أن قوانينها التجارية والتأسيسية وغيرها من القوانين تنص على الشفافية خالل 

   .االعتباريةشخصيات ال فيالسيطرة  وحصص ينالحقيقي ينالمستفيد

  
  : استخدامها للتأكد من توفر الشفافية الكافيةدول اآلليات التي تستطيع ال٣٣ أمثلةمنو
  
التفاصيل الالزمـة   وطني  في سجل   تُدون  حيث  ) لإلفصاح مسبقأو نظام   (وجود نظام للتسجيل المركزي     ) ١(

أن ومن الممكـن    . الدولة االعتبارية األخرى المسجلة في   والشخصيات  كات  عن الملكية والسيطرة لجميع الشر    
ويتعين تحديث هـذه المعلومـات      . للسلطات المختصة فقط  تكون المعلومات ذات الصلة إما متوفرة علناً وإما         

  ؛السيطرةوحصص  ينيالحقيق ينالمستفيدبإدراج أي تغيرات في 
   
 الـسيطرة   وحصصملكية المستفيدين الحقيقيين    على سجالت   مقدمي خدمات الشركات بالحصول      مطالبة) ٢(

  العتبارية، والتحقق منها واالحتفاظ بها؛ في الشخصيات ا
  
أو  التنظيميـة والـسلطات    القانونإنفاذ  الصالحيات األخرى لسلطات    التحقيق و االعتماد على صالحيات    ) ٣(

  . عليهاأو االطالععلى المعلومات  الحصول من أجلمعينة دولة أو السلطات المختصة األخرى في الرقابية 
  
 أنه من المرغوب والمفيد للغاية استخدام       دول إلى حد كبير، وقد تجد ال      مكملة لبعضها البعض  هذه اآلليات   تعد  و

  . مزيج منها
  

، ينبغي أن تتـوفر     التحقيقاتإجراء  في مجال    على صالحيات سلطاتها المختصة      دولعتماد ال ا وبحسب درجة 
  .ذات الصلةطات صالحيات إجبارية قوية بقدر كاف ألغراض الحصول على المعلومات لهذه السل

  
في الوقت أن تتمكن السلطات المختصة ) أ: (ييل  تحقق مامن الضروريفوأيا كانت اآللية المستخدمة، 

 في السيطرة وحصص ين الحقيقيينبالمستفيدمن الحصول أو االطالع على المعلومات المتعلقة المناسب 
راجع المعيار (في الوقت المناسب ومتوفرة أن تكون المعلومات كافية ودقيقة ) ب(؛ لشخصيات االعتباريةا

تبادل تلك المعلومات مع سلطات مختصة أخرى على  قادرة علىالسلطات المختصة  تكونأن ) ج(؛ )٢- ٣٣
  .المستوى المحلي أو الدولي
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 ٥٩

على معلومات كافية ودقيقة في الوقت المناسب ل أو االطالع ينبغي أن تتمكن السلطات المختصة من الحصو   ٢- ٣٣

   .العتباريةاالشخصيات المستفيدين الحقيقيين وحصص السيطرة في وحديثة عن 
  
إصدار أسهم لحاملها اتخاذ التدابير المناسبة قادرة على  اعتبارية شخصيات توجد بها التي دوللعلى اينبغي    ٣- ٣٣

 أعاله ٢-٣٣ و١-٣٣ األموال وللتأكد من أن المبادئ الواردة في المعيارين لضمان عدم استغاللها في غسل

 التدابير المتخذة من وقد تتفاوت. االعتبارية التي تستخدم األسهم لحاملهاالشخصيات تنطبق بنفس القدر على 

  .فعاليتهاو التي تطبقهامدى كفاية التدابير إظهار قادرة على دولة كل  تكون، ولكن ينبغي أن دولة ألخرى
  

  العناصر اإلضافية
  
المتعلقة بالمستفيدين الحقيقيين المعلومات  لىعالمؤسسات المالية  اطالعتسهيل  من شأنها مطبقة هل توجد تدابير   ٤- ٣٣

  بحيث يسهل عليها التحقق من بيانات هوية العمالء؟ وحصص السيطرة

  

  

  



 ٦٠

  ٣٤التوصية 
  

  .٣٤نص التوصية ب مقترنةأدناه  الواردةضافية ينبغي قراءة المعايير األساسية والعناصر اإل
  

  المعايير األساسية
  
من خالل غسل األموال وتمويل اإلرهاب، في لترتيبات القانونية لمنع استغالل اتدابير  اتخاذ دولل على اينبغي   ١- ٣٤

ى الشفافية المالئمة وغيرها من القوانين تنص علاالستئمانية قوانين الصناديق والتأكد من أن قوانينها التجارية 

  .الصناديق االستئمانية والترتيبات القانونية األخرىفي  المستفيدين الحقيقيين وحصص السيطرةبشأن 

  
  : استخدامها للتأكد من توفر الشفافية الكافيةدول اآلليات التي تستطيع ال٣٤أمثلةومن 

  
التفاصيل وطني في سجل تُدون حيث ) أو نظام قائم مسبق لإلفصاح(وجود نظام للتسجيل المركزي ) ١(

في والترتيبات القانونية األخرى المسجلة ) أي المنشئ والوصي والمستفيدين(الالزمة عن الصناديق االستئمانية 
ويتعين .  للسلطات المختصة فقطأن تكون المعلومات ذات الصلة إما متوفرة علناً وإماومن الممكن . الدولة تلك

   ؛المستفيدين الحقيقيين وحصص السيطرةتطرأ على اج أي تغيرات تحديث هذه المعلومات بإدر
  
إلزام مقدمي خدمات الصناديق االستئمانية بالحصول على سجالت بتفاصيل الصندوق االستئماني أو ) ٢(

  .الترتيبات القانونية األخرى المماثلة والتحقق منها واالحتفاظ بها
  
أو  التنظيميـة والـسلطات    القانونات األخرى لسلطات إنفاذ     االعتماد على صالحيات التحقيق والصالحي    ) ٣(

  .معينة من أجل الحصول على المعلومات أو االطالع عليهادولة  أو السلطات المختصة األخرى في الرقابية
  
  
 أنه من المرغوب والمفيد للغاية استخدام دولوقد تجد ال.  إلى حد كبيرمكملة لبعضها البعضهذه اآلليات تعد و

  .  منهامزيج
  
إجراء التحريات، ينبغي أن تتوفر لهذه في مجال  على صالحيات سلطاتها المختصة دول العتماد النظراًو

  .ذات الصلةالسلطات صالحيات إجبارية قوية بقدر كاف ألغراض الحصول على المعلومات 
  

من قت المناسب في الوأن تتمكن السلطات المختصة ) أ: (من الضروريفوأيا كانت اآللية المستخدمة، 
أن تكون ) ب(؛  السيطرةوحصص ين الحقيقيينبالمستفيدالحصول أو االطالع على المعلومات المتعلقة 

السلطات المختصة  تكونأن ) ج(؛ )٢-٣٤راجع المعيار (المعلومات كافية ودقيقة ومتوفرة في الوقت المناسب 
  .مستوى المحلي أو الدوليتبادل تلك المعلومات مع سلطات مختصة أخرى على ال قادرة على
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 ٦١

ينبغي أن تتمكن السلطات المختصة من الحصول أو االطالع على معلومات كافية ودقيقة وحديثة في الوقت    ٢- ٣٤

، وعلى األخص المنشئ والوصي الترتيبات القانونية في السيطرة حصص وين الحقيقيينالمستفيدالمناسب عن 

  .ةلمباشراالصناديق االستئمانية  منوالمستفيدين 
  

  العناصر اإلضافية
  
المتعلقة بالمستفيدين الحقيقيين  المؤسسات المالية على المعلومات اطالعتسهيل هل توجد تدابير مطبقة من شأنها    ٣- ٣٤

  بحيث يسهل عليها التحقق من بيانات هوية العمالء؟ وحصص السيطرة

  

  



 ٦٢

  التعاون الدولي   -د

  

  ٣٥التوصية 

  

 والتوصية الخاصة األولى، ٣٥نص التوصية ب مقترنةأدناه  الواردةساسية والعناصر اإلضافية ينبغي قراءة المعايير األ

 ١-١ و١-٣٥ ين المعياريمن أن تقييم يجب التأكد:  للمقيمينمالحظة (٣٥٣٥ونص االتفاقيات المشار إليها في التوصية 

  ).انمتوافق) في التوصية الخاصة األولى(

  

  المعايير األساسية

  

اتفاقية فيينا واتفاقية باليرمو  أن تصبح طرفاً في،بمعنى آخر أو  ،على تصادقو أن توقع دولل على انبغيي   ١- ٣٥

  .بالكاملجميعاً  تنفذهاوأن  ،٣٦)اتفاقية تمويل اإلرهاب(لقمع تمويل اإلرهاب  ١٩٩٩لعام واتفاقية األمم المتحدة 

   

  العناصر اإلضافية

  

 لعام يوروباألمجلس الى االتفاقيات الدولية األخرى ذات الصلة مثل اتفاقية عل المصادقةهل تم التوقيع أو    ٢- ٣٥

 كية الدوليةياالتفاقية األمر بشأن غسل متحصالت الجريمة وتعقبها وضبطها ومصادرتها، وكذلك ١٩٩٠

  ؟ الكامل لهاالتنفيذ، أو ٢٠٠٢ اإلرهاب لعام حاربةلم

  

                                                 
  . الكامل لجميع المواد المتعلقة بغسل األموال وتمويل اإلرهابالتنفيذ إلىالمقيمون يطمئن ينبغي أن  ٣٥
المواد (، واتفاقية باليرمو )١٩و ١٧و ١٥و ١١-٣المواد (ية فيينا الكامل لكافة المواد ذات الصلة من اتفاقالتنفيذ  إلى المقيمون يطمئنينبغي أن  ٣٦

  ).١٨-٢المواد (، واتفاقية قمع تمويل اإلرهاب )٣٤و ٣١-٢٩و ٢٧-٢٤و ٢٠-١٨و ١٦-١٠و ٧-٥



 ٦٣

  ٣٦التوصية 
  

.  والتوصية الخاصة الخامسة٣٦نص التوصية ب مقترنةأدناه  الواردةالعناصر اإلضافية ينبغي قراءة المعايير األساسية و

في التوصية الخاصة  (١-٥ والمعيار ٦-٣٦ إلى ١-٣٦من أن تقييمات المعايير  يجب التأكد:  للمقيمينمالحظة(

  ).متوافقة ) الخامسة
  

  المعايير األساسية
  
 يتعلق بتحقيقات فيمايم أكبر قدر ممكن من المساعدة القانونية المتبادلة تقدقادرة على  دولالتكون نبغي أن ي   ١- ٣٦

وينبغي أن . ٣٧مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب، وإقامة الدعاوى وغيرها من اإلجراءات ذات الصلة

لوثائق أو ضبط المعلومات أو او  عنوالتفتيشتقديم ) أ: ( يليفيما تتضمن المساعدة القانونية المتبادلة المساعدة

األشخاص الطبيعيين اآلخرين أو الشخصيات من المؤسسات المالية أو ) بما فيها السجالت المالية(األدلة 

ذات الصلة أو  الوثائقوأصول الملفات  تقديم) ج(،  من األشخاصواإلفاداتاألدلة أخذ ) ب(؛ االعتبارية األخرى

تسهيل المثول الطوعي ) هـ(القضائية؛  لوثائقاتسليم ) د(؛ ومواد إثبات أخرىنسخ منها وأي معلومات 

تحديد أو تجميد أو ضبط أو ) و( الطلب؛ ةمقدمللدولة الشهادة اإلدالء بمعلومات أو اللألشخاص بغرض تقديم 

، واألصول المستخدمة غسل األموال، ومتحصالت غسلهامصادرة الممتلكات المغسولة أو التي اتجهت النية إلى 

 إلى استخدامها في تمويل اإلرهاب، وكذلك الوسائط المستخدمة في ارتكاب تلك الجرائم أو التي اتجهت النية

  .٣٨مناظرةقيمة ذات ممتلكات ومصادرة 
  

  .بطريقة فعالة وبناءةو في الوقت المناسب  أن تقدم هذه المساعدةدولل على اينبغي   ١-١- ٣٦
  
 تقييديةغير معقولة أو غير متناسبة أو إخضاعها لشروط ال ينبغي منع تقديم المساعدة القانونية المتبادلة أو    ٢- ٣٦

  . بصورة ال داعي لها
  

رفض تقديم ): تقييدهاالتي ينبغي إجراء تقييم عن مدى معقوليتها أو تناسبها أو (الشروط تلك  أمثلةمن 

دور حكم  الطلب، أو ضرورة صة مقدمدولة أن اإلجراءات القضائية لم تبدأ في الحجةالمساعدة بصورة عامة ب

  .اجية التجريموللغاية لمبادئ المعاملة بالمثل وازد المتشددإدانة قبل تقديم المساعدة، أو التفسير 

  

واضحة وفعالة لتنفيذ طلبات الحصول على المساعدة القانونية المتبادلة في الوقت  إجراءاتينبغي وجود    ٣- ٣٦

  .المناسب وبدون تأخير ال داعي له
  

                                                 
ساسـية  وجود قصور في جريمة غسل األموال أو جريمة تمويل اإلرهاب، من قبيل عدم تغطيتهما كافـة الجـرائم األ                   عند:  مالحظة للمقيمين  ٣٧

المطلوبة أو عدم تجريم تمويل المنظمات اإلرهابية أو اإلرهابيين من األفراد، فإن ذلك قد يؤثر على قدرة الدولة التي يتم تقييمهـا علـى تقـديم                          

ذا عامالً يـؤثر علـى   ويمكن أن يكون ه. التعاون الدولي إذا كانت ازدواجية التجريم شرطاً لتسليم المجرمين أو تقديم المساعدة القانونية المتبادلة          

  .درجة االلتزام
  .من اتفاقية باليرمو) و(إلى ) أ(أخذت العناصر  ٣٨



 ٦٤

 أن الجريمة  وحيد هو اعتبارعلى أساسلحصول على المساعدة القانونية المتبادلة الب ال ينبغي رفض ط  ٤- ٣٦

  .مالية مسائل أيضاًتتضمن 
  
على  التي تفرض القوانين على أساسال ينبغي رفض طلب الحصول على المساعدة القانونية المتبادلة   ٥- ٣٦

، إال إذا كان قد تم لبات السرية والخصوصيةمتط حددةالمؤسسات المالية أو األعمال والمهن غير المالية الم

االمتيازات المهنية القانونية أو السرية  فيهاالتي تنطبق  الظروففي ذات الصلة الحصول على المعلومات 

  .٣٩المهنية القانونية
  
لى عند الرد ع الستخدامها ٢٨لتوصية ل المطلوبة وفقاًالمختصة  السلطاتصالحيات  توفرأن ت أيضاًًينبغي   ٦- ٣٦

  .طلبات المساعدة القانونية المتبادلة
  
 نسبفي وضع وتطبيق آليات لتحديد أ أن تنظر دولعلى ال ينبغي لتجنب التضارب في نطاقات االختصاص،   ٧- ٣٦

في  دعاءلالالتي تخضع إلى القضايا المتهمين لصالح العدالة، وذلك بالنسبة  ضدمكان إلقامة الدعوى القضائية 

  .دولةأكثر من 
  

  اصر اإلضافيةالعن
  
 في حالة وجود طلب مباشر من ٢٨لتوصية المطلوبة وفقاً لالسلطات المختصة  صالحيات يتاح استخدامهل   ٨- ٣٦

  ؟للجهات المحلية النظيرةأجنبية  قانونسلطات قضائية أو جهات إنفاذ 

  

  

  

                                                 
  .٢-١٦ المعيار أيضاًراجع  ٣٩



 ٦٥

  ٣٧التوصية 
  

:  للمقٌيمينمالحظة. ( والتوصية الخاصة الخامسة٣٧نص التوصية ب مقترنةأدناه  الواردةينبغي قراءة المعايير األساسية 

  ).انمتوافق) في التوصية الخاصة الخامسة (٢-٥ و١-٣٧ ين المعياريأن تقييممن   التأكديجب
  

  المعايير األساسية
  
 ازدواجية التجريم، وعلى األخص عند غيابينبغي تقديم المساعدة القانونية المتبادلة، ألقصى درجة ممكنة،   ١- ٣٧

  .وغير الملزمة تدخالًلتدابير األقل إلى ابة بالنس
  
، ال ينبغي أن يكون  التجريميةوبالنسبة لتسليم المجرمين وصور المساعدة القانونية المتبادلة التي تتطلب ازدواج  ٢- ٣٧

يحول دون تقديم المساعدة في ) قدم المساعدةت تيال( للطلب ةالمتلقيدولة هناك أي عائق قانوني أو عملي في ال

وال ينبغي أن تشكٌل االختالفات الفنية بين قوانين . األساسي للجريمةالفعل  نتجرم فيها الدولتالحاالت التي ا

 للطلب، مثل االختالفات في تصنيف الجريمة أو المصطلح المستخدم في ةالمتلقيدولة  للمساعدة والة الطالبدولال

  .بادلةدون توفير المساعدة القانونية المتتحول  عقبة ،تسميتها

  

  



 ٦٦

  ٣٨التوصية 
  

 التفسيرية، ونص تهامذكر و٣٨نص التوصية ب مقترنةأدناه  الواردةينبغي قراءة المعايير األساسية والعناصر اإلضافية 

 ٣-٣٨ إلى ١-٣٨من أن تقييمات المعايير من  يجب التأكد:  للمقيمينمالحظة. ( والتوصية الخاصة الخامسة٣التوصية 

  ).متوافقة) في التوصية الخاصة الخامسة (٣- ٥ر والمعيا ١-٣٦والمعيار 
  

  المعايير األساسية
  
 المقدمة ٤٠لالستجابة السريعة والفعالة لطلبات المساعدة القانونية المتبادلة مناسبةينبغي وجود قوانين وإجراءات   ١- ٣٨

  : ضبط أو مصادرة وأتجميد  وأالتي تتعلق بتحديد و أجنبية دولمن 
  

  سولة المتأتية من، الممتلكات المغ  ) أ(

  المتحصالت من؛  ) ب(

  الوسائط المستخدمة في، أو  ) ج(

  الوسائط التي اتجهت النية الستخدامها في،  ) د(
  

  .أخرىغسل أموال أو تمويل إرهاب أو أية جرائم أصلية ارتكاب أي جرائم 
  
  .مناظرةلب بممتلكات ذات قيمة  عندما يتعلق الط١- ٣٨ في المعيار بالمتطلبات الواردة الوفاء أيضاً ينبغي   ٢- ٣٨
  
  .خرىاأل دولال ترتيبات لتنسيق إجراءات الضبط والمصادرة مع دولينبغي أن يكون لدى ال  ٣- ٣٨
  
تودع فيه جميع الممتلكات المصادرة أو  منزوعة الملكيةفي إنشاء صندوق لألصول  أن تنظر دوللعلى ا ينبغي   ٤- ٣٨

  .أو الرعاية الصحية أو التعليم أو غير ذلك من األغراض المالئمة القانونتستخدم ألغراض إنفاذ وجزء منها 
  
 بينها، عندما تكون المصادرة ناتجة فيمافي الترخيص باقتسام الممتلكات المصادرة  أن تنظر دوللا  على ينبغي  ٥- ٣٨

  .القانونإنفاذ جهات إجراءات تنسيق بصورة مباشرة أو غير مباشرة عن 
  

  العناصر اإلضافية
  
  ؟)٧-٣ في المعيار هو موضحكما (وتنفيذها غير الجنائية األجنبية  بأوامر المصادرة يتم االعترافهل    ٦- ٣٨

                                                 
  .٣٧، المالحظة الهامشية ٣٦الحظ أيضاً التوصية :  مالحظة للمقيمين٤٠



 ٦٧

  ٣٩التوصية 
  

  .٣٩نص التوصية ب مقترنةأدناه  الواردةينبغي قراءة المعايير األساسية والعناصر اإلضافية 
  

  المعايير األساسية
  
 إجراءاتووينبغي وجود قوانين . ٤١لتي تستوجب تسليم المجرمين غسل األموال من الجرائم ااعتبار ينبغي   ١- ٣٩

  .المتهمين بارتكاب جريمة غسل أموال األفرادلتسليم 
  
  : إمادوللاعلى  ينبغي   ٢- ٣٩

  
  ،القيام بتسليم مواطنيها أو  ) أ(

قوم بناء ت  بناء على اعتبارات الجنسية فقط، أنا بتسليم مواطنيهدولةقوم فيها التفي الحاالت التي ال   ) ب(

 المختصة اطلب التسليم بإحالة القضية بدون تأخير ال داعي له إلى سلطاتهتالذي  الدولةعلى طلب من 

على  ينبغي ،وفي مثل هذه الحاالت. الدعوى القضائية في الجرائم الموضحة في الطلب بغرض إقامة

بها في أي جريمة أخرى  ومتق بنفس الطريقة التي بإجراءاتالمختصة اتخاذ قرارها والقيام لسلطات ا

  .تلك الدولةذات طبيعة خطيرة بموجب القوانين المحلية ل
  
وعلى وجه أن تتعاون مع بعضها البعض، لدول على ا، ينبغي )ب (٢-٣٩في الحالة المشار إليها في المعيار    ٣- ٣٩

  .االدعاء في الجوانب المتعلقة باإلجراءات واألدلة، وذلك لضمان كفاءة الخصوص
  
طلبات  بالتعامل معمبادئ القانون المحلي، تسمح بما يتفق مع تدابير أو إجراءات،  تتبنى أن دوللعلى اينبغي    ٤- ٣٩

  .وإجراءات تسليم المجرمين المتعلقة بغسل األموال بدون تأخير ال داعي له
  

  العناصر اإلضافية
  
طلبات التسليم بين الوزارات المعنية؟ وهل ر لالمباش نتقالاالب تسمحهل هناك إجراءات مبسطة لتسليم المجرمين    ٥- ٣٩

ألشخاص الذين ايمكن تسليم األشخاص بناء فقط على أوامر الضبط أو األحكام؟ وهل هناك إجراء مبسط لتسليم 

  ؟ المعمول بهايقبلون التغاضي عن إجراءات التسليم الرسمية

  

                                                 
  .٣٧، المالحظة الهامشية ٣٦الحظ أيضاً التوصية :  مالحظة للمقيمين٤١



 ٦٨

  ٤٠التوصية 
  

 التفسيرية، تهامذكر و٤٠نص التوصية ب مقترنةأدناه  الواردة ينبغي قراءة المعايير األساسية والعناصر اإلضافية

-٥ والمعيار ٩- ٤٠ إلى ١-٤٠من أن تقييمات المعايير من  يجب التأكد:  للمقيمينمالحظة. (والتوصية الخاصة الخامسة

  ).متوافقة) في التوصية الخاصة الخامسة (٥
  

  المعايير األساسية
  
   .النظيرة  األجنبيةالجهاتعلى الصعيد الدولي مع سلطاتها المختصة تعاون  تتأكد منأن  دوللعلى انبغي ي  ١- ٤٠
  

  . تقديم تلك المساعدة بسرعة وبطريقة بناءة وفعالةدوللا  علىينبغي   ١-١- ٤٠
  
بشكل التبادل الفوري والبناء للمعلومات  تسهلأو آليات أو قنوات واضحة وفعالة أن يكون هناك سبل ينبغي   ٢- ٤٠

  .٤٢جهات النظيرةالبين مباشر 
  
  

المساعدة  بخالف(أو اآلليات أو القنوات المستخدمة في التعاون الدولي وتبادل المعلومات ومن أمثلة السبل 

القوانين التي تسمح بتبادل المعلومات على أساس المعاملة بالمثل؛ ) القانونية المتبادلة أو تسليم المجرمين

متعددة األطراف مثل مذكرات التفاهم؛ والتبادل من خالل المنظمات أو واالتفاقيات أو الترتيبات الثنائية أو ال

  . الماليةمعلوماتاألجهزة الدولية أو اإلقليمية المناسبة مثل اإلنتربول أو مجموعة إيغمونت لوحدات ال
  
  
بكل من  تعلقفيما يو) ب(،  على السواءطلبال  وعندتلقائية صورةب) أ(ممكنا لمعلومات اينبغي أن يكون تبادل   ٣- ٤٠

  .غسل األموال والجرائم األصلية األساسية
  
 بالنيابة عن الجهات األجنبية تاستعالماالمختصة إجراء  كافة سلطاتها تخويل  أن تتأكد مندوللعلى اينبغي   ٤- ٤٠

  .النظيرة
  

  المالية إجراء أنواعمعلوماتال تخويل وحدات  أن تتأكد مندوللا  علىوبصورة خاصة، ينبغي   ١-٤- ٤٠

بما في ذلك ما البحث في قاعدة بياناتها ) أ (:بالنيابة عن الجهات األجنبية النظيرةالتالية  االستعالمات

البحث في قواعد البيانات األخرى التي ) ب( المشبوهة، عملياتبتقارير ال ذات صلةمعلومات ب يتعلق

ك قواعد بيانات جهات قد يكون لها حق االطالع عليها بصورة مباشرة أو غير مباشرة، بما في ذل

  .تجارياً، وقواعد البيانات العامة، وقواعد البيانات اإلدارية وقواعد البيانات المتوفرة القانونإنفاذ 

  

                                                 
غير اتخاذ التدابير المالئمة في الوقت المناسب، والتأخر عدم  التي تحول دون التبادل الفوري والبنّاء للمعلومات عدم الرد أو تتضمن العقبات ٤٢

  .في الردالمعقول 



 ٦٩

الجهات األجنبية نيابةً عن جراء تحقيقات إل القانون فيهاسلطات إنفاذ  أن تتأكد من تخويل دوللا  علىينبغي   ٥- ٤٠

الجهات األجنبية نيابةً عن جراء تحقيقات إلمخولة خرى األمختصة ال سلطاتالتكون وينبغي أن . النظيرة

  .سمح القانون المحلي بذلكي حيثما النظيرة

  

  .بصورة ال داعي لهاتقييدية أو تناسبة مال ينبغي أن يخضع تبادل المعلومات لشروط غير    ٦- ٤٠

  

  .مالية مسائلاً متضمن يضاًًأ يعتبر الطلب  أن وحيد هوعلى أساسلتعاون اال ينبغي رفض طلب    ٧- ٤٠

  

على المؤسسات المالية أو األعمال والمهن غير  التي تفرض القوانين على أساسال ينبغي رفض طلب للتعاون    ٨- ٤٠

في ذات الصلة إال إذا كان قد تم الحصول على المعلومات (،  والخصوصيةلسريةااللتزام با حددةالمالية الم

  .٤٣)ازات المهنية القانونية أو السرية المهنية القانونيةاالمتي فيهاالتي تنطبق  الظروف

  

 وضع ضوابط وضمانات تكفل عدم استخدام المعلومات التي تتلقاها السلطات المختصة إال دوللعلى اينبغي    ٩- ٤٠

المتعلقة بحماية الوطنية تلك الضوابط والضمانات مع األحكام تتوافق وينبغي أن . مسموح بهابطريقة 

  .٤٤والبياناتالخصوصية 

  

  العناصر اإلضافية

  

؟ وهل يتم ذلك بصورة الجهات غير النظيرةهل تتوفر آليات تسمح بالتبادل الفوري والبناء للمعلومات مع   ١٠- ٤٠

  ؟٤٥مباشرة أم غير مباشرة

  

للسلطة التي بالتوضيح   الفعلية،ةللممارس، وفقاً السلطة المختصة التي تطلب المعلوماتتقوم هل  ١-١٠- ٤٠

  منها المعلومات الغرض من الطلب والجهة التي تقدم الطلب نيابة عنها؟طلب تُ

  

 المالية الحصول من سلطات مختصة أخرى أو من أشخاص آخرين على معلوماتهل تستطيع وحدة ال  ١١- ٤٠

   نظيرة؟أجنبية  ماليةمعلوماتالمعلومات التي طلبتها وحدة 
  
  
  

                                                 
  .٢-١٦ المعيار أيضاًراجع  ٤٣
 التي تنطبق على  والخصوصية شروط السريةاتلذوفقا  تتمتّع بالحمايةوهذا يعني، على األقل، أنه يجب معاملة المعلومات المتبادلة على أنها  ٤٤

  . عليها السلطة المختصة المتلقية من مصادر محليةالمشابهة التي تحصلمعلومات ال
 الحاالت التي تمر فيها المعلومات ، النظيرةالجهاتتغطي اإلشارة إلى تبادل المعلومات بصورة غير مباشرة مع سلطات أجنبية بخالف  ٤٥

  . األجنبية من خالل سلطة محلية أو أجنبية واحدة أو أكثر قبل أن تتلقاها السلطة المتقدمة بالطلبالمطلوبة من السلطة



 ٧٠

  التوصيات اخلاصة التسع
   والعناصر اإلضافيةاملعايري األساسية

  

  التوصية الخاصة األولى

  

، والتوصيات الخاصة الثانية    ٣٥ينبغي قراءة المعايير األساسية المبينة أدناه مع نص التوصية الخاصة األولى، والتوصية             

 حـدة  الصادرة عـن األمـم المت      ١٩٩٩لقمع تمويل اإلرهاب لعام     الدولية  تفاقية  االالخامسة، و الخاصة  الثالثة و الخاصة  و

، والقرارات الالحقة   )١٩٩٩ (١٢٦٧القرار  : والقرارات التالية لمجلس األمن التابع لألمم المتحدة      ) تمويل اإلرهاب تفاقية  ا(

 ١٥٢٦والقـرار   ) ٢٠٠٣ (١٤٥٥، والقـرار    )٢٠٠٢ (١٣٩٠، والقـرار    )٢٠٠١ (١٣٦٣، والقرار   )٢٠٠٠ (١٣٣٣له  

في التوصية الخاصة    (١-١أن تقييمات المعيار    من   يجب التأكد  : للمقيمين مالحظة). (٢٠٠١ (١٣٧٣، والقرار   )٢٠٠٤(

الخاصة  أن تقييمات التوصيات الخاصة األولى و      أيضاً يجب التأكد و. متوافقة) ٣٥في التوصية    (١-٣٥والمعيار  ) األولى

  ).الخامسة متوافقةالخاصة الثالثة والخاصة الثانية و

  

  المعايير األساسية

  

أن تـصبح   بمعنى آخر   ، أو   على اتفاقية األمم المتحدة لقمع تمويل اإلرهاب       وتصادق توقّع    أن دوللاعلى  ينبغي    ١-١

  .٤٦كامالًتنفذها تنفيذاً طرفاً فيها، وأن 

  

وهذه القرارات تشمل   . بالكامل قرارات مجلس األمن بشأن منع وقمع تمويل اإلرهاب        تنفذ   أن   دوللا  على ينبغي  ٢-١

أو قـوانين   أيـة   هذا وجود   يقتضي  و). ٢٠٠١ (١٣٧٣حقة له، والقرار    والقرارات الال ) ١٩٩٩ (١٢٦٧القرار  

  .الواردة في تلك القراراتمتطلبات وأن تغطي هذه األحكام ال ،تدابير أخرى الزمةأو لوائح 

  

                                                 
والتي ترتبط  ١٨-١٧و ٦-٢المواد ( التطبيق الكامل لكافة المواد ذات الصلة من اتفاقية قمع تمويل اإلرهاب إلى المقيمون يطمئنينبغي أن  ٤٦

  ).بالتوصية الخاصة الخامسةالتي ترتبط  ١٨-٩و ٧بالتوصية الخاصة الثالثة؛ والمواد التي ترتبط  ٨بالتوصية الخاصة الثانية؛ والمادة 



 ٧١

  التوصية الخاصة الثانية
  

ة الخاصة األولى، نص التوصية الخاصة الثانية، والتوصيب مقترنةأدناه  الواردةينبغي قراءة المعايير األساسية 

تمويل تفاقية ا( الصادرة عن األمم المتحدة ١٩٩٩، واالتفاقية الدولية لقمع تمويل اإلرهاب لعام ٢و، ١ن يوالتوصيت

، )في التوصية الخاصة الثانية (٣- ٢ إلى ١-٢أن تقييمات المعايير من  يجب التأكد:  للمقٌيمينمالحظة). (اإلرهاب

  ).متوافقة) ١في التوصية  (٣-١والمعيار ) صة األولىفي التوصية الخا (١-١والمعيار 
  

  المعايير األساسية
  
 الخصائص تكون له من اتفاقية تمويل اإلرهاب، وأن ٢المادة ا يتفق مع ينبغي أن يجٌرم تمويل اإلرهاب بم  ١-٢

  ٤٧:التالية
  

أموال بأي وسيلة أو جمع وفير بتطوعاً ينبغي أن تمتد جرائم تمويل اإلرهاب لتشمل أي شخص يقوم   )أ(

  : أو جزئياًستخدامها أو وهو يعلم أنها ستستخدم كلياًال ةغير مشروعنية كانت، مباشرة أو غير مباشرة، وب
  

   أو؛) إرهابيةأعمالأو ( للقيام بعمل إرهابي  )١(    

   أوبواسطة منظمة إرهابية؛  )٢(    

  .بواسطة شخص إرهابي  )٣(    
  

 حسب تعريف هذا المصطلح في اتفاقية قمع أموالب لتشمل أي ينبغي أن تمتد جرائم تمويل اإلرها  )ب(

  .وهذا يشمل األموال سواء من مصدر مشروع أو غير مشروع. تمويل اإلرهاب
  

  : بأنهااألموال قمع تمويل اإلرهاب اتفاقيةتعٌرف 
  
يتم تي أيا كانت الوسيلة الأي نوع من األصول، المادية أو غير المادية، المنقولة أو غير المنقولة "

القانونية أيا كان شكلها، بما في ذلك الشكل اإللكتروني أو  األدوات، والوثائق أو هاالحصول عليها ب

 أو حصة فيها، بما في ذلك، على سبيل المثال ال الحصر، تثبت حقاً في تلك األصولالرقمي، والتي 

، واألسهم، واألوراق الدفعأوامر واالئتمانات المصرفية، والشيكات السياحية، والشيكات المصرفية، 

  ".ئتماناالالمالية، والسندات، والكمبياالت، وخطابات 

  
 لتنفيذ أو محاولة القيام بعمل استخدام األموال فعلياً) ١: (جرائم تمويل اإلرهاب تتطلبال ينبغي أن   )ج(

  .) معينةابية إرهأعمالأو ( ارتباط األموال بعمل إرهابي معين) ٢(، أو ) إرهابيةأعمالأو ( إرهابي
  

  .أيضاًًينبغي أن تعتبر محاولة ارتكاب جريمة تمويل اإلرهاب جريمة   )د(  
  

                                                 
التزاماً بالتوصية الخاصة على أساس التحريض والمساعدة، أو المحاولة، أو التآمر فقط  تجريم تمويل اإلرهاب يعدال :  للمقيٌمينمالحظة ٤٧

  .الثانية



 ٧٢

من اتفاقية قمع ) ٥ (٢نوع من األعمال المنصوص عليها في المادة أي  االشتراك فيينبغي أن يعتبر   )هـ(

  .أيضاًًتمويل اإلرهاب جريمة 
  
  .غسل األمواللجرائم تمويل اإلرهاب جرائم أصلية  اعتبارينبغي   ٢-٢
  
) الجرائم(ينبغي أن تنطبق جرائم تمويل اإلرهاب، بغض النظر عما إذا كان الشخص المتهم بارتكاب الجريمة   ٣-٢

المنظمات  (المنظمة/)اإلرهابيون( اإلرهابي ايوجد به تيالدولة الدولة مختلفة عن أو في  اهنفس دولةفي ال

 األعمال(  العمل اإلرهابيا سيحدث فيهتيال/) اإلرهابيةاألعمال(  العمل اإلرهابيا وقع فيهتي أو ال)اإلرهابية

  .)اإلرهابية
  
 على جريمة تمويل أيضاًًتنطبق ) ٢في التوصية  (٥-٢ إلى ٢-٢ من أن المعايير دولينبغي أن تتأكد ال  ٤-٢

  .٤٨اإلرهاب
  
  

                                                 
  . عن العقوبات الجنائية الفعالة والمتناسبة والرادعة٥ والمالحظة الهامشية ٢ التوصية أيضاًراجع : مالحظة للمقيمين ٤٨



 ٧٣

  التوصية الخاصة الثالثة
  

 تهاومذكرنص التوصية الخاصة الثالثة ب مقترنةأدناه  لواردةاينبغي قراءة المعايير األساسية والعناصر اإلضافية 

، واالتفاقية الدولية لقمع تمويل ٣بها، والتوصية الخاصة األولى، والتوصية الخاصة أفضل الممارسات ورقة التفسيرية، و

، )١٩٩٩ (١٢٦٧ر القرا: ، والقرارات التالية لمجلس األمن التابع لألمم المتحدة)اتفاقية تمويل اإلرهاب(اإلرهاب 

) ٢٠٠٤ (١٥٢٦و) ٢٠٠٣ (١٤٥٥و) ٢٠٠٢ (١٣٩٠و) ٢٠٠١ (١٣٦٣و) ٢٠٠٠ (١٣٣٣والقرارات الالحقة له 

 ١٢- ٣ إلى ١-٣من أن تقييمات المعايير  يجب التأكد:  للمقٌيمينمالحظة). (٢٠٠٢ (١٤٥٢و) ٢٠٠١ (١٣٧٣القرارين و

في التوصية  (٢-٨، والمعيار )لتوصية الخاصة األولىفي ا (٢-١ و١-١، والمعيارين )في التوصية الخاصة الثالثة(

  ).متوافقة) ٣في التوصية  (٦-٣، والمعيار ٤-٣ إلى ١-٣والمعايير ) الخاصة الثامنة
  

  المعايير األساسية
  

  : قرارات األمم المتحدة ذات الصلةل وفقاًالتجميد، وأينما كان ذلك مالئما، الضبط 
  
األموال أو األصول األخرى اإلرهابية التابعة نين وإجراءات فعالة لتجميد قوالدول لدى ا يكونينبغي أن   ١-٣

قرار مجلس األمن ل وفقاًالتابعة لألمم المتحدة وطالبان  لجنة عقوبات القاعدة المحددين من قبلألشخاص ل

  .وينبغي تنفيذ التجميد بدون تأخير أو إخطار مسبق لألشخاص المحددين المعنيين). ١٩٩٩ (١٢٦٧
  

 بأن تقوم بدون تأخير بتجميد األموال دولوالقرارات الالحقة له ال) ١٩٩٩ (١٢٦٧م قرار مجلس األمن يلز

أو الموارد المالية األخرى المملوكة أو الخاضعة لسيطرة القاعدة وطالبان وأسامة بن الدن، أو األشخاص 

تابعة لألمم المتحدة المنشأة  لجنة عقوبات القاعدة وطالبان المن قبلة المحددبهم ة والكيانات المرتبط

، بما في ذلك األموال المستمدة من أموال أو أصول أخرى )١٩٩٩ (١٢٦٧بموجب قرار مجلس األمن 

أو بتوجيه  بالنيابة عنهم لهم أو ألشخاص يعملون ،مملوكة أو خاضعة، بصورة مباشرة أو غير مباشرة

 أصول أخرى، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، منهم، والتأكد من عدم إتاحة هذه األموال أو أي أموال أو

ولجنة عقوبات القاعدة . لمصلحة مثل هؤالء األشخاص من جانب رعاياها أو أي أشخاص داخل أراضيها

ة عن تحديد األشخاص والكيانات ممن يتعين تجميد أموالهم أو أصولهم مسئولوطالبان هي السلطة ال

وتلتزم جميع الدول األعضاء .  والقرارات الالحقة له)١٩٩٩ (١٢٦٧األخرى بموجب قرار مجلس األمن 

والقرارات الالحقة له بتجميد أصول األشخاص ) ١٩٩٩ (١٢٦٧في األمم المتحدة بموجب القرار 

  .حددهم لجنة عقوبات القاعدة وطالبانتوالكيانات ممن 
  
 األخرى اإلرهابية لألشخاص  واألصولاألموال قوانين وإجراءات فعالة لتجميد الدولينبغي أن يكون لدى   ٢-٣

وينبغي تنفيذ التجميد بدون تأخير وبدون إخطار ). ٢٠٠١ (١٣٧٣ في سياق قرار مجلس األمن المحددين

  .مسبق لألشخاص المحددين
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 بأن تقوم بدون تأخير بتجميد األموال واألصول األخرى دولال) ٢٠٠١ (١٣٧٣يلزم قرار مجلس األمن 

وكذلك  ،اال إرهابية، أو يحاولون ارتكابها أو يشاركون أو يسهلون ارتكابهالألشخاص الذين يرتكبون أعم

 وأموالبصورة مباشرة أو غير مباشرة هؤالء األشخاص، ها بلكيانات التي يمتلكها أو يتحكم أموال ا

هؤالء األشخاص والكيانات أو بتوجيه منهم، بما في ذلك  بالنيابة عنألشخاص والكيانات التي تعمل ا

بصورة مباشرة أو غير ها بال واألصول األخرى المستمدة أو المتولدة من ممتلكات يمتلكها أو يتحكم األمو

بتحديد األشخاص دولة ويسمح لكل . بهم المرتبطونالكيانات واألشخاص مباشرة هؤالء األشخاص و

اون الفعال بين وعالوة على ذلك، ولتأمين التع. والكيانات ممن يتعين تجميد أموالهم أو أصولهم األخرى

 إذا ، أخرىدولالتي اتخذت بموجب آليات التجميد في  اإلجراءاتوتنفيذ  دراسة دول، يتعين على الدولال

 الطلب، وفقا ىلقتوتقتنع الدولة التي ت) ٢(أو مراسلة معينة،  إشعارٌيرسل ) ١(وعندما . كان ذلك مالئما

 يستند إلى أسباب معقولة، أو بوجود أساس معقول للمبادئ القانونية المعمول بها، بأن التحديد المطلوب

 أو منظمة إرهابية، ممول لإلرهابأو لالعتقاد بأن التحديد المقترح يختص بشخص إرهابي، أو  لالشتباه

  . للطلب تجميد أموال الشخص المحدد أو أصوله األخرى بدون تأخير المتلقيةالدولةيجب على 
  
  
التي اتخذت بموجب آليات  جراءاتاإلوتنفيذ  لدراسةين وإجراءات فعالة  قواندولينبغي أن توجد لدى ال  ٣-٣

وينبغي أن تضمن تلك اإلجراءات التحقق الفوري، حسب المبادئ . ، إذا كان ذلك مالئماًأخرىدول التجميد في 

ميد وتنفيذ القانونية الوطنية المعمول بها، مما إذا كانت هناك أسباب معقولة أو أساس معقول التخاذ إجراء التج

  .تجميد األموال أو األصول األخرى بدون تأخير
  
  : لتشمل٣-٣ إلى ١-٣ينبغي أن تمتد أعمال التجميد المشار إليها في المعايير   ٤-٣

  
بصورة مباشرة ها ب أو التي يتحكم ٤٩األموال أو األصول األخرى، التي يمتلكها بشكل كامل أو مشترك  )أ(

   اإلرهاب أو منظمات إرهابية، ممولو، أو نوإرهابيأو ن ومحددأو غير مباشرة أفراد 
  

ها باألموال أو األصول األخرى المستمدة أو المتولدة من أموال أو أصول أخرى يمتلكها أو يتحكم   )ب(

 اإلرهاب أو منظمات ممولو، أو نوإرهابي، أو نومحددبصورة مباشرة أو غير مباشرة أشخاص 

  .إرهابية
  
المتخذة بموجب آليات التجميد اإلجراءات عن  ٥٠ القطاع الماليإلعالم نظم فعالة دولاللدى كون يينبغي أن   ٥-٣

  . فور اتخاذها٣-٣ إلى ١-٣المشار إليها في المعايير 
  

                                                 
 أو المنظمات اإلرهابية  ممولو اإلرهابن أوون أو إرهابيوإلى األصول التي يحتفظ بها بصورة مشتركة أشخاص محدد" مشترك"تشير كلمة  ٤٩

  .من ناحية، وطرف أو أطراف ثالثة من ناحية أخرى
 اإلجراءات التي اتخذت أو التي سوف تتخذ، راجع ورقةعن  أو الجمهور العام/لقطاع المالي واإلعالم آلليات الممكنة ل على أمثلة طالعلال ٥٠

 Freezing of Terrorist " أفضل الممارسات الدولية–تجميد أصول اإلرهابيين "أفضل الممارسات الصادرة عن مجموعة العمل المالي بعنوان 

Assets – International Best Practices.  
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واضحة للمؤسسات المالية واألشخاص أو الكيانات األخرى التي قد تكون  إرشاداتتوفير  دوللا  علىينبغي  ٦-٣

  .ستهدفة في حوزتها بشأن التزاماتها في اتخاذ إجراءات بموجب آليات التجميداألموال أو األصول األخرى الم

  

وإلغاء تجميد قائمة التحديد، من رفع الطلبات  للنظر في إجراءات فعالة ومعلنة دولينبغي أن تتوفر لدى ال  ٧-٣

يتمشى مع بما  وقت مناسب في ،األموال أو األصول األخرى لألشخاص أو الكيانات الذين حذفت أسماؤهم

  .االلتزامات الدولية
  
 إجراءات فعالة ومعلنة إللغاء تجميد األموال أو األصول األخرى لألشخاص أو دولينبغي أن تتوفر لدى ال  ٨-٣

، بعد التحقق من أن الشخص أو الكيان ليس وقت مناسبآلية التجميد في بالكيانات الذين تأثروا دون قصد 

  .اً محدداًشخص
  
األموال أو األصول األخرى التي جمدت  بالوصول إلى إجراءات مالئمة للترخيص دولر لدى الينبغي أن تتوف  ٩-٣

 لتغطية نفقات أساسية، أو دفع أنواع أنها ضروريةتقرر يوالتي ) ١٩٩٩ (١٢٦٧بموجب قرار مجلس األمن 

متفقة مع اءات وينبغي أن تكون تلك اإلجر. معينة من الرسوم، أو نفقات ورسوم خدمات أو نفقات غير عادية

  ).٢٠٠٢ (١٤٥٢قرار مجلس األمن 
  
شخص أو كيان جمدت أمواله أو أصوله األخرى من أي  إجراءات مالئمة يستطيع دولينبغي أن تتوفر لدى ال  ١٠-٣

  .من قبل محكمةخاللها الطعن في هذا اإلجراء بهدف إعادة النظر فيه 
  

  التجميد والضبط والمصادرة في ظروف أخرى
  
 أيضاًتنطبق ) ٣في التوصية  (٦-٣ والمعيار ٤-٣ إلى ١-٣من تأكد من أن المعايير أن ت دوللا على ينبغي  ١١-٣

 ةالمغايرخرى األظروف الفي المرتبطة باإلرهابيين خرى األصول األأو  على تجميد وضبط ومصادرة األموال

  .١٠-٣ إلى ١-٣تلك الموصوفة في المعايير ل
  

  أحكام عامة
  
وينبغي أن تكون تلك . النيةحسنة ثالثة الطراف األحماية لحقوق الالقوانين وتدابير أخرى ينبغي أن توفر   ١٢-٣

  . حيثما كان ممكناً من اتفاقية قمع تمويل اإلرهاب٨في المادة  المنصوص عليهاالحماية متفقة مع المعايير 
  
لتزام بالتشريعات أو القواعد أو بصورة فعالة اال تتابعتدابير مالئمة لكي  أن يكون لديها دوللا  علىينبغي  ١٣-٣

التوصية الخاصة الثالثة وأن تفرض عقوبات مدنية أو إدارية أو  الواردة فياللوائح التي تحكم االلتزامات 

  .عدم االلتزام بتلك التشريعات أو القواعد أو اللوائح في حالةجنائية 
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  العناصر اإلضافية

  
   أفضل الممارسات المتعلقة بالتوصية الخاصة الثالثة؟ورقةفي  التدابير المنصوص عليها تنفيذتم هل   ١٤-٣
  
األموال أو األصول األخرى التي جمدت بموجب قرار مجلس  بالوصول إلىق إجراءات الترخيص يطبتم تهل   ١٥-٣

 لتغطية نفقات أساسية، أو دفع أنواع معينة من الرسوم، أو تقرر أنها ضروريةوالتي ) ٢٠٠١ (١٣٧٣األمن 

) ٢٠٠١ (١٣٧٣رسوم خدمات أو نفقات غير عادية؟ وهل تتفق تلك اإلجراءات مع قرار مجلس األمن نفقات و

  ؟)٢٠٠٣ (١٤٥٢قرار مجلس األمن  وروح

  

  



 ٧٧

  التوصية الخاصة الرابعة
  

 مالحظة. (١٧،  ١٦،  ١٣نص التوصية الخاصة الرابعة والتوصيات      ب مقترنةأدناه   الواردةينبغي قراءة المعايير األساسية     

 إلى  ١-١٣  من والمعايير) في التوصية الخاصة الرابعة    (٢-٤ إلى   ١-٤ نيارمن أن تقييمات المعي   يجب التأكد   : مقيمينلل

  ).متوافقة) ١٧في التوصية  (٤-١٧ إلى ١-١٧  منوالمعايير) ١٣في التوصية  (٤-١٣
  

  المعايير األساسية
  
عـن طريـق   ( المالية معلوماتأو اللوائح بإبالغ وحدة ال بحكم القانون   مطالبة المؤسسات المالية أن تكون   ينبغي     ١-٤

 إذا اشتبهت أو توفرت لديها أسباب معقولة لالشتباه في صلة األموال أو ارتباطهـا               ٥١) المشبوهة عملياتتقرير ال 

باإلرهاب أو األعمال اإلرهابية أو أنها ستستخدم في القيام بأعمال إرهابية أو من جانب منظمـات إرهابيـة أو                   

 عمليات، وأي التزام غير مباشر أو ضمني باإلبالغ عن ال         التزاماً إجبارياً وينبغي أن يكون هذا     . اإلرهاب ممولي

يـسمى   مـا (المشبوهة، سواء بسبب إمكانية إقامة الدعاوي القضائية عن جريمة تمويل اإلرهاب أو غير ذلـك                

  .مقبوالًال يكون ") باإلبالغ غير المباشر"
  
االلتزامات ب فيما يتعلق  أيضاً) ١٣في التوصية    (٤-١٣و ٣-١٣المعايير   انطباقتتأكد من   ن  أ دول ال علىينبغي     ٢-٤

  .المنصوص عليها في التوصية الخاصة الرابعة

  

  

  

                                                 
  .بنفس القدرمقبولة  ) المشتبه فيهاعملياتوليس ال( غير المعتادة عملياتالعن بالغ اإللى المعتمدة عالنظم تكون  ٥١



 ٧٨

  التوصية الخاصة الخامسة
  

ة نص التوصية الخاصـة الخامـسة، والتوصـي       ب مقترنةأدناه   الواردةينبغي قراءة المعايير األساسية والعناصر اإلضافية       

، )اتفاقية تمويل اإلرهاب   (١٩٩٩، واتفاقية األمم المتحدة لقمع تمويل اإلرهاب لعام         ٤٠-٣٦الخاصة األولى، والتوصيات    

  .والتوصية الخاصة الثالثة
  

  المعايير األساسية
  
ت  على االلتزاما  أيضاًتنطبق  ) ٣٦في التوصية    (٦-٣٦ إلى   ١-٣٦من أن المعايير     أن تتأكد  دوللعلى ا ينبغي     ١-٥

  .٥٢في التوصية الخاصة الخامسةالواردة 
  
 على االلتزامات   أيضاًتنطبق  ) ٣٧في التوصية    (٢-٣٧ إلى   ١-٣٧من أن المعايير     أن تتأكد  دوللعلى ا ينبغي     ٢-٥

  .في التوصية الخاصة الخامسةالواردة 
  
 على االلتزامات   أيضاًق  تنطب) ٣٨في التوصية    (٣-٣٨ إلى   ١-٣٨من أن المعايير     أن تتأكد  دولل على ا  ينبغي   ٣-٥

  .في التوصية الخاصة الخامسةالواردة 
  
 على إجـراءات    أيضاًتنطبق  ) ٣٩في التوصية    (٤-٣٩ إلى   ١-٣٩من أن المعايير     أن تتأكد  دوللعلى ا ينبغي     ٤-٥

  .باألعمال اإلرهابية وتمويل اإلرهاب ذات الصلةتسليم المجرمين 
  
 على االلتزامات   أيضاًتنطبق  ) ٤٠في التوصية    (٩-٤٠ إلى   ١-٤٠لمعايير  من أن ا   أن تتأكد  دوللعلى ا ينبغي     ٥-٥

  .في التوصية الخاصة الخامسةالواردة 
  

  العناصر اإلضافية
  
فـي التوصـية    الـواردة   على االلتزامات   ) ٣٦في التوصية    (٨-٣٦ إلى   ٧-٣٦هل تنطبق العناصر اإلضافية       ٦-٥

  الخاصة الخامسة؟
  
فـي التوصـية    الـواردة   على االلتزامات   ) ٣٨في التوصية    (٦-٣٨ إلى   ٤-٣٨فية  هل تنطبق العناصر اإلضا     ٧-٥

  الخاصة الخامسة؟
  
إجراءات تسليم المجـرمين المتعلقـة باألعمـال        على  ) ٣٩في التوصية    (٥-٣٩طبق العنصر اإلضافي    نهل ي    ٨-٥

  اإلرهابية أو تمويل اإلرهاب؟
  
فـي  الـواردة  االلتزامـات  ب فيما يتعلق) ٤٠في التوصية  ( ١١-٤٠ إلى   ١٠-٤٠هل تنطبق العناصر اإلضافية        ٩-٥

  التوصية الخامسة؟

                                                 
  .٣٧، المالحظة الهامشية ٣٦ التوصية أيضاًالحظ :  مالحظة للمقيمين٥٢
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  التوصية الخاصة السادسة
  

 تهاومـذكر نص التوصـية الخاصـة الـسادسة     ب مقترنةأدناه   الواردةينبغي قراءة المعايير األساسية والعناصر اإلضافية       

. ١٧، والتوصـية   التفـسيرية تهامـذكر  الـسابعة و بها، والتوصية الخاصةالخاصة التفسيرية ومذكرة أفضل الممارسات  

-١٧ إلى   ١-١٧والمعايير  ) في التوصية الخاصة السادسة    (٥-٦من أن تقييمات المعيار     يجب التأكد   :  للمقيمين مالحظة(

  ).متوافقة) ١٧في التوصية  (٤
  

  المعايير األساسية
  
الشخـصيات  والطبيعيـين   رخيص األشـخاص     أن تحدد سلطة مختصة أو أكثر، لتسجيل أو ت         دوللا  على ينبغي   ١-٦

 وأن تحتفظ   ،) خدمات تحويل األموال أو القيمة     مقدمي(خدمات تحويل األموال أو القيمة       يقدمونذين  ال عتباريةاال

وأن تكـون    ،أو المسجلين /المرخصين و خدمات تحويل األموال أو القيمة      مقدمي  بقائمة حديثة بأسماء وعناوين     

  .٥٣أو التسجيل/شروط الترخيص وب لتزامة عن ضمان االمسئول
  
 خدمات تحويل األموال أو القيمـة للتوصـيات األربعـين           مقدمي خضوع جميع    تتأكد من أن  الدول  على  ينبغي     ٢-٦

والتوصيات الخاصـة التـسع     ) ٢٣-٢١،  ١٥-١٣،  ١١-٤وعلى األخص التوصيات    (المالي  العمل  لمجموعة  

  .٥٤)خاصة السابعةوعلى األخص التوصية ال ( الماليالعمللمجموعة 
  
أعمال المؤسسات التي تقدم خدمات تحويل األمـوال أو القيمـة            لمتابعة نظم سارية    دولينبغي أن يكون لدى ال       ٣-٦

  . الماليالعملمجموعة توصيات بها التزاموضمان 
  
حتفاظ بقائمة  باالالمرخصين أو المسجلين     خدمات تحويل األموال أو القيمة       مقدمي أن تلزم كل     دوللا  على ينبغي   ٤-٦

  .حديثة بوكالئها وإتاحتها للسلطة المختصة المعينة
  
 يتعلّـق   فيمـا  أيـضاً   تنطبق )١٧في التوصية    (٤-١٧ إلى   ١-١٧ المعايير   تتأكد من أن   أن   دوللعلى ا ينبغي     ٥-٦

  .في التوصية الخاصة السادسةالواردة االلتزامات ب
  

  العناصر اإلضافية
  
   أفضل الممارسات المتعلقة بالتوصية الخاصة السادسة؟ورقةلمنصوص عليها في  اإلجراءات اتم تنفيذهل    ٦-٦

                                                 
مستقل للترخيص أو التسجيل أو بتحديد سلطة مختصة أخرى معنية بمحـولي األمـوال              ال تلزم التوصية الخاصة السادسة الدول بوضع نظام          ٥٣

المرخصين أو المسجلين فعليا كمؤسسات مالية داخل الدولة، أو المسموح لهم بالقيام بخدمات تحويل األموال أو القيمة وفق شروط التـرخيص أو         

  .ن والتوصيات الخاصة التسع لمجموعة العمل الماليوطها التوصيات األربعالتسجيل، والذين يخضعون بالفعل لكافة االلتزامات التي تشتر
أوجه قصور في القوانين أو اللوائح أو التدابير األخرى التي يطلب تطبيقها على مقدمي خدمات تحويل األموال                 عند وجود   : مالحظة للمقيمين  ٥٤

جبة تجاه العميل أو االحتفاظ بالسجالت أو اإلبالغ عن العمليات المـشتبهة أو             كتلك الخاصة بالعناية الوا   (والقيمة وفقا لتوصيات أخرى ذات صلة       

، يجب ذكر هذه األوجه في التوصية الخاصة السادسة وأن تؤخذ في االعتبار عند تقييم درجة االلتـزام بالتوصـية الخاصـة                      )التحويالت البرقية 

  .السادسة
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  التوصية الخاصة السابعة
  

 ٥ة التفسيرية، والتوصي تهاومذكرنص التوصية الخاصة السابعة مقترنة بأدناه  الواردةينبغي قراءة المعايير األساسية 

من  يجب التأكد:  للمقيمينمالحظة. (١٧والتوصية ) ٣-٥اسي األسراجع المعيار (بالتحقق من هوية العمالء  ترتبطحيث 

 إلى ١-١٧والمعايير ) ٥في التوصية  (٣-٥ر يا والمع)في التوصية السابعة الخاصة (٩-٧ و١- ٧أن تقييمات المعيارين 

  ).متوافقة) ١٧في التوصية  (٤- ١٧
  

  :المعايير األساسية
  

ال تغطي أنواع وعبر الحدود بين المؤسسات المالية، ولكنّها  لمحليةاتنطبق التوصية الخاصة السابعة على التحويالت 

  :المدفوعات التالية
  
 بطاقة ائتمان أو بطاقة خصم طالما كان رقم بطاقة االئتمان أو الخصم ستخداماب أجريت عملية ينشأ عن أي تحويل - أ

ماكينة الصراف ساب مصرفي من خالل  من ح األموالسحب، كعمليات عملية من الالناشئة لجميع التحويالت مصاحباً

عندما تستخدم بطاقات االئتمان لكن، و. من بطاقة ائتمانية أو المدفوعات للسلع والخدمات، والدفعات النقدية المسبقة اآللي

إلجراء تحويل نقدي فإنها تكون مشمولة بالتوصية الخاصة السابعة، وينبغي إدراج المعلومات دفع أو الخصم كنظام 

  .ية في الرسالةالضرور
  
 ن تعمالن لحسابهماين ماليتيمؤسست عندما يكون المنشئ والمستفيد بين المؤسسات المالية التحويالت والتسويات -ب

  .الخاص
  
لمؤسسات المالية على اينبغي يورو أو أكثر، / دوالر١٠٠٠التحويالت البرقية التي تبلغ كافة بالنسبة إلى    ١-٧

  : وأن تحتفظ بها الخاصة بمنشئ التحويل البرقي٥٥المعلومات التاليةتحصل على أن برقية التحويالت ة للرالمصد
  

  ؛ منشئ التحويلسم ا •

  ؛ )في حالة عدم وجود رقم حسابخاص مميز أو رقم تعريف (رقم حساب المنشئ و •

أو بطاقة وطنية  السماح للمؤسسات المالية باستبدال العنوان برقم هوية دول لليمكن(عنوان المنشئ و •

 ). ومحل الميالدتاريخ هوية العميل أو 
  

  ).منشئ التحويليشار إلى هذه المجموعة من المعلومات بالمعلومات الكاملة عن (

  

                                                 
. عميل بتحويل برقـي   اللى معلومات عن المنشئ وأن تتحقق منها في كل مرة يقوم فيها             ال تحتاج المؤسسات المالية إلى أن تكرر الحصول ع         ٥٥

  : على ما يلي،ويمكن أن تعتمد المؤسسات المالية على المعلومات المتوفرة أصال في حال حصلت، كجزء من عملية العناية الواجبة

  ؛ منشئ التحويلاسم  •

  ؛ )دم وجود رقم حسابفي حالة عمميز أو رقم تعريف (رقم حساب المنشئ و •

أو رقم هوية وطنية أو رقم بطاقة هوية العميل أو تاريخ ومحل الميالد في حال كانت حكومة البالد تسمح باستعمال                    (وعنوان المنشئ    •

  ).ئق المعلومات كبديل عن العنواناثهذه البطاقات وو
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لمؤسسات على ايورو أو أكثر، ينبغي / دوالر١٠٠٠بالنسبة إلى كافة التحويالت البرقية التي تبلغ 

  . لتوصية الخامسةبما يتفق مع اشئ برقية أن تتحقق من هوية المنالتحويالت لل المصدرةالمالية 

  

لمؤسسة على ا ينبغي ،يورو أو أكثر/ دوالر١٠٠٠التي تبلغ قيمتها   يتعلق بالتحويالت البرقية عبر الحدودفيماو   ٢-٧

 في الرسالة أو نموذج الدفع المصاحب منشئ التحويلكاملة عن المعلومات ال التحويل إدراج مصدرةالمالية 

  .للتحويل البرقي
  

من قبل ) يورو أو أكثر/ دوالر١٠٠٠ تبلغ قيمتها ( عبر الحدودة برقيتتحويالتم إرسال عدة إذا ، ع ذلكمو

 مصدرةينبغي على المؤسسات المالية ، لمستفيدين في دولة أخرى تحويل مجمعضمن منشئ واحد، وذلك 

عبر الحدود،  برقي تحويل للكبه الخاص المميز التحويالت أن تدرج فقط رقم حساب المنشئ أو رقم التعريف 

كاملة المعلومات ال على ) فيهية الفرد البرقيةتحويالتاليتم تجميع الذي  ( المجمعالتحويلملف حتوي يشرط أن 

  . ة المتلقّيدولةفي البسهولة يمكن تعقّبها والتي عن المنشئ 

   

-٧لمعيار با لتزاماال) أ: ( إماعمليةال مصدرةلمؤسسة المالية على ا، ينبغي  يتعلق بالتحويالت البرقية المحليةفيما   ٣-٧

الرسالة أو نموذج  ضمن، الخاص بهالمميز تعريف الإدراج رقم حساب المنشئ فقط، أو رقم ) ب( أعاله أو ٢

 منشئ التحويلكاملة عن المعلومات ال كان من الممكن توفيروال ينبغي السماح بالخيار الثاني إال إذا . الدفع

 وأن تكون ، بذلكمن تلقي طلبعمل  في غضون ثالثة أيام المناسبةالمستفيدة وللسلطات للمؤسسة المالية 

  .فوراً اإللزام بتقديمهاقادرة على المحلية  القانونسلطات إنفاذ 
  
كافة المعلومات تتأكد من أن أن مطالبة بكّل مؤسسة مالية وسيطة ومستفيدة في سلسلة الدفع أن تكون  ينبغي   ٤-٧

  .مع ذلك التحويليتم إرسالها برقي، لتحويل الوالمصاحبة للمنشئ المتعلّقة با

  

مصاحبة التي تكون المعلومات الكاملة عن المنشئ إرسال الفنية  القيود في الحاالت التي تمنع فيها ١-٤-٧  

، يجب )الالزمة لتكييف أنظمة الدفعالفترة خالل (مرتبط به  مع تحويل برقي محلي لتحويل برقي عبر الحدود

 يتضمن كافة المعلومات التي  التحويل أن تحتفظ بسجل لمدة خمس سنواتمتلقية  الوسيطةعلى المؤسسة المالية

  .المصدرة للتحويلتلقّتها من المؤسسة المالية 

   

لتحديد المخاطر تعتمد درجة أن تعتمد إجراءات فعالة مطالبة ب المالية المستفيدة المؤسساتأن تكون  ينبغي ٥-٧

اعتبار نقص  ويمكن.  حيالهاكاملة عن المنشئ والتصرفالمعلومات ال بالمصحوبةبرقية غير التحويالت ال

مشتبه  صلة به ذات عمليات أو أي أحد التحويالت البرقيةما إذا كان  عند تقييم المعلومات عن المنشئ عامالً

الية أو إلى السلطات  الممعلوماتها إلى وحدة ال عنبالغاإل، ما إذا كان يجب  الحالفيها، وحسب مقتضى

لمؤسسة المالية المستفيدة أن تنظر في تقييد أو حتّى إنهاء على افي بعض الحاالت، ينبغي و. المختصة األخرى

  .معايير التوصية الخاصة السابعةتلتزم بعالقات العمل مع المؤسسات المالية التي ال 
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 بتطبيق لقواعد واللوائح المتعلّقةبامؤسسات المالية  الالتزام لمتابعة تدابير سارية دول أن تتوفر لدى الينبغي ٦-٧

 .التوصية الخاصة السابعة مراقبةً فعالة

  

 يتعلق فيما أيضاًً تنطبق )١٧في التوصية  (٤-١٧ إلى ١-١٧المعايير من أن  على الدول أن تتأكدينبغي  ٧-٧

  . لتزامات التي تنص عليها التوصية الخاصة السابعةباال
  

  العناصر اإلضافية

  

بما في تلك التي تبلغ قيمتها أقّل (كافة التحويالت البرقية الواردة عبر الحدود أن تتضمن أن تطلب  دوللل مكني ٨-٧

  . دقيقة عن المنشئالكاملة والمعلومات ال) دوالر/ يورو١٠٠٠من 
 
 ١٠٠٠ من التي تبلغ قيمتها أقّلوأن تطلب أن تتضمن كافة التحويالت البرقية الصادرة عبر الحدود لدول ل يمكن ٩-٧

   .دقيقة عن المنشئالكاملة والمعلومات ال ،دوالر/يورو
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  التوصية الخاصة الثامنة
  

تها التوصية الخاصة الثامنة ومذكرنص ب مقترنةأدناه  الواردة ينبغي قراءة المعايير األساسية والعناصر اإلضافية

  . بهاالخاصة  أفضل الممارسات التفسيرية وورقة
  

  المعايير األساسية
  

  :  للربحغير الهادفالقطاع المحلي حالة مراجعات 
  
قوانين واللوائح المحلية المتعلقة بالمنظمات غير الهادفة للربح؛        ال مدى مالءمة    أن تراجع ) ١(:  على الدول  ينبغي   ١-٨

الحـصول  كون لها صالحية    أو لت  المحلية،إلجراء المراجعات   المتاحة  كافة مصادر المعلومات    أن تستخدم   ) ٢(و

 حول أنشطة قطاعاتها غير الهادفة للربح وحجمها وخصائصها األخـرى ذات            ،على معلومات في وقت مناسب    

بهدف تمويـل   ستغالل  لالغرض تحديد خصائص وأنواع المنظمات غير الهادفة للربح المعرضة          بالصلة، وذلك   

ـ  عمليات إعادة تقييم  أن تقوم ب  ) ٣(واإلرهاب من خالل أنشطتها أو خصائصها؛         مـن خـالل مراجعـة       ة دوري

  .ألنشطة إرهابيةاستغاللها يمكن التي والقطاع في المحتملة نقاط الضعف حول المستجدة معلومات ال

  
تقديم معلومات في لأمثلة مصادر المعلومات المحتملة التي يمكن استعمالها إلجراء مراجعة محلية أو من 

: بح وحجمه وخصائصه األخرى ذات الصلةالوقت المناسب حول أنشطة قطاع المنظمات غير الهادفة للر
الضريبية، ووحدات المعلومات المالية، والمنظمات  السلطاتو، والمؤسسات اإلحصائية، التنظيميةالجهات 
  .ستخباريةوالهيئات اال القانونإنفاذ  سلطاتو، المصادقةذاتية التنظيم، ومؤسسات  الهيئاتوالمانحة، 

  
  

  : اإلشراف الفعال وممارسة التواصل معهعبر من عمليات تمويل اإلرهاب  للربح غير الهادفقطاع الحماية 
  
 قطاع المنظمات غير الهادفة للربح من أجل حمايته من استغالل للتواصل مع أن تتّخذ تدابير على الدولينبغي    ٢-٨

ربح حول مخاطر  للغير الهادفقطاع التعزيز الوعي في ) أ: (وينبغي أن تتضمن هذه التدابير. تمويل اإلرهاب

تعزيز الشفافية والمساءلة والنزاهة ) ب(و؛ االستغاللمن هذا للحماية  اإلرهابي، والتدابير المتوفرة االستغالل

  . في إدارة كافة المنظمات غير الهادفة للربحالجمهور وثقة 

  
لجة مخاطر  للربح تطوير أفضل الممارسات لمعاغير الهادفقطاع ال مع للتواصلبرنامج فعال أي يتضمن 

مع القطاع لمناقشة نطاق وطرق استغالل المنظمات غير الهادفة منتظمة فعاليات تمويل اإلرهاب، وتنظيم 
 االستشاريةتمويل اإلرهاب وتدابير الحماية الجديدة، وإصدار األوراق مجال في واالتجاهات الناشئة للربح، 

  .وغيرها من الموارد المفيدة
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 على الرقابة والمتابعة الفعالين اتخاذ الخطوات التالية لتعزيز أنّه تمإظهار رة على قادالدول تكون  ينبغي أن  ٣-٨

) ٢(من الموارد المالية الخاضعة لسيطرة القطاع، وجزءاً كبيراً ) ١: (المنظمات غير الهادفة للربح التي تمثّل

 .من األنشطة الدولية للقطاعكبيرة حصة 

  

غرض وأهداف أنشطتها ) ١(: عنبح أن تحتفظ بمعلومات لمنظمات غير الهادفة للرعلى اينبغي  ١-٣-٨

أو يوجهون  يسيطرون عليها أو ها أو يديرونها يملكونناألشخاص الذيأو  هوية الشخص) ٢(المعلنة؛ 

ويجب أن تكون هذه المعلومات . ؤها وأمناإدارتها وأعضاء مجلس يهامسئولكبار أنشطتها، بما فيهم 

  . المناسبةن المنظمة غير الهادفة للربح أو من خالل السلطات متوفرة علناً إما بشكل مباشر م
 
قواعد التدابير أو ال لديها تدابير مالئمة للمعاقبة على مخالفات أن تظهرأن الدول على ينبغي  ٢-٣-٨

وينبغي .  من قبل المنظمات غير الهادفة للربح أو األشخاص الذين يتصرفون بالنيابة عنهايةاإلشراف

 فيمااإلجراءات المدنية أو اإلدارية أو الجنائية الموازية اتخاذ العقوبات دون  فرض هذه ال يحولأ

  .يتعلق بالمنظمات غير الهادفة للربح أو األشخاص الذين يتصرفون بالنيابة عنها

  
 أو أو سحب الترخيصفرض الغرامات  وأصرف األمناء  وأالعقوبات تجميد الحسابات تشمل  يمكن أنو

   .ندات التسجيلالترخيص أو سإلغاء 

  

وينبغي أن تكون هذه المعلومات . ينبغي أن تكون المنظمات غير الهادفة للربح مرخّصة أو مسجلة ٣-٣-٨

 .٥٦ للسلطات المختصةمتاحة

  

ينبغي أن تحتفظ المنظمات غير الهادفة للربح لمدة خمس سنوات على األقّل بسجالت تتضمن  ٤-٣-٨

ي للتأكد من أنّه تم صرف األموال بطريقة تتناسب مع  المحلية والدولية تكون مفصلة بما يكفعملياتال

على هذا وينطبق .  هذه السجالت إلى السلطات المناسبةتتيحغرض المنظمة وأهدافها، وأن 

 .من المذكرة التفسيرية للتوصية الخاصة الثامنة) ٢(و) ١(المعلومات المذكورة في الفقرتين 

  

  :بطريفة فعالة والتحقيقجمع المعلومات عبر الهادفة للربح والتصدي له اإلرهابي للمنظمات غير ستغالل الااستهداف 
  
عن إجراء تحقيقات وجمع معلومات قدرتها الفعالة على تدابير من شأنها أن تضمن تنفذ أن الدول على ينبغي   ٤-٨

  . المنظمات غير الهادفة للربح

  

                                                 
ففي بعض الدول مثال، تكون المنظمات      .  تمويل اإلرهاب  لترخيص أو التسجيل ألغراض مكافحة     ليس من الضروري وجود متطلبات خاصة ل       ٥٦

عتمـادات  كاال(تفـضيلية   للحصول على معاملة ضريبية     أهليتها   في سياق    متابعتها الضريبية ويتم    السلطاتغير الهادفة للربح مسجلة أصال لدى       

  ).أو اإلعفاءات الضريبيةالضريبية 



 ٨٥

على المستوى المحلي بطريقة فعالة معلومات أن تضمن التعاون والتنسيق وتبادل العلى الدول ينبغي    ١-٤-٨

 ذات صلة عنمعلومات ب تحتفظالتي المناسبة قدر اإلمكان بين كافة مستويات السلطات أو المنظمات 

  .تمثل مخاطر محتملة لتمويل اإلرهاب المنظمات غير الهادفة للربح التي يمكن أن

  

الخاصة معلومات حق الكامل في االطالع على الالأن تضمن إمكانية الحصول على على الدول ينبغي    ٢-٤-٨

أي  أثناء) برامجهاالمتعلقة بمعلومات الومالية المعلومات البما فيها (منظمة غير هادفة للربح أي إدارة ب

  .تحقيقعملية 

  

لمعلومات بين كافة السلطات المختصة ذات الفوري لتبادل للآليات وتنفذ أن تطور على الدول ينبغي    ٣-٤-٨

لالشتباه في  أسباب معقولة عند االشتباه أو وجودوقائية أو تحقيقية  إجراءاتلة بهدف اتّخاذ الص

لجمع صورية أنها منظمة  منظمة غير هادفة للربح لالستغالل ألغراض تمويل اإلرهاب أو تعرض أي

فحص  لىقيقات وبالقدرة عالتحفي مجال  ةخبرالب دولينبغي أن تتمتّع الو. إرهابيةألغراض األموال 

كما . ألنشطة إرهابية أو منظّمات إرهابيةالفعال تلك المنظمات التي يشتبه في استغالها أو دعمها 

وقائية ضد  إجراءاتتسمح بإجراء تحقيقات فورية أو اتّخاذ سارية  آليات دولينبغي أن يكون لدى ال

  .تلك المنظمات

  

  : المشتبه بهاهادفة للربح ال غير نظماتالم عنمعلومات بالحصول على الرد على الطلبات الدولية 
  
 أن تحدد نقاط االتّصال واإلجراءات المناسبة للرد على الطلبات الدولية بالحصول على على الدولينبغي    ٥-٨

أشكال أخرى من دعم أي تمويل اإلرهاب أو قيامها بمنظمات غير هادفة للربح يشتبه في عن أي معلومات 

   .اإلرهاب

  

  

  



 ٨٦

  الخاصة التاسعةالتوصية 
  

  . التفسيريةتهامذكرنص التوصية الخاصة التاسعة وب مقترنةأدناه  الواردةينبغي قراءة المعايير األساسية 
  

  المعايير األساسية
  
 التي ترتبط النقل المادي عبر الحدود للعملة واألدوات المالية القابلة للتداول لحاملها لكي تتمكن من اكتشاف   ١-٩

لنقل المادي فيما يتعلق با أحد النظامين التاليين تطبقأن  الدولعلى و تمويل اإلرهاب، ينبغي بغسل األموال أ

  : ٥٨ دخوال وخروجا٥٧لحاملهاللعملة واألدوات المالية القابلة للتداول عبر الحدود 

  

  :يتسم بالخصائص التالية قرارلإلنظام   ) أ(

دود العملة أو األدوات المالية القابلة ينبغي إلزام جميع األشخاص الذين ينقلون عبر الح  ) ١(

صحيح إلى السلطات  قرارإ بتقديم مبلغ الحد المعينللتداول لحاملها التي تتجاوز قيمتها 

  المختصة المعينة، 

  .٥٩دوالر أمريكي/ يورو١٥٠٠٠ عن مبلغ الحد المعينوال يزيد   ) ٢(
  

  أو

  :نظام لإلفصاح يتسم بالخصائص التالية  ) ب(

إلزام جميع األشخاص الذين ينقلون عبر الحدود العملة أو األدوات المالية القابلة ينبغي   ) ١(

  للتداول لحاملها باإلفصاح الصحيح عنها للسلطات المختصة المعينة عندما يطلب منهم ذلك،

على أساس مستهدف  تحرياتهاإجراء  صالحيةالمختصة المعينة  للسلطاتينبغي أن تكون   ) ٢(

  .أو على أساس عشوائي اشتباهأو  تمعلومايستند إلى 

  

نقل عملة أو أدوات مالية قابلة للتداول حول   كاذباًإفصاحاً/قراراًإعندما تكتشف السلطات المختصة المعينة    ٢-٩

إفصاح عنها، ينبغي أن تكون لديها صالحية طلب والحصول على /قرارإلحاملها، أو في حالة عدم تقديم 

  .أ هذه العملة أو األدوات المالية القابلة للتداول لحاملها وعن أغراض استخدامهامعلومات من الناقلين عن منش
  
العملة أو األدوات المالية القابلة انتقال تقييد ينبغي أن تكون السلطات المختصة المعينة قادرة على وقف أو    ٣-٩

  :موال أو تمويل إرهابللتداول لحاملها لمدة معقولة للتأكد مما إذا كان هناك دليل على حدوث غسل أ

                                                 
حريـة  ) ٢(المدفوعات التجارية بين الدول عن سلع وخـدمات،         ) ١: (ة دون أن تقيد أيا من     لدول تطبيق التوصية الخاصة التاسع    على ا ينبغي   ٥٧

  .كات رأس المال بأي حال من األحوالحر
 لنقل عبر الحدود للعملة واألدوات المالية القابلة للتداول لحاملها دخوالً         ثنين معاً في ما يتعلّق با     أحد هذين النظامين أو اال     أن تعتمد لدول  ليمكن   ٥٨

  .وخروجاً
وعلى أي .  أن تضمن أن الحد المعين منخفض بقدر كاف لتحقيق أهداف التوصية الخاصة التاسعةقراراإللدول التي تطبق نظام على اينبغي  ٥٩

  .دوالر أمريكي/ يورو١٥٠٠٠حال، ال يجب أن يزيد هذا الحد عن 



 ٨٧

  حيثما كان هناك اشتباه في غسل أموال أو تمويل إرهاب، أو   ) أ(

  .إفصاح كاذب/قرارإحيثما كان هناك   ) ب(

  

تم العملة أو األدوات المالية القابلة للتداول لحاملها التي  مبلغعن معلومات الباالحتفاظ أن يتم ينبغي، كحد أدنى،    ٤-٩

 من يتم استخدامهال) حامليها(ح عنها، أو التي تم اكتشافها، والبيانات الخاصة بهوية حاملها  أو اإلفصااإلقرار بها

  : في الحاالت التالية، وذلكقبل السلطات المناسبة

  ؛ أومبلغ الحد المعينالذي يتجاوز  قراراإل  ) أ(

  اإلفصاح الذي يشتمل على معلومات كاذبة؛ أو/قراراإل  ) ب(

  .األموال أو تمويل اإلرهاباالشتباه في غسل   ) ج(
  
 المالية االطالع على المعلومات التي يتم الحصول عليها من خالل العمليات معلوماتينبغي أن يتاح لوحدة ال   ٥-٩

  : إما من خالل١-٩المطبقة في المعيار 

ت المالية عبر االشتباه في نقل العملة واألدواحاالت ب المالية معلوماتنظام يتم من خالله إبالغ وحدة ال  ) أ(

  الحدود، أو

  . المالية بطريقة أخرىمعلوماتوحدة اللاإلفصاح بصورة مباشرة /قرار المعلومات الواردة في اإلإتاحة  ) ب(
  
  وذلكبين سلطات الجمارك والهجرة والسلطات المعنية األخرى على المستوى المحلي كافتنسيق وجود ينبغي    ٦-٩

  .صية الخاصة التاسعةبشأن األمور المتعلقة بتطبيق التو
  
السلطات   بين فيماالتعاون والمساعدة   تدابير  ، على المستوى الدولي، بأكبر قدر ممكن من         دولينبغي أن تسمح ال      ٧-٩

  . والتوصية الخاصة الخامسة٤٠ إلى ٣٥التوصيات الواردة في  مع التزاماتها يتفق بما ،المختصة

  

 أفضل الممارسات المتعلقة بالتوصية الخاصة ورقةوذة من مأخ( أمثلة التدابير التي يمكن اتخاذها منو

  ):التاسعة

 أخرى تسمح بتبادل المعلومات الجمركية بين السلطات الجمركية دولمع خاصة بالتعاون وجود ترتيبات  •

والمبالغ النقدية تقارير نقل العملة واألدوات المالية عبر الحدود حول والوكاالت المعنية األخرى 

 .المضبوطة

السلطات المختصة األجنبية في الحاالت مع  ٤-٩علومات المسجلة وفقا للمعيار  المتبادلضمان إمكانية  •

  .المالئمة

  
  
 على األشخاص أيضاً) ١٧في التوصية  (٤- ١٧ إلى ١-١٧ تطبيق المعايير تتأكد منأن  الدول على ينبغي   ٨-٩

  .ت المنصوص عليها في التوصية الخاصة التاسعةلتزاما لالأو إفصاحات كاذبة خالفاً إقراراتالذين يقدمون 
  



 ٨٨

 على األشخاص الذين أيضاً) ١٧في التوصية  (٤-١٧ إلى ١- ١٧أن تضمن تطبيق المعايير  الدول على ينبغي   ٩-٩

بتمويل اإلرهاب أو ترتبط يقومون بنقل مادي عبر الحدود للعملة أو األدوات المالية القابلة للتداول لحاملها التي 

  .لتزامات المنصوص عليها في التوصية الخاصة التاسعة لالموال خالفاًغسل األ
  
 على األشخاص الذين أيضاً) ٣في التوصية  (٦- ٣ إلى ١-٣ أن تضمن تطبيق المعايير دولل على اينبغي   ١٠-٩

 اإلرهاب أو بتمويلترتبط يقومون بنقل مادي عبر الحدود للعملة أو األدوات المالية القابلة للتداول لحاملها التي 

  .غسل األموال
  
 على أيضاً) في التوصية الخاصة الثالثة (١٠-٣ إلى ١- ٣ أن تضمن تطبيق المعايير دوللعلى اينبغي    ١١-٩

ترتبط األشخاص الذين يقومون بنقل مادي عبر الحدود للعملة أو األدوات المالية القابلة للتداول لحاملها التي 

  .بتمويل اإلرهاب
  
 الذهب أو المعادن النفيسة أو األحجار الكريمة، ينبغي عليهلحركة غير معتادة عبر الحدود دولة ما  تفإذا اكتش   ١٢-٩

أو التي /و المواد التي خرجت منها تلك دولالجمارك أو غيرها من السلطات المختصة في ال سلطةإخطار 

ووجهتها والغرض المواد هذه التثبت من مصدر بهدف تعاون معها ت، وأن توجهت إليها، حسبما يكون مالئماً

  .اتخاذ اإلجراء المالئم بشأنهاوبهدف منها 
  
لضمان استخدام المعلومات  ةمشدد عبر الحدود لضمانات وقائية عملياتينبغي أن تخضع النظم الخاصة بإبالغ ال   ١٣-٩

  .أو البيانات المبلّغة أو المسجلّة بشكل سليم

  

  العناصر اإلضافية
  
في تطبيق التدابير الواردة في مذكرة أفضل الممارسات المتعلقة بالتوصية الخاصة  نظرتأو  الدولة تهل طبق   ١٤-٩

  التاسعة؟
  
حيثما كانت هناك نظم إلبالغ نقل العملة عبر الحدود، هل يتم االحتفاظ بالتقارير في قاعدة بيانات إلكترونية    ١٥-٩

   اإلرهاب؟متاحة للسلطات المختصة ألغراض مكافحة غسل األموال وتمويل

  

  

  

  



 ٨٩

  امللحق األول
  

   املستخدمة يف املنهجيةاتالتعريف قائمة
  

  التعريف  المصطلحات

خرى بين المشابهة األعمل العلى أنها تشمل عالقات " الحسابات"ينبغي قراءة اإلشارات إلى   Accountsالحسابات 

  .المؤسسات المالية وعمالئها

 هو أي شخص يقدم خدمات تحويل الوكيل  فإنسة،ألغراض التوصية الخاصة الساد  Agentالوكيل 

  قانونياًة أو مرخصجهة تحويل مسجلةاألموال أو القيمة تحت توجيه أو بموجب عقد مع 

هذا التعريف ). (وأصحاب االمتيازمقدمو الخدمات و ةالمرخصالجهات وعلى سبيل المثال (

 الواردة استخدم في المعايير وقد . لتوصية الخاصة السادسةل المذكرة التفسيريةمن مستمد

  ).في التوصية الخاصة السادسة

  السلطات المناسبة
Appropriate 
authorities 

يشير مصطلح السلطات المناسبة إلى السلطات المختصة والهيئات ذاتية التنظيم وجهات 

  .والسلطات اإلدارية األخرىالمصادقة 

المنظمات غير الهادفة 
  للربح المرتبطة

Associate NPOs 

يشمل مصطلح المنظمات غير الهادفة للربح المرتبطة الفروع األجنبية للمنظمات غير 

  .الهادفة للربح الدولية

  التحويل المجمع
 Batch transfer 

 مرسلة إلى المؤسسة مفردة هو تحويل مؤلف من عدة تحويالت برقية التحويل المجمع

  .هة في النهاية إلى أشخاص مختلفين موجو ال تكونأ تكونولكنها قد المالية ذاتها، 

 قابلة للتداولالدوات األ
  لحاملها

Bearer negotiable 
instruments 

 

الشيكات ك ،لحاملهاوثيقة األدوات النقدية في شكل لحاملها  األدوات القابلة للتداول تتضمن

التي )  الدفعوأوامروتشمل الشيكات، والسندات اإلذنية ( واألدوات القابلة للتداول ؛السياحية

أو في شكل ، صوريله بدون قيود أو صادرة لمستفيد مظهرة إما أن تكون لحاملها أو 

وتشمل الشيكات والسندات ( واألدوات غير المكتملة ل الحق فيها عند التسليم؛انتقيمكِّن من ا

  .سم المدفوع لهاالموقّعة ولكن مع حذف ) وأوامر الدفعاإلذنية 

  األسهم لحاملها
Bearer shares 

التي تمنح الملكية في مؤسسة ما  األدوات القابلة للتداول األسهم لحاملها يعنى بعبارة

  .للشخص الذي يمتلك شهادة السهم لحامله

  المستفيد الحقيقي
Beneficial owner  

الطبيعي الذي يمتلك أو يسيطر بالكامل ) األشخاص(إلى الشخص  المستفيد الحقيقييشير 

 األشخاص الذين أيضاًكما يتضمن .  نيابة عنهعمليات الشخص الذي تتم الأو/عميل والعلى 

  . أو ترتيب قانونية اعتبارييةيمارسون سيطرة فعالة كاملة على شخص

  المستفيد
Beneficiary 

أولئك األشخاص إلى " المستفيد"من أجل أغراض التوصية الخاصة الثامنة، تشير عبارة 

مساعدات خيرية أو إنسانية أو يتلقون الطبيعيين الذين الطبيعيين أو مجموعات األشخاص 

  . أنواع أخرى من المساعدات من خالل خدمات المنظمة غير الهادفة للربح
   



 ٩٠

  التعريف  المصطلحات

مصطلح من أجل أغراض التوصيات األخرى لمجموعة العمل المالي، يتم تعريف أما 

الصناديق الخيرية بخالف (االستئمانية كافة الصناديق ل يكونيجب أن : كما يلي" مستفيدال"

، وفترة )قد يشملون الموصي( نومستفيد)  قانوناأو الصناديق غير الخيرية المسموح بها

 دائماًوبينما يوجد .  سنة١٠٠تبلغ في المعتاد و ، تعرف باسم فترة الدوام،زمنية قصوى

قد ال يكون للصناديق ف،  في النهايةمستفيدون يمكن التحقق منهماالستئمانية للصناديق 

سلطة فقط حتى يصبح شخص تتعلق بمحددون ولكن عناصر حاليون االستئمانية مستفيدون 

وتكون هذه . دخل أو رأسمال لدى انتهاء فترة محددة، تعرف باسم فترة التراكم لما مستحقاً

االستئماني التي يشار إليها عادة في عقد  الفترة في المعتاد ممتدة مع فترة دوام الصندوق

  .ماني بفترة االستئمانالصندوق االستئ

  السلطات المختصة
Competent 
authorities  

 المرتبطة القانون إلى كافة السلطات اإلدارية وسلطات إنفاذ السلطات المختصةتشير 

  . المالية والجهات الرقابيةمعلوماتبمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب بما فيها وحدة ال

  المصادرة
Confiscation 

الحرمان الدائم من ، ممكناًما كان ذلك ثالملكية حينزع ، الذي يشمل المصادرة يعني مصطلح

نزع وتحدث المصادرة أو .  محكمةاألموال أو أصول أخرى بقرار من سلطة مختصة أو

من خالل إجراء قضائي أو إداري تنتقل بمقتضاه ملكية أموال وأصول معينة إلى الملكية 

صاحب الحصة في ) الكيانات(أو الكيان ) األشخاص(خص وفي هذه الحالة، فإن الش. الدولة

يفقد جميع حقوقه، من حيث نزع الملكية األموال أو األصول المعينة وقت المصادرة أو 

وعادة ما ترتبط . (ملكيتهاالتي نزعت المبدأ، في األموال أو األصول األخرى المصادرة أو 

قد حكم محكمة يتقرر بمقتضاه أن الملكية الملكية بإدانة جنائية أو نزع أوامر المصادرة أو 

  ).لقانونلنشأت عن مخالفة للقانون أو كانت هناك نية الستخدامها في مخالفة 

  النظر في
Consider 

في اتخاذ تدابير معينة  الدولة أن تنظرتعني اإلشارات الواردة في التوصيات إلى ضرورة 

  . إلمكانية تطبيق تلك التدابير صحيحاًتقييماًأجرت قد تكون الدولة أنه ينبغي أن 

  المبادئ األساسية
Core Principles 

 إلى المبادئ األساسية للرقابة المصرفية الفعالة الصادرة عن لجنة المبادئ األساسيةتشير 

بازل للرقابة المصرفية، وأهداف ومبادئ تنظيم األوراق المالية الصادرة عن المنظمة 

، والمبادئ األساسية للرقابة على أعمال التأمين الصادرة عن الدولية لهيئات األوراق المالية

   .االتحاد الدولي للجهات الرقابية على التأمين

عالقات المراسلة 
  المصرفية

Correspondent 
banking 

إلى ") البنك المراسل(" تعني تقديم خدمات مصرفية بواسطة بنك عالقات المراسلة المصرفية

 عادة كبنوك مراسلة ىوتعمل البنوك الدولية الكبر"). األصيل  المراسلالبنك("بنك آخر 

األصيلة على عدد كبير من المراسلة وتحصل البنوك . آلالف البنوك األخرى حول العالم

، )للفائدة بعمالت متعددة المولدةمثل الحسابات (النقدية األموال الخدمات، ومنها إدارة 

، وتسوية الشيكات وخدمات المراسلةبات الدفع والتحويالت البرقية الدولية لألموال وحسا

  .األجنبيالصرف 
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  دولة
Country 

أو  دولةوفي هذه المنهجية إلى مجموعة العمل المالي تنطبق جميع اإلشارات في توصيات 

  . مناطق االختصاص القضائيعلى األراضي أوبذات الدرجة  دول

  التحويل عبر الحدود
Cross-border 

transfer 

 أي تحويل برقي بين مؤسسات منشئة ومؤسسات مستفيدة ويل عبر الحدود التحيعني

 إلى أي سلسلة أيضاًًويشير هذا المصطلح . مختلفةقضائي موجودة في مناطق اختصاص 

  .مرحلة واحدة على األقل عبر الحدودمن التحويالت البرقية التي تشتمل على 

  .المعدنية المتداولة كأداة تبادل إلى العملة الورقية والعملةتشير  Currencyالعملة 

 المحددة للجرائمالفئات 
  األصلية

Designated 
categories of 

offences  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  : تعنيالمحددة للجرائمالفئات 

 منظمة وابتزاز األموال؛إجرامية في مجموعة المشاركة  •

  تمويل اإلرهاب؛يشمل بما ،اإلرهاب •

 ؛االتجار في البشر وتهريب المهاجرين •

  بما في ذلك االستغالل الجنسي لألطفال؛،االستغالل الجنسي •

 ؛العقاقير المخدرة والمؤثرات العقلية  فياالتجار غير المشروع •

 ؛في األسلحةاالتجار غير المشروع  •

 االتجار غير المشروع في السلع المسروقة وغيرها من السلع؛ •

 الفساد والرشوة؛ •

 ؛االحتيال •

 تزييف العملة؛ •

 ؛ت والقرصنة عليهاتزييف المنتجا •

 جرائم البيئة؛ •

 القتل وإحداث جروح بدنية جسيمة؛ •

 االختطاف، وأعمال التقييد وأخذ الرهائن غير المشروعة؛ •

 السرقة؛السطو أو  •

 التهريب؛ •

 االبتزاز؛ •

 التزوير؛ •

 القرصنة؛ •

 .المتاجرة الداخلية والتالعب باألسواق •
  

الفئات من فئة األصلية بموجب كل عند تحديد نطاق الجرائم التي تدخل تحت بند الجرائم 

تلك عرف بها تالطريقة التي ستحديد  المحلية ا لقوانينهوفقاًدولة  لكل يمكنالمذكورة أعاله، 

  .عناصر بعينها في تلك الجرائم تجعل منها جرائم خطيرةأي الجرائم وطبيعة 
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األعمال والمهن غير 
  حددةالمالية الم

Designated non-
financial businesses 

and professions 

  : تعنيحددةاألعمال والمهن غير المالية الم
  ).القمار على شبكة اإلنترنتأندية  أيضاًًوتتضمن ( القمار أندية  )أ
  
  .نوالوكالء العقاري  )ب
  
  .تجار المعادن النفسية  )ج
  
  .تجار األحجار الكريمة  )د
  

ن وية المستقلين والمحاسب   وغيرهم من أصحاب المهن القانون     وكتاب العدل المحامون    )هـ

أصـحاب المهـن    أو الـشركاء أو     المنفـردين   أصحاب المهن    ويشير هذا إلى     -

أصحاب وال يقصد من هذا المصطلح اإلشارة إلى        . مهنيةشركات  الموظفين ضمن   

الذين يعملون كموظفين في أي أنواع أخرى من األعمال وال إلى           " الداخليين"المهن  

إلى خاضعين بالفعل   يكونون  الذين قد   ويئات حكومية   أصحاب المهن العاملين في ه    

  .إجراءات تختص بمكافحة غسل األموال
  
 إلى كافة األشخاص     والصناديق االستئمانية   خدمات الشركات  مقدمييشير مصطلح     )و

، والذين يقومون باعتبارهم    آخر قسملم تتناولها التوصيات في أي      أو األعمال التي    

  :الخدمات التالية ألطراف ثالثةشركات بتقديم أي خدمة من 
  

 العمل بصفة وكيل تأسيس للشخصيات االعتبارية؛ •

كمدير أو سكرتير أو كشريك في ) أو الترتيب لشخص آخر للعمل(العمل  •

 مؤسسة مشتركة، أو في أي موقع مشابه يتعلق بشخصيات اعتبارية أخرى؛

كتبية، وعناوين وفير المكاتب المسجلة؛ بما يشمل العناوين أو التجهيزات المت •

المراسلة أو العناوين اإلدارية للشركات أو المؤسسات المشتركة أو أي نوع 

 .آخر من الشخصيات االعتبارية أو الترتيبات القانونية

 استئمانيكوصي على صندوق ) أو الترتيب ألي شخص آخر للعمل(العمل  •

 .مباشر

بدال من كحامل أسهم اسمي ) أو الترتيب ألي شخص آخر للعمل(العمل  •

  .شخص آخر

  الشخص المحدد
Designated person 

 األشخاص أو الكيانات الذين حددتهم لجنة عقوبات القاعدة الشخص المحدد يعني بعبارة

أو هؤالء األشخاص أو الكيانات الذين ) ١٩٩٩ (١٢٧٦وطالبان وفقا لقرار مجلس األمن 

 ١٣٧٣ا لقرار مجلس األمن حددتهم أو قبلتهم، حسبما هو مالئم، مناطق االختصاص وفق

)٢٠٠١.(  
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  مبلغ الحد المعين
Designated 

threshold  

  .التفسيرية للتوصيات األربعينالمذكرات المحدد في المبلغ  مبلغ الحد المعين يعني 

  

  

  التحويل المحلي
Domestic transfer 

المستفيدة في  أي تحويل برقي توجد فيه المؤسسة المنشئة والمؤسسة التحويل المحلييعني 
لذلك يشير هذا المصطلح إلى أي سلسلة من التحويالت .  واحدة قضائيمنطقة اختصاص

البرقية التي تتم بأكملها داخل حدود منطقة اختصاص واحدة، حتى إذا كان النظام المستخدم 
  .في إجراء التحويل البرقي يقع في منطقة اختصاص أخرى

الصندوق االستئماني 
  المباشر

Express trust 

التي ، وموص بشكل مباشرينشئه الذي الصندوق  المباشرالصندوق االستئماني  يعني بعبارة
وهذا الصندوق يختلف عن الصناديق . استئمان كتابيصك عادة في شكل وثيقة، مثل تكون 

أو قراره الواضح الموصي وال تنتج من قصد من خالل تنفيذ القانون االستئمانية التي تنشأ 
المنشأة مثل الصناديق االستئمانية (وق استئماني أو ترتيبات قانونية مماثلة بإنشاء صند

  ).بأحكام قضائية
  الكاذب اراإلقر

False declaration 
قيمة العملة أو األدوات القابلة  إعطاء معلومات خاطئة عن الكاذب قراراإل يعنى بعبارة

ئة أخرى ذات صلة تكون للتداول لحاملها التي يجري نقلها، أو إعطاء معلومات خاط
عدم تقديم هذا ويشمل .  أو بطريقة أخرى من جانب السلطات المختصةاإلقرارمطلوبة في 

  . كما هو مطلوباإلقرار
  اإلفصاح الكاذب

False disclosure 
 معلومات خاطئة عن قيمة العملة أو األدوات لحاملها إعطاء اإلفصاح الكاذب يعنى بعبارة

أو إعطاء معلومات خاطئة أخرى ذات صلة تكون مطلوبة يجري نقلها القابلة للتداول التي 
وهذا يشمل عدم تقديم . في اإلفصاح أو بطريقة أخرى من جانب السلطات المختصة

  .اإلفصاح كما هو مطلوب
مجموعة العمل توصيات 

  المالي 
FATF 

Recommendations 

وصيات الخاصة التسع ن والتو التوصيات األربعالعملمجموعة توصيات  يعنى بعبارة
  .المعنية بتمويل اإلرهاب

  
  
  

  المؤسسات المالية 
Financial 

institutions 
 

 أي شخص أو كيان يقوم كشركة بأحد أو بمجموعة من ٦٠المؤسسات المالية ى بعبارةعني

  :األنشطة أو العمليات التالية لصالح أحد العمالء أو نيابة عنه
  

                                                 
 ال ينطبق على أي أشخاص أو كيانات تقدم للمؤسسات ؤسسة الماليةالمألغراض التوصية الخاصة السابعة، من المهم مالحظة أن مصطلح  ٦٠

  . لنقل األموالالمالية فقط رسائل أو غيرها من النظم المساعدة
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  ٦١.ل القابلة للدفع من الجمهورتلقي الودائع وغيرها من األموا  -١

  ٦٢.اإلقراض  -٢

  ٦٣.التمويليالتأجير   -٣

  ٦٤تحويل األموال أو القيمة  -٤

مثل بطاقات الخصم وبطاقات االئتمان والشيكات (إصدار وإدارة وسائل دفع   -٥

  ).والشيكات السياحية وأوامر الدفع والشيكات المصرفية واألموال اإللكترونية  

  .ات الماليةالضمانات وااللتزام  -٦
  :االتجار في  -٧

الشيكات والكمبياالت وشهادات اإليداع (أدوات السوق المالية   )أ
  ؛)الخ..والمشتقات

  الصرف األجنبي؛  )ب  
  ؛أدوات صرف العملة وأسعار الفائدة والمؤشرات  )ج  
  األوراق المالية القابلة للتحويل؛  )د  
  .تداول العقود المستقبلية للسلع  )هـ  

ي إصدار األوراق المالية وتقديم الخدمات المالية المتعلقة بهذه المشاركة ف  -٨
  .اإلصدارات  

  .إدارة المحافظ الفردية والجماعية  -٩
  . بالنيابة عن الغيرحفظ وإدارة النقد أو األوراق المالية السائلة   - ١٠
ن أو بخالف ما سبق، استثمار األموال أو النقود أو إدارتها أو تشغيلها بالنيابة ع  - ١١
  .الغير
 من أنواع التأمين المتصلة ااالكتتاب في وثائق التأمين على الحياة وغيره  - ١٢

  ٦٥.باالستثمار وضمانها
  .تغيير األموال والعملة  - ١٣
  

عندما يجري القيام بنشاط مالي من جانب شخص أو كيان على أساس عارض أو محدود 
إلى الدرجة التي تكون فيها مخاطر )  المعايير الكمية والمعايير المطلقةمع مراعاة(للغاية 

حدوث نشاط غسل لألموال ضئيلة، فللدولة أن تقرر عدم ضرورة تطبيق تدابير مكافحة 
                                                                                                                                                          

  . الخدمات المصرفية الخاصةأيضاًيشمل هذا  ٦١
حق الرجوع أو بدون حق الرجوع؛  االستهالكي؛ والتسليف العقاري؛ وشراء الديون سواء باالئتمان: ضمن جملة أمور أخرىيتضمن هذا  ٦٢

  ).بما في ذلك شراء مستندات التصدير( التجارية عملياتوتمويل ال
  . المتعلقة بالمنتجات االستهالكيةالتمويليترتيبات التأجير ليشمل  هذا يمتدال  ٦٣
لتوصية ل التفسيرية المذكرةراجع . البديلةينطبق هذا على النشاط المالي في كل من القطاعين الرسمي وغير الرسمي، مثل أنشطة التحويالت  ٦٤

قوم بتقديم رسائل أو غيرها من النظم المساعدة لنقل األموال ت ة اعتباري شخصيةعلى أي شخص طبيعي أوهذا وال ينطبق . الخاصة السادسة

  . التفسيرية للتوصية الخاصة السابعةالمذكرةراجع . للمؤسسات المالية فقط
  ).الوكالء والوسطاء(ركات التأمين ووسطاء التأمين ينطبق هذا على كل من ش ٦٥
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  . أو جزئياًغسل األموال، سواء كلياً
  

 إلى وجود درجة  للدول في بعض الحاالت القليلة التي يكون لها مبرراتها واستناداًيمكنكما 
أن تقرر عدم تطبيق بعض أو كل التوصيات األربعين  من مخاطر غسل األموال محدودة

  . يتعلق ببعض األنشطة المالية المذكورة أعالهفيما
 المالية معلوماتوحدة ال

FIU 
FIU الماليةمعلوماتتعني وحدة ال .  

  الجهات األجنبية النظيرة
Foreign 

counterparts  

يات مسئولتمارس الالتي أخرى السلطات في دولة  النظيرةالجهات األجنبية مصطلح يعني ب

 .هاوالوظائف نفس

  التجميد
Freeze 

 حظر أي انتقال أو تحويل أموال أو أصول أخرى أو التصرف فيها أو التجميديعني 

حركتها استنادا إلى إجراء اتخذته سلطة مختصة أو قرار سلطة قضائية بموجب آلية 

 و األصول األخرى المجمدة ملكاًوتظل األموال أ. للتجميد طوال مدة سريان هذا اإلجراء

صاحب المصلحة في تلك األموال أو األصول ) الكيانات(أو الكيان ) األشخاص(للشخص 

 أن تظل إدارتها موكولة إلى المؤسسة المالية أو يمكناألخرى المحددة وقت التجميد، و

 اتخاذ قبل) الكيانات(أو الكيان ) األشخاص(الترتيبات األخرى التي عينها ذلك الشخص 

  .إجراء بموجب آلية التجميد

المبادئ األساسية للقانون 
  المحلي

Fundamental 
principles of 
domestic law 

المبادئ القانونية األساسية التي تستند إليها  المبادئ األساسية للقانون المحلييعني بعبارة 

ين الوطنية وتمارس  القوانتُصاغ فيهالنظم القانونية الوطنية والتي توفر اإلطار الذي 

 عنها في دستور اً المبادئ األساسية عادة متضمنة أو معبرتكون هذهو.  وفقا لهالسلطات

كم التي لها صالحية المحأعلى مستوى لأو وثيقة مماثلة، أو من خالل قرارات وطني 

دولة ورغم اختالف األمثلة من . إصدار تفسيرات أو قرارات ملزمة للقانون الوطني

، وافتراض المعتادةفي اإلجراءات حق الضمن بعض أمثلة هذه المبادئ األساسية ، تتألخرى

  .ص في الحماية الفعالة بواسطة المحاكماشخالبراءة، وحق األ

  األموال
Funds 

كافة أنواع األصول المادية أو  األموال يعنى بمصطلحباستثناء التوصية الخاصة الثانية، 

لموسة، المنقولة أو غير منقولة، والوثائق أو المستندات غير المادية، الملموسة أو غير الم

  .أو حصة فيهااألصول حق ملكية تلك القانونية التي تثبت 

صول األاألموال أو 
  خرىاأل

Funds or other 
assets 

 األصول المالية، وكافة أنواع الممتلكات، سواء األموال أو األصول األخرى يعنى بعبارة

ية، منقولة أو غير منقولة، أيا كانت كيفية الحصول عليها، والوثائق كانت مادية أو غير ماد

 أو أو المستندات القانونية أيا كان شكلها، بما فيها اإللكتروني أو الرقمي، التي تثبت حقاً

 في هذه األصول، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر االئتمانات المصرفية حصة

صرفية وأوامر الدفع واألسهم واألوراق المالية والسندات والشيكات السياحية والشيكات الم

والكمبياالت وخطابات االعتماد، وأية فوائد أو أرباح أو دخول أخرى مترتبة على أو متولدة 
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  .من هذه األموال أو األصول األخرى

  تحويل األموال
Funds transfer 

 سواء كان شخصاً(نشئ  أي عملية مالية تجري نيابة عن متحويل األموالمصطلح ب يعنى

من خالل مؤسسة مالية بوسائل إلكترونية بهدف إتاحة مبلغ )  اعتباريةً أو شخصيةًطبيعياً

 منشئ التحويلويمكن أن يكون . من المال للشخص المستفيد في مؤسسة مالية أخرى

  .هوالمستفيد منها هو الشخص ذات

التعرف على بيانات 
  الهوية

Identification data 

المستقلة الموثوقة ببيانات التعرف األصلية إلى المستندات أو المعلومات أو البيانات يشار 

  .على الهوية

  

  الوسطاء
Intermediaries 

  غير مالية محددة أو أشخاصاً ومهناً مؤسسات مالية أو أعماالًالوسطاءمن الممكن أن يكون 

  .٤-٩ إلى ١-٩اسعة من  بهم مستوفين لمعايير التوصية التاً أخرى موثوقأو أعماالً

 والدعاوىالتحقيقات 
  واإلجراءات ذات الصلة

Investigations, 
prosecutions and 

related proceedings 

 ذات طبيعة جنائية أو مدنية أو واإلجراءات ذات الصلةوالدعاوى التحقيقات تكون قد 

  .المؤقتةإدارية، وتشمل اإلجراءات المتعلقة بالمصادرة أو التدابير 

  الالئحةالقانون أو 
Law or regulation 

أو إلى التشريع األساسي والثانوي مثل القوانين أو القرارات  الالئحةالقانون أو يشير 

 من جانب هيئة مرخصةالضوابط التنفيذية أو أي متطلبات أخرى مشابهة صادرة أو 

ينبغي أن تكون و. تشريعية، وتفرض متطلبات إلزامية مقترنة بعقوبات عند عدم االلتزام

  .عقوبات عدم االلتزام فعالة ومتناسبة ورادعة

  الترتيبات القانونية
Legal arrangements 

. ة أو ترتيبات قانونية مماثلةالمباشر الصناديق االستئمانية  القانونيةالترتيبات يعنى بمصطلح

تمويل ألغراض مكافحة غسل األموال و(وتتضمن أمثلة الترتيبات القانونية المماثلة 

  .fiducie, treuhand and fideicomiso) اإلرهاب

  االعتباريةالشخصيات 
Legal persons 

أو  )anstalt(  الهيئات التجارية أو المؤسسات أو الكيانات إلىاالعتباريةالشخصيات تشير 

شركات التضامن أو االتحادات أو أية جهات مشابهة تستطيع إقامة عالقة عمل دائمة مع 

   .لمالية أو امتالك أصولالمؤسسات ا

  الترخيص
Licensing 

شرط الحصول على إذن من الترخيص ألغراض التوصية الخاصة السادسة فقط، يعني 

  . القيمة أو إلدارة خدمة قانونية لتحويل األموالمختصة محددةسلطة 

  جريمة غسل األموال
Money laundering 

offence 

إلى جريمة غسل األموال ال تشير ) ١ي التوصية  عدا ففيما(اإلشارات في هذه المنهجية 

   .ثانويةال إلى الجرائم أيضاًفقط إلى الجريمة أو الجرائم األصلية بل 

خدمة تحويل األموال أو 
  القيمة

Money or value 

ت الخدمة المالية التي تتلقى النقد أو الشيكاجهات تشير خدمة تحويل األموال أو القيمة إلى 

أو غير ذلك من األدوات النقدية أو مخازن القيمة في موقع ما وتقوم بدفع مبلغ معادل نقدا 

أو في أي صورة أخرى لمستفيد في موقع آخر عن طريق اتصال أو رسالة أو تحويل أو 
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transfer service ويمكن أن . عن طريق شبكة مقاصة تتبعها هذه الخدمة المختصة بتحويل األموال أو القيمة

لمالية التي تقوم بها مثل هذه الخدمات وسيطا واحدا أو أكثر ودفعا نهائيا تتضمن العمليات ا

  .من طرف ثالث

) شخصيات اعتباريةطبيعيون أو (ويمكن أن يقدم خدمة تحويل األموال أو القيمة أشخاص 

بطريقة رسمية من خالل النظام المالي الخاضع للرقابة أو بطريقة غير رسمية من خالل 

غير المصرفية أو غيرها من الكيانات التجارية أو آلية أخرى سواء من المؤسسات المالية 

أو من خالل شبكة ) باستخدام الحسابات المصرفية مثال(خالل النظام المالي الخاضع للرقابة 

وفي بعض مناطق االختصاص، كثيرا ما يطلق على النظم . أو آلية تعمل خارج هذا النظام

 وغالباً). أو الموازية(البديلة أو النظم المصرفية السرية غير الرسمية اسم خدمات التحويل 

ما يكون لهذه النظم صالت بمناطق جغرافية معينة ومن هنا جاء وصفها بمصطلحات 

 والسوق السوداء fei-chien والفيتشين hundiالحوالة والهوندي : مختلفة، ومن أمثلتها

وهو . لتوصية الخاصة السادسةلرية هذا التعريف مستمد من المذكرة التفسي. (لصرف البيزو

  ).مستخدم في المعايير الواردة في تلك التوصية

المنظمات غير الهادفة 
  للربح

Non-profit 
organisations 

بجمع أو صرف كيان قانوني أو منظمة تقوم كل " المنظمة غير الهادفة للربح"عبارة يعنى ب

أو للقيام تضامنية مية أو اجتماعية أو أموال ألغراض خيرية أو دينية أو ثقافية أو تعلي

  . "أعمال الخير"بأنواع أخرى من 

  المنشئ
Originator 

الطبيعي أو ( هو صاحب الحساب، أو في حالة عدم وجود حساب، الشخص المنشئ

  .إجراء التحويل البرقيب اًالذي يصدر للمؤسسة المالية أمر) ةاالعتباريالشخصية 

  ملزمة أخرىوسائل 
Other enforceable 

means  

اإلرشادية أو التعليمات أو الوثائق أو اآلليات المبادئ  إلى الملزمة األخرىتشير الوسائل 

األخرى التي تضع متطلبات واجبة التنفيذ تقترن بعقوبات عند عدم االلتزام، تكون صادرة 

عقوبات وينبغي أن تكون . أو هيئة ذاتية التنظيم) لرقابة الماليةلكجهة (عن سلطة مختصة 

  .عدم االلتزام فعالة ومتناسبة ورادعة

  تفاقية باليرموا
Palermo 

Convention 

  . لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية٢٠٠٠اتفاقية األمم المتحدة لعام 

  المراسلة حسابات الدفع 
Payable-through 

accounts 

م مباشرة من قبل أطراف إلى الحسابات المراسلة التي تستخد المراسلةحسابات الدفع تشير 

  . باألصالة عن نفسهاثالثة للقيام بنشاط تجاري

  النقل المادي عبر الحدود
Physical cross-

border 
transportation 

 لعملة أو أدوات قابلة  وخروجاً أي نقل مادي دخوالًالنقل المادي عبر الحدود يعنى بعبارة

النقل ) ١: ( المصطلح طرق النقل التاليةشملوي. دولة أخرىإلى دولة من لحاملها للتداول 

شحن العملة ) ٢(،  المصاحبين لهالمادي بواسطة شخص طبيعي أو في أمتعته أو سيارته

استخدام البريد لنقل عملة أو أدوات لحاملها قابلة ) ٣(من خالل شحنة معبأة في حاويات، أو 
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  .ة اعتباري شخصيةللتداول بواسطة شخص طبيعي أو

اسيون السياألشخاص 
  لمخاطراممثلو 

Politically Exposed 
Persons (PEPs) 

 هم األشخاص الموكلة إليهم أو الذين أوكلت إليهم لمخاطراالسياسيون ممثلو األشخاص 

مهام عامة بارزة في دولة أجنبية، كرؤساء الدول أو الحكومات، والسياسيين رفيعي 

ين القضائيين والعسكريين، سئولمين الحكوميين رفيعي المستوى والمسئولالمستوى، وال

و األحزاب السياسية مسئولوكبار الموظفين التنفيذيين في الشركات المملوكة للدولة، و

وتنطوي عالقات العمل مع أعضاء عائالت هؤالء األشخاص أو شركاؤهم . الهامين

 المقربين على مخاطر تتعلق بالسمعة مثل تلك المخاطر التي يتضمنها التعامل مع هؤالء

األشخاص بعينهم، وال ينطبق هذا التعريف على األفراد الذين يشغلون مناصب متوسطة أو 

  .أقل في الفئات المذكورة

  المتحصالت
Proceeds 

أو تم الحصول عليها، بصورة مباشرة أو ناشئة أي ممتلكات  المتحصالت يعني بمصطلح

  .غير مباشرة، من خالل ارتكاب إحدى الجرائم

  الممتلكات
Property 

 كل أنواع األصول، سواء كانت مادية أو غير مادية، منقولة أو الممتلكات عنى بمصطلحي

غير منقولة، ملموسة أو غير ملموسة، والوثائق أو المستندات الدالة على حق ملكية هذه 

  .األصول أو حصة فيها

  التسجيل
Registration 

مختصة سجيل لدى سلطة  شرط التالتسجيلألغراض التوصية الخاصة السادسة، يعني 

 أو إعالنها بوجود خدمة تحويل أموال أو قيمة حتى تتمكن هذه الخدمة من العمل محددة

  .بصورة قانونية

بتمويل اإلرهاب أو ترتبط 
  غسل األموال

Related to terrorist 
financing or money 

laundering  

صف عملة أو أدوات ت ل"بتمويل اإلرهاب أو غسل األموال ترتبط"عبارة ستخدم تعندما 

تشكل ) ١: (شير للعملة أو األدوات لحاملها القابلة للتداول التيت الحاملها قابلة للتداول فإنه

مستخدمة أو تتجه النية إلى استخدامها لتمويل اإلرهاب أو أعمال إرهابية أو متحصالت 

رائم أصلية مغسولة من جرائم غسل أموال أو جمتحصالت تشكل ) ٢(منظمات إرهابية، أو 

مفضية إلى غسل األموال أو الوسائط المستخدمة أو التي تتجه النية إلى استخدامها في 

  .ارتكاب هذه الجرائم

  المخاطر
Risk 

أو /غسل األموال ومخاطر  إلى المنهجيةفي هذه  المخاطرتشير جميع اإلشارات إلى 

  .تمويل اإلرهاب

  مطمئنة/تطمئن
Satisfied 

إلى أمر من األمور، يجب أن  نةمطمّئالمؤسسة المالية كون إلى حيثما وردت اإلشارة 

  .تتمكن تلك المؤسسة من تبرير تقييمها لهذا األمر للسلطات المختصة

  الضبط
Seize 

 منع أي انتقال أو تحويل أموال أو أصول أخرى أو التصرف فيها أو ضبطالمصطلح ب يعنى

. بموجب آلية للتجميدمحكمة أو قرار  إلى إجراء اتخذته سلطة مختصة حركتها استناداً

ولكن على عكس إجراء التجميد، يتم الضبط بواسطة آلية تسمح للسلطة المختصة أو 

وتظل األموال أو األصول األخرى : المحكمة بالسيطرة على األموال أو األصول المحددة
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صاحب الحصة فيها وقت ) الكيانات(أو الكيان ) األشخاص(المضبوطة ملكا للشخص 

الضبط، وإن كانت السلطة المختصة أو المحكمة تتولى عادة حيازة أو إدارة األموال أو 

  .األصول األخرى التي تم ضبطها

  ذاتية التنظيمالهيئات 
Self-regulatory 

organization (SRO)  

كالمحامين، وكاتبي العدل أو غيرهم من (الهيئات ذاتية التنظيم هي جهات تمثل مهنة 

، أصحاب المهنيتألف أعضاؤها من ) لقانونية المستقلين أو المحاسبينأصحاب المهن ا

وتقوم بدور في تنظيم األشخاص المؤهلين لالنضمام والذين يمارسون المهنة، كما تقوم 

وعلى سبيل المثال، يكون من المعتاد أن تفرض هذه . معينةمتابعة  أو رقابية بوظائف أيضاً

  . عاليةةالمهنة بمعايير أخالقية وقيميالهيئة قواعد تضمن التزام ممارسي 

  الموصي
Settlor 

هم أشخاص أو شركات يحولون ملكية أصولهم إلى أوصياء بواسطة عقد  الموصون

 يتعلق باستثمار وتوزيع فيماوحيثما كان لهؤالء األوصياء قدر من التصرف . استئمان

 يحدد ر ملزم قانوناً بخطاب غيأصول الصناديق االستئمانية، قد يكون العقد مصحوباً

  .بشأن كيفية استخدام األصولالموصي رغبات 

  الصوريةالبنوك 
Shell bank 

 اتأسس فيهالدولة التي البنك الذي ليس له وجود مادي في  الصوريك البن يعنى بمصطلح

 لرقابة، والذي ال يتبع أي مجموعة خدمات مالية خاضعة اوحصل على ترخيصه منه

  .ة فعالةموحد
  

 الوجود المادي وجود عقل وإدارة فعلية داخل دولة ما، أما مجرد وجود وكيل محلي ويعني

  .أو موظفين من مستوى منخفض فال يشكل وجودا ماديا

  ينبغي
Should 

 معنى ذات تحمل ينبغي فإن كلمة ،مجموعة العمل الماليتوصيات ب لتزامألغراض تقييم اال

  .يجب

قرار مجلس األمن رقم 
١٩٩٩ (١٢٦٧ (  

S/RES/1267 (1999) 

 لعام ١٢٦٧ إلى القرار رقم )١٩٩٩ (١٢٦٧مجلس األمن رقم يشير المصطلح قرار 

. الزمني للقرار وقت صدوره سنة واحدةاإلطار وقد كان .  والقرارات الالحقة له١٩٩٩

أحكام وزيادة تنقيح وقد أصدر مجلس األمن التابع لألمم المتحدة سلسلة من القرارات لتمديد 

القرارات الالحقة تلك القرارات التي تمدد القرار يعنى بو. ١٩٩٩ لعام ١٢٦٧القرار 

، ٢٠٠٤ من فبراير واعتباراً.  وترتبط به بصورة مباشرة١٩٩٩ لعام ١٢٦٧األصلي رقم 

 ١٣٦٣، وقرار مجلس األمن )٢٠٠٠ (١٣٣٣تلك القرارات قرار مجلس األمن تضمنت 

، )٢٠٠٣ (١٤٥٥قرار مجلس األمن ، و)٢٠٠٢ (١٣٩٠، وقرار مجلس األمن )٢٠٠١(

  ).٢٠٠٤ (١٥٢٦وقرار مجلس األمن 

 عملياتتقرير ال
   STRالمشبوهة

STR المشبوهةعملياتتشير إلى تقرير ال .  

  الشركات التابعة
Subsidiaries 

 . الشركات التي تمتلك المؤسسة األم غالبية أسهمهاالشركات التابعة يعنى بمصطلح
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  الجهات الرقابية
Supervisors  

التأكد من التزام ة عن مسئولالالمحددة والسلطات المختصة  الجهات الرقابيةمصطلح يعنى ب

  .المؤسسات المالية بمتطلبات مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب

  اإلرهابي
Terrorist 

 هو التعريف المنصوص عليه في اإلرهابيألغراض التوصية الخاصة الثالثة فإن تعريف 

  .لتوصية الخاصة الثالثةل يريةالمذكرة التفس
  

يرتكب أو يحاول ارتكاب ) ١: (وبخالف ذلك، يشير هذا المصطلح إلى أي شخص طبيعي

أعمال إرهابية بأية وسيلة كانت، مباشرة أو غير مباشرة وبشكل غير مشروع وبإرادته، 

ال ينظم أو يأمر أشخاصا آخرين بارتكاب أعم) ٣(يساهم كشريك في أعمال إرهابية، ) ٢(

يشارك في قيام مجموعة من األشخاص تعمل بقصد مشترك بارتكاب ) ٤(إرهابية، أو 

أعمال إرهابية وتكون هذه المشاركة عمدية وبهدف توسيع النشاط الجنائي أو مع العلم بنية 

  .المجموعة ارتكاب عمل إرهابي

  العمل اإلرهابي
Terrorist act 

  :العمل اإلرهابييتضمن 
  
واحدة كّل جريمة في نطاق المعاهدات التالية وحسب التعريف الوارد في العمل الذي يش) ١(

 قمع األعمال اتفاقية، )١٩٧٠( قمع االستيالء غير المشروع على الطائرات اتفاقية) أ: (منها

 منع الجرائم المرتكبة اتفاقية، )١٩٧١(غير المشروعة الموجهة ضد سالمة الطيران المدني 

اية دولية، بمن فيهم الموظفون الدبلوماسيون، والمعاقبة عليها، ضد األشخاص المتمتعين بحم

 الحماية المادية للمواد اتفاقية، )١٩٧٩( الدولية لمناهضة أخذ الرهائن، االتفاقية، )١٩٧٣(

، البروتوكول المتعلق بقمع أعمال العنف غير المشروعة في المطارات )١٩٨٠(النووية، 

 المكّمل التفاقية قمع األعمال غير القانونية الموجهة ضد التي تخدم الطيران المدني الدولي،

 قمع األعمال غير المشروعة الموجهة ضد سالمة اتفاقية، )١٩٨٨(سالمة الطيران المدني، 

، البروتوكول المتعلق بقمع األعمال غير المشروعة الموجهة )١٩٨٨(المالحة البحرية، 

 الدولية لقمع االتفاقية، )١٩٨٨(القاري، ضد سالمة المنصات الثابتة الواقعة على الجرف 

  ).١٩٩٧(الهجمات اإلرهابية بالقنابل 
  
أي عمل آخر يهدف إلى التسبب في موت شخص مدني أو أي شخص آخر، أو ) ٢(

إصابته بجروح بدنية جسيمة عندما يكون هذا الشخص غير مشترك في أعمال عدائية في 

 لعمل، بحكم طبيعته أو في سياقه، موجهاًحالة نشوب نزاع مسلح، عندما يكون غرض هذا ا

لترويع السكان، أو إلرغام حكومة أو منظمة دولية على القيام بأي عمل أو االمتناع عن 

  .القيام به

  تمويل اإلرهاب
Terrorist financing 

(FT) 

  . تمويل األعمال اإلرهابية واإلرهابيين والمنظمات اإلرهابيةتمويل اإلرهابيتضمن 

  . التي أصدرتها األمم المتحدة١٩٩٩االتفاقية الدولية لقمع تمويل اإلرهاب لعام   مويل اإلرهاباتفاقية ت
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  التعريف  المصطلحات
Terrorist Financing 

Convention  
  جريمة تمويل اإلرهاب

Terrorist financing 
offence 

إلى )  التوصية الخاصة الثانيةباستثناء(المنهجية  ال تشير جريمة تمويل اإلرهاب في هذه

  . التابعةة أو الجرائم الرئيسية فقط بل إلى الجرائم األخرىالجريم

  المنظمة اإلرهابية
Terrorist 

organisation 

 كما هو وارد في المنظمة اإلرهابيةألغراض التوصية الخاصة الثالثة يعرف مصطلح 

  .لتوصية الخاصة الثالثةل المذكرة التفسيرية
  

ترتكب أو تحاول ) ١: (رهابيينمن اإلوعة وبخالف ذلك، فإن المصطلح يشير إلى أي مجم

ارتكاب أعمال إرهابية بأي وسيلة كانت، مباشرة أو غير مباشرة وبشكل غير مشروع 

تنظم أو تأمر أشخاصا آخرين ) ٣(تساهم كشريك في أعمال إرهابية، ) ٢(وبإرادتها، 

بقصد تشارك في قيام مجموعة من األشخاص يعملون ) ٤(بارتكاب أعمال إرهابية، أو 

مشترك بارتكاب أعمال إرهابية وتكون هذه المشاركة عمدية وبهدف توسيع النشاط الجنائي 

  .أو مع العلم بنية المجموعة ارتكاب عمل إرهابي

  األطراف الثالثة
Third parties 

 المؤسسات المالية أو األعمال والمهن غير األطراف الثالثة فقط تعني ٩ألغراض التوصية 

  .٤-٩ إلى ١- ٩ المعايير تستوفيوالتي للرقابة  الخاضعة ةالمحددالمالية 

   اإلرهابممولو
Those who finance 

terrorism 

 إلى أي شخص أو  اإلرهابممولوألغراض التوصية الخاصة الثالثة فقط، يشير مصطلح 

جماعة أو مؤسسة أو كيان آخر يقوم، بأي وسيلة كانت، مباشرة أو غير مباشرة بتقديم أو 

 في تسهيل القيام بأعمال  أو جزئياًأموال أو أصول أخرى يمكن استخدامها كلياًجمع 

إرهابية، أو إلى أي أشخاص أو كيانات تعمل باسم مثل هؤالء األشخاص أو الجماعات أو 

 وهذا يشمل من يقدمون أو يجمعون أمواالً. المؤسسات أو الكيانات األخرى أو بتوجيه منهم

 في القيام  أو جزئياًخدامها أو وهم يعلمون أنها ستستخدم كلياً أخرى بنية استأو أصوالً

  .بأعمال إرهابية

  عملياتال
Transactions 

 في قطاع التأمين على أنها تشير إلى منتج التأمين نفسه، عملياتينبغي أن تفهم كلمة 

ي  فعملياتولالطالع على الشروط المحددة بشأن حفظ سجالت ال. والمزاياوالقسط المدفوع 

االتحاد الدولي للجهات الرقابية قطاع التأمين، راجع المالحظات اإلرشادية الصادرة عن 

  .٢٠٠٢ في يناير على التأمين

  الوصي
Trustee 

  األجر أو أشخاصاًة مدفوع الذين قد يكونون أصحاب مهن أو شركاٍت–يحتفظ األوصياء 

أصولهم الخاصة، وهم منفصل عن استئماني  باألصول في صندوق –غير مدفوعي األجر 

يستثمرون ويتصرفون في هذه األصول وفق عقد الوصاية المعقود مع الموصي، آخذين في 

 أمين له سلطة نقض مقترحات أيضاًًوقد يكون هناك . رغباتهتتضمن االعتبار أية خطابات 

أو وصي قيم يحتفظ باألصول حسب أوامر األوصياء القائمين /األوصياء أو استبعادهم، و

  .إلدارةبا
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  التعريف  المصطلحات

  المميزرقم التعريف 
Unique Identifier 

 إلى أي مجموعة رقم التعريف المميزألغراض التوصية الخاصة السابعة، يعنى بعبارة 

  .من الحروف أو األرقام أو الرموز التي تشير إلى منشئ بعينهمميزة 

   فيينااتفاقية
Vienna Convention 

ة االتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات  لمكافح١٩٨٨ األمم المتحدة لعام اتفاقية

  .العقلية

  التحويل البرقي
Wire transfer 

 أي عملية مالية تجري التحويل البرقيمصطلح يعنى بألغراض التوصية الخاصة السابعة، 

من خالل مؤسسة مالية بوسائل إلكترونية ) طبيعي أو اعتباري(نيابة عن شخص منشئ 

وقد يكون المنشئ . ل لشخص مستفيد في مؤسسة مالية أخرىبهدف إتاحة مبلغ من الما

  . واحداًوالمستفيد شخصاً

  بدون تأخير
Without delay 

بالنسبة .  المعنى المحدد التاليبدون تأخيرألغراض التوصية الخاصة الثالثة، يقصد بعبارة 

، تعني من الناحية المثالية في غضون )١٩٩٩ (١٢٦٧ألغراض قرار مجلس األمن 

ألغراض قرار مجلس أما  ،لجنة عقوبات القاعدة وطالبانعات من التحديد بواسطة سا

تعني عند توفر أسباب معقولة أو أساس معقول للشك أو لالعتقاد ف) ٢٠٠١ (١٣٧٣األمن 

وينبغي تفسير . إلرهاب، أو منظمة إرهابيةلمول  هو إرهابي، أو م أو كياناًبأن شخصاً

اجة إلى منع هروب أو تبديد األموال أو األصول األخرى  في سياق الحبدون تأخيرعبارة 

المرتبطة باإلرهاب، والحاجة إلى إجراء عالمي متناسق لمنع وتعطيل تدفقها على وجه 

  .السرعة
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  امللحق الثاني
  

  ٢٠٠٤األموال ومتويل اإلرهاب لعام  اعتماد منهجية مكافحة غسل
  

 على هذه المنهجيـة واعتمـدها المجلـس         ٢٠٠٤التي عقدت في فبراير      في جلستها العامة     مجموعة العمل المالي  وافقت  

:  الهيئـات التاليـة    أيـضاً وقد اعتمدت المنهجية    . ٢٠٠٤التنفيذي لكل من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في مارس           

، )CFATF ( في منطقة الكاريبي   مجموعة العمل المالي  ، و )APG(غسل األموال   لمكافحة  آسيا والمحيط الهادئ    مجموعة  

، )MONEYVAL(المعنية بتقييم تـدابير مكافحـة غـسل األمـوال           وولجنة الخبراء المختارة التابعة لمجلس أوروبا       

والمجموعـة اليوروآسـيوية    ،  )ESAAMLG(ومجموعة إفريقيا الشرقية والجنوبية المعنية بمكافحة غـسل األمـوال           

)EAG(  ،مريكا الجنوبية   مكافحة غسل األموال في أ    ل مجموعة العمل المالي  و)GAFISUD(  ،     ومجموعة العمـل بـين

، ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق األوسط وشـمال         )GIABA(الحكومية لمكافحة غسل األموال في غرب أفريقيا        

  ).OGBS ( الرقابة المصرفيةلجهات الخارجية مجموعةالو، )MENAFATF(أفريقيا 
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  امللحق الثالث
   ٢٠٠٤التي متت على منهجية معلومات عن عمليات التحديث 

  

في (التحريرية  تهدف التعديالت   و. ٢٠٠٤ الجداول أدناه التعديالت التي تمت على المنهجية منذ اعتمادها في فبراير             تبين

جـوهر  علـى   لـيس لهـا تـأثير       أنه   و دقيق بشكل   التوصيات للتأكد من أن المنهجية تعكس    ) مقابل التعديالت الجوهرية  

بما (المعايير ذاتها    على   التي تم إدخالها  عكس التغييرات   لتالتعديالت التي تمت    إلى  فتشير  ديالت الفنية   التعأما  . المتطلبات

استحـضار  عنـد   بـسيطة   الخطـاء   بعض األ تصحح  أو ل ،  )على المذكرات التفسيرية  التي تم إدخالها    التعديالت  في ذلك   

  . ييمعملية التقخالل توصيات بعض التفادي تكرار تقييم ل أو التوصيات

  

  تحريريةتعديالت  .١

  

   عليه تعديالتتالقسم في المنهجية الذي طرأ  التاريخ

 المقدمة •  ٢٠٠٥فبراير 

  ١٥-٥ المعيار –التوصية الخامسة  •

  

 تعديالت فنية .٢

  

  ت تعديالا عليهتطرأاألقسام التي   نوع التعديالت  التاريخ

إدخال مجموعة جديدة من المعايير       ٢٠٠٥فبراير 

لخاصة التاسـعة   متعلقة بالتوصية ا  

  ومذكرتها التفسيرية المعتمدين

  

  

  

  

  

  
  

  

  تحديث الملحق الثاني

جميع اإلشارات إلى النقل عبـر      حذف  تم   – ١٩التوصية   •

الحدود للعملة واألدوات المالية القابلة للتـداول لحاملهـا         

ولـم يـتم تغييـر      ،  ٣-١٩ و ١-١٩ نالمعيـاري حذف  (

 )افية الجديد والعناصر اإلض١-١٩ و٢-١٩ ينالمعيار

 إدخال مجموعة كاملـة مـن       –التوصية الخاصة التاسعة     •

 المعايير

) ١: ( تعريفات جديدة لكل مـن     اعتماد – التعريفات   قائمة •

) ٣(اإلقرار الكاذب،   ) ٢(األدوات القابلة للتداول لحاملها،     

) ٥(النقل المادي عبـر الحـدود،       ) ٤(اإلفصاح الكاذب،   

 ترتبط بتمويل اإلرهاب أو غسل األموال
 
مجموعة آسيا والمحيط   أن كل من    إلى  يشير الملحق الثاني     •

، ومجموعة العمل   )APG(الهادئ لمكافحة غسل األموال     

، ولجنة الخبـراء    )CFATF(المالي في منطقة الكاريبي     

المختارة التابعة لمجلس أوروبا والمعنيـة بتقيـيم تـدابير          
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، ومجموعـة   )MONEYVAL(مكافحة غسل األمـوال     

والجنوبية المعنية بمكافحة غسل األمـوال      إفريقيا الشرقية   

)ESAAMLG(      ومجموعة العمل المالي لمكافحة غسل ،

، والمجموعة  )GAFISUD(األموال في أمريكا الجنوبية     

 ت اعتمـد  )OGBS( الرقابة المصرفية    لجهاتالخارجية  

  ٢٠٠٤منهجية 

تعديل معاملة العقوبـات بالنـسبة        ٢٠٠٥أكتوبر 

ـ       ة لألعمال والمهـن غيـر المالي

المحددة لتفادي تعداد ذات المـسألة      

  أكثر من مرة

  

  

  

  

 يتالءم مـع   المنهجية بشكل    عديلت

 علـى   التي تم إدخالهـا   رات  يالتغي

لتوصية الخاصة  لالمذكرة التفسيرية   

  السابعة

 ٣-١٢ المعيار حذف •

 ٤-١٦ المعيار حذف •

الهيئات ذاتية التنظيم المـشار     " اإلشارة إلى    حذف ٢-١٧ •

 "٢٤إليها في التوصية 

 إلى  ١-١٧المعايير من   "اإلشارة إلى   إضافة   ) أ ١-٢-٢٤ •

وضة بموجـب   تنطبق على االلتزامات المفر   التي   ٤-١٧

 "١٦ و١٢التوصيتين 
 
  المالحظة إلى المقيمينحذف •

 إضافة اإلشارة   –لمعايير األساسية   الفقرة التمهيدية ل  تعديل   •

عمليات سحب األموال من حساب مصرفي من خالل        "إلى  

، والدفعات النقدية المسبقة من بطاقة      صراف اآللي ماكينة ال 

 "ائتمانية أو المدفوعات للسلع والخدمات

يورو أو  / دوالر ١٠٠٠إدخال حد   : ٢-٧ و ١-٧ نالمعياري •

 أكثر

المجمعة تحويالت  التعديل األحكام المتعلقة ب   : ٢-٧المعيار   •

 األحكام السابقة حذف –عبر الحدود 

 باسـتخدام   لعمليـات ا"اإلشارة إلـى    حذف  : ٣-٧المعيار   •

 "صمخبطاقة ائتمان أو 

ـ    حذف  : ٤-٧المعيار   • تحويالت الاألحكام السابقة المتعلقة ب

إلدخـال   معيار جديـد     –. عبر الحدود المجمعة المعتادة   

متعلقة بواجب حفظ المعلومات المتعلقـة بمنـشئ        أحكام  

 ) سابقا٥ً-٧المعيار (التحويل 

إجـراءات  ل  أحكام حو إلدخال  معيار جديد   : ٥-٧المعيار   •

التحويالت البرقية  لتحديد  المخاطر   درجة   قائمة على فعالة  

 كاملة عن المنشئ والتصرف   المعلومات  ال ب المصحوبةغير  

 حيالها
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 أحكام حول التحويالت البرقيـة      إلدخالمعيارين إضافيين    •

  والصادرة عبر الحدودالواردة

  "المميزرقم التعريف "اعتماد تعريف :  التعريفاتقائمة •

إضافية متعلقـة   عناصر   – المقدمة  ٢٠٠٦نيو يو

  بالفساد
  

 المنهجية بشكل يتالءم مـع      عديلت

 علـى   التي تم إدخالهـا   رات  يالتغي

لتوصية الخاصة  لالمذكرة التفسيرية   

  السابعة

  

 المنهجية بشكل يتالءم مـع      عديلت

لتوصية لالجديدة  المذكرة التفسيرية   

  الخاصة الثامنة

  

 مبادرات مكافحة الفسادحول عناصر  إضافة ) ج٧فقرة  •

  
 
 ٢-٥إلى المعيار  اإلشارة حذف: الفقرة التمهيدية •

 بالتحققالمتعلق العنصر  تعديل – ١-٧المعيار  •

  ١-٧لمعيار لتعديل الهامش السفلي  •

  

  

اعتماد مجموعة كاملة من المعايير األساسية والعناصـر         •

من المنهجية   ٤-٨ إلى   ١-٨المعايير من   حذف  . اإلضافية

 )٢٠٠٤راير نسخة فب(

السلطات ) ١( تعريفات جديدة لـ     اعتماد:  التعريفات قائمة •

) ٣(المنظمات غير الهادفة للربح المرتبطة،      ) ٢(المناسبة،  

  المنظمات غير الهادفة للربح) ٤(المستفيد، 

عناصر إضافية متعلقـة     – المقدمة  ٢٠٠٧ فبراير

   بالفعالية

  
  

إدخال مالحظات للمقيمـين حـول      

مجموعـة العمـل    تفسير توصيات   

  المالي

  

  إدخال الملحق الثالث

 إضافة عناصر خاصة بالفعالية اإلجمالية: ٦الفقرة  •

إضافة عناصر تقييم فعالية    : ١٨ إلى   ١٥فقرات جديدة من     •

 تطبيق كل توصية على حدة
 
 ٣٩ و ٣٨ و ٣٦ و ١٢ والخاصة الثانيـة و    ٢ و ١التوصيات   •

  والخاصة السادسةوالخاصة الخامسة

  

  

 حول عمليات التحديث التي تمت علـى        إضافة معلومات  •

  ٢٠٠٤منهجية 

  
  


