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  مقدمة

  
مكافحة غسل  لنظام المشترك التقييم فيكة  المشاِرالمقيمة دولالغرض من هذا الدليل هو مساعدة فرق التقييم والإن  -١

الذي يتم ، أو ١اإلقليميةالعمل المالي  مجموعاتإحدى أو ة العمل المالي مجموع تجريه الذياألموال وتمويل اإلرهاب 

ويوفر هذا الدليل معلومات إجرائية  .ي أو البنك الدوليق النقد الدول صندوايجريهالتي تقييم ال كجزء من عمليات

 . تقييم صحيح وعادلإلجراءة تفصيليوتعليمات 

  

لمعايير الدولية باالدول  التزام رئيسية تشتمل على توجيهات بشأن تقييم أداةبالفعل  مجموعة العمل الماليوقد أصدرت  -٢

التي ، ٢٠٠٤منهجية مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب لعام :  هيمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهابل

لدولي والبنك  لكل من صندوق النقد ااني التنفيذان المجلسوتبناها ٢٠٠٤ فبراير في  الماليالعملمجموعة اعتمدتها 

شى مع التوصيات ا لكي تتم٢٠٠٥ فبراير في المنهجية  الماليالعملمجموعة وقد عدلت . ٢٠٠٤ الدولي في مارس

 المبادئ )"٢٠٠٤منهجية "التي سيشار إليها باسم ( المعدلة ٢٠٠٤وتعكس منهجية .  الماليمجموعة العملالمعدلة ل

 المتعلقة وتوصياتها الخاصة التسع ٢٠٠٣ لعامالمالي   العملمجموعةالمنصوص عليها في التوصيات األربعين ل

مكافحة غسل األموال وتمويل لنظام أي  فياً للعناصر الضرورية تفصيلي، وتقدم وصفاً ٢٠٠١ لعامتمويل اإلرهاب ب

سع ونظراً لبدء جولة جديدة من التقييمات التي تستند إلى التوصيات األربعين والتوصيات الخاصة الت. اإلرهاب

، منها على موحدة وثائق أيضاًً مجموعة العمل المالي، أعدت ٢٠٠٥ في عام ٢٠٠٤ ومنهجية  الماليمجموعة العملل

للمخلّص ، وعرض عام المشترك، ونموذج قياسي لتقرير التقييم المشترك التقييم ستبيانل نموذج قياسي الامثال سبيل

  . للتقريرالتنفيذي

  

على  مختلف المنظمات واألجهزة والمقيمين وقبلمن استخدامها  بغرض وحدةالم والوثائق ٢٠٠٤أعدت منهجية  -٣

 الموضوعات حولالتي يتم تقييمها والدول ويقدم هذا الدليل تعليمات لمساعدة المقيمين . الدول عدد كبير من نطاق

معاملة وضمان الجودة ية  إعداد تقارير عالفيوالدول  إلى مساعدة المقيمين أيضاًً يهدف ، كماالرئيسية واإلجرائية

للتأكد من أن يعِملوا تقديرهم مع ذلك وسيظل على المقيمين . متكافئة، أي إعداد تقارير وملخصات موضوعية ومتسقة

 . على أساسهاالمعايير التي يتم تقييمهل دولالتدابير التي تتبناها الاستيفاء مدى 

  

                                                 
وتنطبق . OGBS الرقابة المصرفيةالخارجية لجهات جموعة مال أيضاًًقليمية مجموعات العمل المالي اإل إلى ةألغراض هذا الدليل، تتضمن اإلشار ١

ات التقييم وتقارير استبيانات وتقارير التقييم المشترك المتعلقة بمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب بنفس القدر على استبيان إلى ة اإلشارأيضاًً

  .ي والبنك الدوليالدول يستخدمها كل من صندوق النقد يالتالتفصيلية التقييم 



 

 

  

٥

  استخدامها المقيمة  دولل للمقيمين واي ينبغالتيالوثائق األساسية : أوالً
  

 والتوصيات الخاصة التسع لمجموعة العمل المالي ٢٠٠٣التوصيات األربعون لمجموعة العمل المالي لعام   ) أ(

  ٢٠٠١لمكافحة تمويل اإلرهاب لعام 

 ٢٠٠٤منهجية مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب لعام   ) ب(
 
اد تقارير التقييم المشترك المتعلقة بمكافحة غسل األموال  أداة أساسية تساعد المقيمين في إعد٢٠٠٤تعتبر منهجية  -٤

وقد أعدت بحيث تساعدهم في التعرف على العناصر الرئيسية للنظم واآلليات التي وضعتها الدول . وتمويل اإلرهاب

 . والمالية التي تطبقهاوالتنظيميةعلى اختالف األطر القانونية 
  
للمقيمين عند إجراء التقييم، وعلى األخص فيما يتعلق بالموضوعات  إرشادات عامة أيضاًً ٢٠٠٤وتوفر منهجية  -٥

 :التالية
 

العناصر (مقابل العناصر اإلضافية ) العناصر الملزمة في كل توصية(المعايير األساسية : تحليل االلتزام •

 ودرجات االلتزام،) غير الملزمة في كل توصية

 ؛ )عكس على درجات االلتزامكعنصر كامل من عملية التقييم ين(التطبيق الفعال  •

 .مخاطر غسل األموال أو تمويل اإلرهاب •
 
 . على ملحق يحدد تعريفات أو معاني العديد من الكلمات أو العبارات المستخدمة فيهاأيضاًً ٢٠٠٤تشتمل منهجية  -٦

  

   راجع النموذج القياسي في الملحق األول–استبيان التقييم المشترك   )ج(
 
ة لعملية تفصيليال  جميع العناصرتوفير ٢ التي يتم تقييمهاالدولة سلطاتوسيلة التي تستطيع بها  الستبيانيعتبر هذا اال -٧

 يةالتنفيذتدابير البما في ذلك التدابير السارية، ) ١(وينبغي أن تصف هذه العناصر . زيارة الميدانيةالالتقييم قبل 

قسم (لتنفيذها مؤكدة خطط لدى الدولة عد ولكن توجد  بغير الساريةالتدابير أو التغييرات ) ٢(ووالنتائج المحققة، 

ن أللدولة  يمكنو. تخاذهاالتي يتم التخطيط ال أن تميز اإلجابة بوضوح بين التدابير السارية وتلك وينبغي). "الوصف"

 التدابير فعاليةل لها إجراء التقييم، مثل تحليفي أي تحليل أو تعقيب إضافي يعتقد أنه سيساعد المقيمين أيضاًًقدم ت

 )."التعليقات أو المعلومات اإلضافية األخرى"قسم (المطبقة 

  

 وصفاً شامالً للتدابير المطبقة في مجاالت المشترك التقييم استبيانعن أسئلة المقيمة  دول أن تتضمن إجابات اليينبغ -٨

 :وكحد أدنى، ينبغي أن يغطي هذا الوصف. معينة
 

                                                 
  .أيضاًً على األراضي أو مناطق االختصاص" دولة"تنطبق اإلشارة إلى عبارة  ٢



 

 

  

٦

  التوصياتالمنهجية، أي جميع العناصر الملزمة فيالمعايير األساسية المحددة في كافة  •

. الدولةها تالمنهجية غير الملزمة التي ربما اتخذ العناصر اإلضافية المحددة في المنهجية، أي عناصر •

ومن الممكن أن يختلف مستوى التفصيل المقدم بصدد العناصر اإلضافية حسب الموضوع والمنهج المتبع 

 الدولةفي 

 تساعد في وصف وفهم النظام السارييمكن أن أخرى ذات صلة   معتمدةأي تدابير •

ن أو التدابير يانوالقذات الصلة من عناصر التكفي لوصف ملخصات استشهادات أو اقتباسات أو أية  •

 .األخرى

  

   راجع النموذج القياسي في الملحق الثاني – المشتركتقرير التقييم   )د(

  

نظام مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب التي تم التوصل إليها عن ة تفصيلي النتائج الالمشترك تقرير التقييم رديو -٩

. مجموعة العمل الماليلتوصيات األربعين والتوصيات الخاصة التسع ل باهاالتزامما، ويشتمل على تقييم دولة في 

السياق توضيح يساعد في لة ذات الصل وعرضاً عاماً للقضايا المقيمةالدولة  معلومات عامة عن أيضاًًويوفر التقرير 

منع غسل األموال لالحكومة التي تعتمدها ستراتيجية كاال(نظام مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب فيه الذي يعمل 

 ).دولة العاملة في الحددة القطاع المالي، ووصف أنواع األعمال والمهن غير المالية الميةوتمويل اإلرهاب، وهيكل
 
   راجع النموذج القياسي في الملحق الثاني – المشترك لتقرير التقييم ذيالملخّص التنفي  )هـ(

  

قد يتم  ملخصنص أي يمثل ، وأن المشترك الوحيد لتقرير التقييم الملخصهو  يكون الملخّص التنفيذي أن يينبغ - ١٠

ينبغي بنك الدولي، التي يصدرها صندوق النقد الدولي والوالقواعد المعايير االلتزام بوألغراض إعداد تقارير . نشره

باإلضافة إلى من الممكن إضافة بعض الفقرات الشكلية إال أن  بدون تغيير، للمخلّص التنفيذيأن يظل النص الرئيسي 

 ."خطة العمل المقترحة" الثاني الجدول

  

   أساسية أخرىمراجع  )و(
 

 : وللمقيمينالمقيمة دولتوفر الوثائق التالية للأن تينبغي  - ١١
  

 لمكافحة االتجار غير المشروع بالمخدرات ١٩٨٨ األمم المتحدة لعام اتفاقيةكدولية، االتفاقيات ال •

 لمكافحة الجريمة المنظمة عبر ٢٠٠٠ األمم المتحدة لعام اتفاقية و،) فيينااتفاقية(والمؤثرات العقلية 

  عن األمم المتحدة؛ الصادرة١٩٩٩ الدولية لقمع تمويل اإلرهاب لعام تفاقية واال،) باليرمواتفاقية(الوطنية 

والقرارات الالحقة له ) ١٩٩٩ (١٢٦٧قرارات مجلس األمن التابع لألمم المتحدة ذات الصلة مثل القرار  •

 ؛)٢٠٠١ (١٣٧٣والقرار 



 

 

  

٧

لهيئات لجنة بازل للرقابة المصرفية أو المنظمة الدولية واإلرشادات الصادرة عن المبادئ األساسية  •

 ؛لجهات الرقابيةلية لالدوالجمعية األوراق المالية أو 

 التأمين؛ •

 معلوماتالأفضل الممارسات لتحسين تبادل المعلومات بين وحدات ورقة بيان أهداف مجموعة إيغمونت و •

 .المالية
  
االتفاقيات الدولية ك (٢٠٠٤الوثائق المشار إليها في منهجية  بملمين والمقيمين المقيمة دولالأن يكون كل من ينبغي  - ١٢

 . كافياً إلماماً)الخ.... لمتحدة وقرارات األمم ا
  

  تكوين فرق التقييم :ثانياً
  

  

معايير مكافحة غسل األموال  بهاوالتزامفي الدول ينبغي أن يتم تقييم نظام مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب  - ١٣

بنظم  يتعلق فيماالقانون، إنفاذ و والقطاع المالي في مجاالت القانونمتخصصين وتمويل اإلرهاب بواسطة خبراء 

العديد من  تقدير ٢٠٠٤تتطلب عملية تقييم المعايير األساسية لمنهجية ، إذ مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب

 .سوى المقيمين األكفاء ذوي الخبرة العملية في هذه المجاالتبذلك ال يستطيع القيام و ،عناصرال
  
 مختلفة، شرط أن تغطي دولمن أربعة خبراء من النموذجي يم ، يتألف فريق التقيمجموعة العمل الماليوفيما يتعلق ب - ١٤

األكثر األكبر أو  الدول فيوقد يلزم زيادة عدد الخبراء . خبراتهم كافة جوانب مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب

، )زارة العدلعام أو ممثل لومدٍع  أو قاٍض(من خبير قانوني بناء على ذلك ينبغي أن يتألف كل فريق تقييم و .داًيتعق

 . أخرى رقابيةجهة أو ،من وزارة المالية، أو البنك المركزي: الرقابية في الشؤونذوي خبرة  (٣وخبيرين ماليين

 مجال التدابير الوقائية فيلخبراء كذلك لالقطاع المالي وفيما يتعلق بفي مجال التدابير الوقائية الخبرة ويجب أن تتوفر 

الشرطة أو الجمارك كمن أجهزة تشغيلية (القانون ، وخبير في إنفاذ )حددةير المالية المالتي تطبقها األعمال والمهن غ

  ).مالية معلوماتالأو وحدة 
 

يضم  رغم أنه ينبغي في جميع الحاالت أن ،خرى اختالفاً طفيفاًاألهيئات دى التكوين فريق التقييم ليختلف أن ويمكن  - ١٥

 . على األقل من كل نوعاً واحداًالفريق خبير

  

  

  

  
                                                 

واالحتفاظ العناية الواجبة،   تدابير   أساساً عن فحص التدابير الوقائية مثل        مسئولال) األشخاص(كعبارة مختصرة للشخص    " مالي) خبراء(خبير  "يشير هذا النص إلى      ٣

 التـدابير ية علـى  مسئولوتنطبق هذه ال. الخ..، والمتابعة والرقابة، والضوابط الداخلية، ) القانونبالتعاون مع خبير إنفاذ ( المشبوهة   عملياتالعن  الغ  باإلالسجالت، و ب

  .حددةالوقائية لكل من القطاع المالي واألعمال والمهن غير المالية الم



 

 

  

٨

  

  يات الرئيسية مسئولإسناد ال :ثالثاً

  
نظراً ألن تقييم نظام مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب يتطلب مزيجاً من الخبرات المالية والقانونية والخبرة في  - ١٦

لمراجعة  جميع جوانب اتتم بين الخبراء وأن مبنية على التعاون التام أن تكون عملية التقييم ينبغي، القانونمجال إنفاذ 

 .في وقت واحد
 

يقود أو  ينبغي أن مع ذلك،و. الحق في أن يسهم في جميع أجزاء المراجعةالكامل ب يةفي هذه العملية التعاونلكل خبير  - ١٧

  : ٤ية الرئيسية في الموضوعات المتصلة بمجال خبرتهمسئوليتحمل كل خبير الأن 
 

 المتعلقة بالنظام المشتركأقسام تقرير التقييم  األول عن استكمال مسئولالخبير القانوني هو اليكون   )أ(

  ؛)٤-٦ إلى ٢-٦(األقسام  ( والتعاون الدولي)٤-٢ إلى ١-٢األقسام (القانوني 

 المتعلقة بالتدابير الوقائية المشتركعن استكمال أقسام تقرير التقييم ن يمسئولالخبيران الماليان هما اليكون   )ب(

  ؛)٤القسم ( حددةعمال والمهن غير المالية المواأل) ٣قسم ال(التي تطبقها المؤسسات المالية 

 المتعلقة بمدى كفاية المشترك عن استكمال أقسام تقرير التقييم مسئولهو الالقانون خبير إنفاذ يكون   )ج(

  ؛)٧-٢ إلى ٥-٢األقسام (القانون تطبيق تدابير إنفاذ 

 عتباريةاالالشخصيات دابير السارية على التكفاية عن تقييم مدى ن يمسئولجميع المقيمين يكون   )د(

) ١-٦القسم (المحلي ، والتعاون والتنسيق )٥القسم (والترتيبات القانونية والمنظمات غير الهادفة للربح 

  ).٥-٦القسم (واألشكال األخرى للتعاون الدولي 

  
  

تقرير  في أي أجزاء من ميةاإلقليالمالي العمل مجموعات  وسكرتارية مجموعة العمل الماليسوف تسهم سكرتارية  - ١٨

  . اتساق التقاريرالتأكد منة عن مسئول لمساعدة المقيمين، إذا اقتضى األمر، وسوف تكون المشتركالتقييم 
 

  

   المشتركعملية التقييم  :رابعاً

  
على  نبغيوي. االتساق في المنهجوتتسم بالمساواة في التعامل شفافة وعادلة تخضع الدولة المقيمة إلجراءات ينبغي أن  - ١٩

 وأن تشارك مشاركة إيجابية المشترك التقييم استبيانسئلة وفي وقت مناسب أل أن تلتزم بتقديم إجابات شاملة دوللا

على االشتراك في هذه العملية بتقديم تقارير أو إجابات كاملة بموجب موافقتهم ويتعهد المقيمون .  عملية التقييمطوال

                                                 
 المالية  معلوماتوعلى سبيل المثال، يستطيع خبير وحدة ال      . في كل موضوع يتصل بمجال خبرته     أن يساهم    خبير   كلإال أنه يمكن ل    ،يعتبر هذا التقسيم مرشداً عاماً     ٤

أو يستطيع الخبير القانوني المساعدة في أي مجال يتعلـق بتفـسير القـوانين              ) ٣-٤ و ٢-٤ و ٧-٣ و ٦-٣األقسام  ( المشبوهة   عملياتالمساهمة في موضوع تقرير ال    

  .ن القطاع الماليواللوائح، مثل قواني



 

 

  

٩

الفترة الزمنية بين تاريخ  صلتقلي ،بالمواعيد المحددةالتقيد  المقيمة دولقيمين والمعلى الوينبغي . في الوقت المناسب

 . إلى أقصر وقت ممكنوالملخّص المشتركإنهاء تقرير التقييم تاريخ الزيارة الميدانية و
 
أن يأخذوا ذلك في  و،المشتركمقيمين أن يدركوا تماماً حجم العمل الكبير المطلوب للمشاركة في التقييم  على الينبغي - ٢٠

وتحتاج عملية التقييم إلى التزام كبير قبل الزيارة الميدانية وأثناء الزيارة . التزاماتهم الوطنيةبما يتناسب مع االعتبار 

يجب أن يتمكن المقيمون من كذلك . المشتركوبعدها، وفي الفترة المفضية إلى االنتهاء من إعداد تقرير التقييم 

وبينما . يناقش فيه التقريرالذي  قليميةاإلالعمل المالي  ة مجموعو المالي ألمجموعة العملع العام االجتماالمشاركة في 

دول التي تقدم هؤالء المقيمين أن تدرك أن على الينبغي تحتاج عملية التقييم إلى مساهمات كبيرة من جانب المقيمين، 

 .هذه العملية يمكن أن تكون مفيدة للغاية لها

  

  المشترك التقييم استبيان استيفاءشأن بعليمات ت :خامساً
  

 المعلومات التعليقات أو"قسم وفي " الوصف"في قسم (ة المالئمة تفصيلي أن تدرج اإلجابات الالمقيمة دول على الينبغي - ٢١

نهجية  قائمة بجميع معايير مستبيانوترد باال. المشترك التقييم استبيان من ٧ إلى ٢في األقسام ) "اإلضافية األخرى

في وينبغي أن تكون صياغة اإلجابات . كل معيارفيما يتعلق ب أن توضح التدابير المطبقة دول على الينبغي و،٢٠٠٤

وينبغي إعطاء . من التوصياتتوصية ، وأن تقدم وصفاً كامالً لجميع التدابير السارية المتعلقة بكل مستفيضةصورة 

 ونسخاً من جميع القوانين واللوائح والوثائق األخرى ذات المشتركييم  التقاستبيانعن أسئلة فريق التقييم اإلجابات 

 ستبياناالالرد على عطي يوينبغي أن . قبل شهرين من الزيارة الميدانية) ٩التعليمات في الفقرة بما يتفق مع  (٥الصلة

التي ت التطبيق والنتائج وصفاً كامالً لجميع عناصر نظام مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب، بما في ذلك إجراءا

 .تم تحقيقها

  

  : ما يلي تقديمها للمقيمينالمقيمة دول للينبغيواللوائح والوثائق األخرى التي القوانين أمثلة ومن  - ٢٢

  

على جرائم غسل األموال وتمويل اإلرهاب، واألحكام المتعلقة بالجرائم األصلية وأي المطبقة القوانين  •

  بتجريم غسل األموال وتمويل اإلرهاب؛قوانين أو لوائح أخرى تختص

، وعلى ها وتجميدهاوضبطالجرائم متحصالت على مصادرة المطبقة القوانين واللوائح واإلجراءات  •

 تجميد أمول اإلرهابيين بموجب قرار مجلس األمن التابع لألمم المتحدة؛

المالية واألعمال والمهن غير المالية على المؤسسات المطبقة ، السرية المهنيةالقوانين المتعلقة بالسرية أو  •

على األعمال والمهن غير المطبقة المهنية القانونية السرية ، ومنها قوانين االمتياز المهني أو حددةالم

 ؛ حددةالمالية الم

                                                 
  .ينبغي تقديم جميع القوانين واللوائح والوثائق األخرى بلغتها األصلية وبلغة التقييم ٥
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 ؛ فيهاالمختصة والعاملين السلطات ة على يالمهنوالسرية تفرض التزامات السرية التي قوانين ال •

مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب التي تحكم متطلبات اإلرشادية  المذكراتأو /ح والقوانين واللوائ •

على تلك للجهات الرقابية عليها وأدوات التنفيذ المتوفرة والرقابة على المؤسسات المالية، المطبقة 

 المؤسسات؛

موال وتمويل اإلرهاب مكافحة غسل األالتي تحكم متطلبات اإلرشادية  المذكراتأو /القوانين واللوائح و •

 عليها وأدوات التنفيذ المتوفرة المتابعة/، ونظام الرقابةحددةعلى األعمال والمهن غير المالية المالمطبقة 

 المختصة؛للسلطات 

 المالية؛ معلوماتال وحدة وتصرفاتأو اللوائح التي تنشئ أو تحكم عمليات /القوانين و •

الكبيرة أو النقدية  عملياتعن التقارير ال المشبوهة، وعملياتالعن غ بالاإلأو اللوائح المتعلقة ب/القوانين و •

 نقل العملة عبر الحدود؛ 

القانون إنفاذ  جهاتأو اللوائح التي تحكم تحقيقات غسل األموال وتمويل اإلرهاب وصالحيات /القوانين و •

 ؛اإلدعاءات هيئأو 

 حددةة واألعمال والمهن غير المالية الم العام على المؤسسات الماليالرقابي/التنظيميوصف الهيكل  •

 يتضمن تفاصيل عن العاملين والميزانية؛

 والترتيبات القانونية عتباريةاالالشخصيات أحكام مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب المطبقة على  •

 والمنظمات غير الهادفة للربح؛

تفاقيات الدولية، ي التصديق على االأو اللوائح ذات الصلة المتعلقة بالتعاون الدولي، أ/القوانين و •

 وتسليم المجرمين؛المتبادلة والمساعدة القانونية 

بين السلطات أو اللوائح السارية على أشكال أخرى للتعاون الدولي وتبادل المعلومات /القوانين و •

 المختصة؛ 

تفاقيات ا أية أو ،أو مذكرات التفاهم، معلومات عن المعاهدات الثنائية والمتعددة األطراف ذات الصلة •

 أخرى تتعلق بالتعاون الدولي؛

 أخرى ألغراض مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب؛إرشادية  أو مبادئ مذكراتأي  •

ستجابة لقرارات مجلس األمن التابع لألمم المتحدة بشأن مكافحة غسل األموال وتمويل االتقارير المقدمة  •

 ؛١٣٧٣القراربما يشمل ، اإلرهاب

أو تقارير عن التقييم الذاتي، /سابقة عن تقييمات مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب وأي تقارير  •

 ؛ةالمصرفيالرقابة حول وأي تقارير أخرى ذات صلة، مثل تقرير برنامج تقييم القطاع المالي 

 .التي يتم التخطيط لها الجارية أو التنظيميةمعلومات عن المبادرات التشريعية أو  •
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 حصائياتهذه اإلتكون و. المقيمة دوللمعلومات التي ينبغي أن تقدمها الل المهمة المكونات أحد ئياتحصاوتشكل اإل - ٢٣

 مجموعة العمل الماليضرورية لتسمح للمقيمين بتقييم فعالية تطبيق التوصيات األربعين والتوصيات الخاصة التسع ل

  .بيانات كاملة وحديثة قدر اإلمكان أن تقدم دول على الينبغيو. دولوبإعطاء تقدير عادل ودقيق لل
 

  لزيارة الميدانيةلعداد شأن اإلتعليمات ب :سادساً

  
للمقيمين  عرض عامتوفير  في مجموعة العمل المالي هو مساعدة سكرتارية المشترك التقييم استبيانالغرض من  إن - ٢٤

مسودة أولية وهو بمثابة (ض العام العر استند هذيوسوف . الزيارة الميدانيةإجراء  قبل المشتركعن تقرير التقييم 

اإلشارة ، وستتم )معلومات عن المعايير األساسية والعناصر اإلضافية (ستبيانإلى اإلجابات الواردة في اال) للتقرير

 تحليالً أولياً موجزاً أيضاًً العرض العام اعكس هذسوف يو.  ناقصة أو أي إجابات غير كاملة أو مغفلةمسائلأي إلى 

بعناية  ا العرضمقيمين أن يدرسوا هذ على الينبغيو. المقيمةالدولة حة غسل األموال وتمويل اإلرهاب في لنظام مكاف

قبل الزيارة، وأن يركزوا انتباههم الدولة المعنية وأن يتفهموا جيداً نظام مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب في 

أو اكتشفت في ا العرض اط رئيسية أخرى أثيرت في هذبالضرورة على أي مسائل قائمة أو جوانب ضعف أو أي نق

وينبغي أن يالحظ المقيمون جوانب القوة والضعف في النظام وأن يكونوا مستعدين . سياق قراءتهم أو تحليلهم

قة وثي المشترك التقييم استبيانوينبغي أن يظل . الستجواب الهيئات الوطنية التي سوف يقابلونها أثناء الزيارة الميدانية

  . ، وعلى األخص خالل المناقشات وقت الزيارة الميدانيةمرجعية
 

 ومع ، أن تنظم أثناء الزيارة الميدانية اجتماعات مع عدد من الوزارات والهيئات الحكوميةالمقيمة دول على الينبغي  - ٢٥

الهيئات اب زيارة جميع بعثات تقييم نظام مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهفي وينبغي . أيضاًًالقطاع الخاص 

 :والمؤسسات التالية
  

  : الوزارات
  
 وزارة المالية؛ •

 المركزية المعنية بالتعاون الدولي؛السلطات وزارة العدل، بما في ذلك  •

 وزارة الداخلية؛ •

 وزارة الشؤون الخارجية؛ •

غير  والترتيبات القانونية والمنظمات عتباريةاالبالشخصيات ة عن القانون المختص مسئولالوزارة ال •

 الهادفة للربح؛

 .األجهزة أو اللجان األخرى المعنية بتنسيق أعمال مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب •
  
  

  :التشغيليةوالهيئات  العدالة الجنائية هيئات
 
 المالية؛ معلوماتالوحدة  •
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 ؛ذات الصلةومنها الشرطة وأجهزة التحقيقات األخرى القانون أجهزة إنفاذ  •

 نها أجهزة المصادرة المتخصصة؛، وماإلدعاءات هيئ •

 الجمارك؛سلطة  •

والسلطات أو األمن، االستخبارات وأجهزة المخدرات المتخصصة، مكافحة ، أجهزة ذا صلةإذا كان ذلك  •

 الضريبية؛

 .فرق العمل أو اللجان المعنية بغسل األموال أو تمويل اإلرهاب أو الجريمة المنظمة •

  

  : القطاع الماليهيئات
  
 ؛التصريح لها أو هاأو تسجيلالمؤسسات المالية ة عن ترخيص مسئولالهيئات الالوزارات أو  •

 المؤسسات المصرفية والمؤسسات علىالجهات الرقابية  االمؤسسات المالية، ومنهالجهات الرقابية على  •

  األخرى، والتأمين، واألوراق المالية واالستثمار؛االئتمانية

معايير بخرى من المؤسسات المالية األنواع األالتزام  ةمتابععن ة مسئولالالهيئات أو الجهات الرقابية  •

مكاتب الصرافة وتحويل وجه الخصوص ، وعلى هوالتأكد من مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب

 ؛األموال

 أسواق األوراق المالية والعقود المستقبلية واألدوات المتداولة األخرى؛ •

 ؛ذا صلةالبنك المركزي، حيثما كان ذلك  •

يشمل ذلك كالً من يمكن أن ( عينة تمثيلية للمؤسسات المالية أيضاًً، وذات الصلةالقطاع المالي اتحادات  •

الحسابات الداخليين حيثما كان ذلك مدققي باإلضافة إلى ، لتزاماالي مسئولين التنفيذيين ومسئولكبار ال

 ؛)مالئماً

 .الحسابات الخارجيينمدققي عينة تمثيلية من  •
 

  : ومسائل أخرىحددةوالمهن غير المالية الماألعمال 

  

 القمار؛أندية على ة يالرقاب الجهة •

األعمال التزام  ةمتابع  عنةمسئولذاتية التنظيم الالهيئات خرى، أو األمختصة السلطة الأو الجهة الرقابية  •

 معايير مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب؛ب حددةوالمهن غير المالية الم

  والمحاسبين؛وكتاب العدلالمحامين ك ،ألصحاب المهنة التنظيم ذاتيالهيئات  •

 ؛)أينما وجدت(لترتيبات القانونية اخرى، واأل عتباريةاالشخصيات الولشركات اسجل  •

حيثما كان (الضريبية السلطات على المنظمات غير الهادفة للربح، مثل اإلشرافية األجهزة أو اآلليات  •

 ؛)ذا صلة ذلك

 زة أخرى ذات صلة؛ أي وكاالت أو أجه •
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المديرون أو األشخاص (األعمال والمهن غير المالية أصحاب المهن المرتبطين بعينة تمثيلية من  •

القمار، أندية في ) االلتزامي مسئولمثل (عن أمور مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب ون مسئولال

،  العدلوبوكاتن و المحامأيضاًًووالوكاالت العقارية، وتجار المعادن الكريمة واألحجار النفيسة، 

 ).ن، وأي شخص يقدم خدمات استئمانية وخدمات للشركاتووالمحاسب
 

األعمال ووينبغي استخدام الوقت المتاح للزيارة الميدانية بكفاءة، ولذلك يقترح حضور العينة التمثيلية للمؤسسات المالية 

  .حددةاألعمال والمهن غير المالية الموطاع المالي القاتحادات  االجتماعات مع حددةوالمهن غير المالية الم

  

  المشتركإعداد تقرير التقييم شأن تعليمات ب :سابعاً
  

مجموعة العمل لالحالية  على أساس التوصيات األربعين والتوصيات الخاصة التسع المشتركينبغي إعداد تقرير التقييم  - ٢٦

 في إضافة معايير إقليمية معترف بها لمكافحة أيضاًًقليمية  اإلالمجموعاتوقد ترغب . ٢٠٠٤ باستخدام منهجية المالي

غسل األموال وتمويل اإلرهاب، مثل تعليمات مجلس االتحاد األوروبي المتعلقة بغسل األموال، إلى عملية التقييم 

بغي أن ، وفي هذه الحالة ين الماليمجموعة العملوينبغي أن تكون تلك المعايير متوافقة مع توصيات . الخاصة بها

وينبغي أن . إلحاقها بصورة مالئمة يمكنوبوضوح  لمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب عناصر إضافيةتحدد أي 

يزيد حجم تقرير ال  عادة أن ويتوقع. يغطي وصف النظام المطبق والتحليل وأي توصيات جميع المعايير األساسية

  . صفحة١٥٠عن النموذجي  المشتركالتقييم 
 

في نهاية الزيارة الميدانية لبحث كافة المسائل الرئيسية المالي  مجموعة العملالمقيمون وسكرتارية سوف يجتمع  - ٢٧

هذه االجتماعات الميدانية بين المقيمين والسكرتارية ضرورية تكون و. لتزامدرجات االوالتوصيات واالتفاق على 

بعد الزيارة أسبوعان ويعطى للمقيمين . المشتركييم للتوصل إلى اتفاق حول المسائل األساسية وبدء صياغة تقرير التق

 .الميدانية لتقديم تعليقات كتابية عن النتائج اإلضافية التي توصلوا إليها

  

   المشتركمن تقرير التقييم  ٦-٢مكونات كل جزء من القسم ) أ(
  

  "الوصف والتحليل"
  
المعتمد عليها دعم التحليل تمعلومات كافية بأي قارئ والسلطات  أن يكون قسم الوصف موجزاً، وأن يزود يينبغ - ٢٨

هذا وينبغي أن يغطي .  الماليمجموعة العمللتوصيات األربعين والتوصيات الخاصة التسع لااللتزام باوتقدير مستوى 

وسوف تختلف درجة . أيضاًً  وأن يتناول العناصر اإلضافية،دائماً كافة المسائل المحددة في المعايير األساسيةالقسم 

القوانين أو اللوائح أو كافة  أن يغطي الوصف بصورة شاملة يوينبغ. ىخرألدولة اقشة العناصر اإلضافية من من

ومن الممكن أن . ذات صلة أي بيانات إحصائية أو بيانات أخرى أيضاًًالتدابير األخرى المتعلقة بالمعايير األساسية، و

بنظام مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب تكون ذات صلة خرى  قوانين أو لوائح أو تدابير أأيضاًًيغطي هذا القسم 



 

 

  

١٤

، ولكن ينبغي وصف مثل هذه الجوانب األخرى )وإن لم تكن جزءاً من المعايير األساسية أو العناصر اإلضافية(

تكفي ألن تصف مقتضبة ملخصات أو اقتباسات أو /وينبغي أن يشتمل الوصف على استشهادات و. بصورة موجزة

 . مع اإلشارة إلى مصادرهاآخر معمول بهتدبير أو أي اللوائح اصر القانون أو بدقة عن

  

في نظام مكافحة  وأن يحددوا بوضوح أي جوانب ،وائح والتدابير األخرىلمقيمين تحليل القوانين وال على الينبغي - ٢٩

من واإلشارة إلى  التحقق هميلع ينبغي ، كمايةكافبدرجة غير ناقصة أو معالجة غسل األموال وتمويل اإلرهاب تكون 

أن عند قيامهم بهذا ينبغي و. ما إذا كانت التدابير الالزمة قد طبقت بصورة صحيحة وفعالة ومما إذا كان النظام فعاالً

خالل أو أخرى حصلوا عليها كتابيا خرى، وأي معلومات األبيانات الات المالئمة وئياإلحصايأخذوا بعين االعتبار 

 وصف جوانب الضعف وصفاً كامالً حسبما يلزم لمعرفة التدابير المطلوب اتخاذها لتحسين يوينبغ. الزيارة الميدانية

وبالمثل . مجموعة العمل الماليتوصيات االلتزام بنظام مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب وفعاليته، وتحقيق 

 .اب الشاملة والفعالة اإلشارة بشكل مالئم لجوانب نظام مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهيينبغ
 

  

   "التوصيات والتعليقات" 
 

أقل من  التزامدرجة الضعف التي تؤدي إلى أوجه مقيمين تقديم توصيات مالئمة تتناول كل واحد من  على الينبغي - ٣٠

 دولة الالتزام وحتى في حالة ".خطة العمل المقترحة" ٢وتوفر تلك التوصيات أساس استيفاء الجدول . الكامل االلتزام

 قد تكون مقيمين إعطاء المشورة في المجاالت التي على الينبغي،  الماليمجموعة العملتوصيات معينة لبالكامل 

 .نظام مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهابلتحسين مفيدة 

  
  "مجموعة العمل الماليتوصيات ب لتزاماال"
  

االلتزام  وال ينبغي تقدير ،لتوصيات الخاصة التسعمن التوصيات األربعين واتوصية كل االلتزام بدرجة ينبغي تقدير  - ٣١

جزئياً، وملتزمة إلى حد كبير، وملتزمة ، ملتزمة(لتزام الدولة هي ال ممكنة تدرجا  وهناك أربع. منفردةرييمعاب

إحدى االلتزام ب، ويمكن في ظروف استثنائية، تقدير مستوى )٢٠٠٤ من منهجية ١١، راجع الفقرة ملتزمةوغير 

  :غير منطبقةبأنها التوصيات 
 

  .عندما يتم االلتزام بالتوصية بالكامل فيما يتعلق بكافة معاييرها األساسية  ملتزمة

  .مع الوفاء الكامل بغالبية المعايير األساسية ضئيلةعند وجود جوانب قصور   ملتزمة إلى حد كبير

  .لتزم ببعض المعايير األساسيةعندما تكون الدولة قد اتّخذت بعض اإلجراءات األساسية وت  ملتزمة جزئيا

  . قصور كبيرة مع عدم الوفاء بغالبية المعايير األساسيةجوانبعندما توجد   غير ملتزمة

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

  .ة في تلك الدولةالمؤسسية للدولة، كعدم وجود نوع معين من المؤسسات المالي



 

 

  

١٥

  
  
 مجموعة العملتوصيات بالشكلي فقط االلتزام مقيم أن يقيم  على الينبغيكل توصية، ال االلتزام ب درجةعند تحديد و - ٣٢

هذا أال ويقتضي .  وما إذا كان التطبيق فعاال٦ً والمناسبالكاملالتطبيق من منظور االلتزام  أيضاًً، بل أن يقّيم المالي

التي  ما إذا كانت النتائج أيضاًًأن يتناول يجب  بل ،الضروريةالتنفيذية جراءات وتطبيق اإلسريان ى يقتصر التقييم عل

تظهر  المشبوهة المقدمة، عملياتغسل األموال، أو عدد تقارير الفي قضايا عدد أحكام اإلدانة الصادرة ك، تم تحقيقها

، وهو ما ينبغي أن يأخذه )١٨-١٥ و٧، ٦ع الفقرات راج( موضوع الفعالية ٢٠٠٤تتناول منهجية و .النظامفعالية 

أن أنه يقع على عاتق الدول المقيمة  على المقيمين أن يتنبهوا إلى ينبغيأثناء إجراء التقييم، و. المقيمون بعين االعتبار

لديها األموال وتمويل اإلرهاب المعتمد  أن نظام مكافحة غسل)  أو عوامل أخرىإحصائياتسواء من خالل (تظهر 

  .فعال  وأنّه،توصيات مجموعة العمل الماليمستوٍف ل
 

يمكن للمقيمين أن يأخذوها بعين االعتبار التي أو العناصر بالعوامل  ٣في الملحق ولمساعدة المقيمين، تم إيراد قائمة  - ٣٣

 إلى قائمة العوامل أو  وال يجب النظر. عند تقييم ما إذا كانت التوصيات قد تم تطبيقها تطبيقا فعاالً،)لالسترشاد فقط(

أو إغفال العناصر  ،العناصر هذه على أنها شاملة، وسيحتفظ المقيمون بحرية النظر في عوامل أخرى للفعالية

.  في االعتبار الظروف الخاصة بكل عملية تقييماًالمدرجة في القائمة في حال عدم انطباقها على الدولة المقيمة، آخذ

في التقرير األساس الذي اعتمدوا عليه في تقدير الفعالية واألساس المنطقي بوضوح ا وينبغي على المقيمين أن يذكرو

 .ولدرجات االلتزاممن نتائج لما توصلوا إليه 

  

، االلتزامأساس درجة تعرف الدولة ، ولكي  التقريراتساق للمساعدة على التأكد منوالمناسبة الشفافية تحقيق لضمان و - ٣٤

لعوامل التي ل ، على وصف واضح، ولكن في شكل نقاط بالغة اإليجازلتزامحدد درجة االينبغي أن يشتمل القسم الذي ي

استوفت قد الدولة  تما إذا كان) أ (: ما يليوينبغي أن يبين هذا الوصف. أخذت في االعتبار عند تحديد هذه الدرجة

كيف أثر تقييم الفعالية على ) ب(و، استوفتهاقد تكن المعايير األساسية بشكل كامل، وما هي جوانب القصور إذا لم 

. على درجة االلتزام بصورة إيجابية أو محايدة أو سلبيةفعالية النظام في مجاالت معينة تؤثر وقد . لتزامدرجة اال

 ،بالغة اإليجازالمحددة ينبغي أن تكون النقاط ف،  سيكون مذكوراً في التحليل بالفعلمن هذه العناصرالكثير وحيث أن 

في أكثر من يشار إليها بعض التوصيات أن على الرغم من و. في التقريرذات الصلة ير إلى الفقرات أن تشيمكن و

ينبغي تسجيل ، بل  جزئية لكل قسمالتزامهذا ال يعني أنه ينبغي وجود درجات ، فإن ٣٢و ٣٠ن يقسم، مثل التوصيت

  .يهامل التي تؤثر علسوى العومن التقرير أال يسجل في القسم الفرعي على  واحدة التزامدرجة 
  
   وعناصر أخرى في نظام مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهابالعناصر اإلضافية) ب(
  
باإلضافة ، ٢٠٠٤ العناصر اإلضافية في منهجية وامقيمين أن يفصل على الينبغي، المشتركعند إعداد تقرير التقييم  - ٣٥

 لم تذكر بوضوح في ،دولةتمويل اإلرهاب في الفي نظام مكافحة غسل األموال وذات صلة أي عناصر أخرى إلى 

وعلى سبيل المثال، ينبغي . في القسم الذي ترتبط به أو الذي تشكل جزءاً منه في التقريروذلك ، ٢٠٠٤منهجية 

                                                 
  .توفر أي إطار مؤسسي ضروري لهذا التطبيقأن ، وومطبقةالخ سارية ... اإلرشاديةأن تكون جميع القوانين واللوائح والمبادئ والمناسب يقتضي التطبيق الكامل  ٦
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اً في ذلك الجزء من تفصيلي وصفاً ،٥-١ياً بالمعيار األساسي عضو المرتبط ارتباطاً ،٨-١وصف العنصر اإلضافي 

الجوانب غير أي يجب أن يميز التقرير بوضوح بين المعايير األساسية ومع ذلك، و. ٥-١ص بالمعيار التقرير المخت

 .الملزمة األخرى في نظام مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب
  
  والمطبقةالقوانين واللوائح والتدابير األخرى السارية ) ج(

  

  السريان والتطبيق
  
مقيمين أن يأخذوا في االعتبار فقط القوانين أو اللوائح أو  على الينبغي، تزاملدرجات االووضع عند إعداد التقرير  - ٣٦

 أو في دولةوقت الزيارة الميدانية للوالمطبقة التدابير األخرى المعنية بمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب السارية 

 مؤكدة للمقيمين مشروع قانون أو مقترحات وحيثما توفر. ، وقبل االنتهاء من إعداد التقرير مباشرةالفترة التالية لها

الوصف (اإلشارة إليها في التقرير فيمكن ،  الميدانيةوقت الزيارة أثناءالزيارة الميدانية أو قبل تعديل النظام لأخرى 

ومطبقة لم تكن سارية   مالتزام ولكن ال ينبغي أن تؤخذ في االعتبار ألغراض تقدير درجة اال،)والتحليل والتوصيات

شهرين بعد مدة ورغم أن هذه الفترة ليست محددة بدقة، فإنها ال تتجاوز عادة . في الفترة التالية مباشرة لزيارة البعثة

مكافحة غسل األموال وتمويل في مجال مبادرات جديدة مهمة أية ويشار إلى المعلومات المتعلقة ب. الزيارة الميدانية

 .فقطالسفلية الهوامش بعد تلك الفترة في تتخذ اإلرهاب 
  

  الملزمة األخرىوسائل ال أو اللوائحالقانون أو 
  
 في منهجية حددةأو األعمال والمهن غير المالية الم/على المؤسسات المالية والتي تنطبق  بعض المعايير األساسيةتعد  - ٣٧

مطلوبة من خالل ايير بقية المعأن تكون  عليها القوانين أو اللوائح، بينما يمكن يجب أن تنص التزامات أساسية ٢٠٠٤

 ١٣و ١٠و ٥بالتوصيات الخاصة  ٢٠٠٤على معايير منهجية ) (وقد وضعت عالمة النجمة. ملزمة أخرىوسائل 

، وااللتزامات ١٣و ١٠و ٥العناصر األكثر تفصيالً في معايير التوصيات وفيما يتعلق ب. والتي تعتبر التزامات أساسية

عن وإما  إما بقانون أو تشريعفيمكن أن تكون مطلوبة  ٢٢-٢١و ١٨و ١٥-١٤و ١١و ٩-٦التوصيات الواردة في 

 .ملزمة أخرىوسائل طريق 

  

متطلبات أو أي التنفيذية اللوائح  أو المراسيمالقوانين أو ك ، إلى التشريع األساسي والثانوياللوائحيشير القانون أو و - ٣٨

. لتزام عدم االدمع عقوبات عنبات إجبارية متطلفرض والذي يهيئة تشريعية، ها بصرحت مماثلة أخرى أصدرتها أو 

أو التعليمات أو الوثائق أو اآلليات األخرى التي تضع اإلرشادية إلى المبادئ  الملزمة األخرىوتشير الوسائل 

ذاتية هيئة أو ) لرقابة الماليةاجهة ك(مختصة وتصدر عن سلطة ، لتزامعدم االعند وتفرض عقوبات  ملزمةمتطلبات 

 ).١٧راجع التوصية (تناسبة ورادعة م فعالة ولتزام في كلتا الحالتين، أن تكون عقوبات عدم االبغيوين. التنظيم

  

 :ينبغي، حيث تدابير ةيألاألساسية المتطلبات فئتين، اللكال بالنسبة مقيمين أن يأخذوا في االعتبار،  على الينبغي - ٣٩
 



 

 

  

١٧

  ؛ التزاماً قانونياًالتدابير فرض تأن   )أ(

   من الناحية القانونية إما بوسائل قانونية أو مدنية أو إدارية؛لمطلب ملزماًاأن يكون   ) ب(

  .هذا االلتزاميتقيدون باألشخاص الذين ال ضد تناسبة ورادعة مأن تكون هناك عقوبات فعالة و  )ج(
  
ال التي  التدابير االعتبار أن هناك أنواعاً معينة من الوثائق أوفي مقيمين أن يأخذوا  على الينبغيومن ناحية أخرى،  - ٤٠

 :الكافية ما يلي أمثلة للوثائق أو التدابير غير وفي. مجموعة العمل المالي توصيات متطلبات تنفيذتكفي لتحقيق 
 

  السلوك التي تصدرها جمعيات القطاع الخاص؛ مواثيق   )أ(

  ؛)و عقوباتدون إلزام أإرشادية مبادئ (، رقابيةال اتجهال تصدرها التيغير الملزمة اإلرشادات   )ب(

  ).اختياريمثل السياسات الداخلية التي تصدر على أساس (السلوك االختياري للقطاع الخاص   )ج(

  

  مخاطر غسل األموال وتمويل اإلرهاب) د(
  
 وهالمالي  مجموعة العمل، فإن أحد االعتبارات المهمة لتوصيات ٢٠٠٤من منهجية  ٢١ و٢٠الفقرتين كما جاء في  - ٤١

ال أو تمويل اإلرهاب المرتبطة بأنواع معينة من المؤسسات المالية، أو بأنواع معينة من درجة مخاطر غسل األمو

 على لتزام وأن يقيموا االالمشتركمقيمين أن يعدوا تقرير التقييم  على الينبغيو. عملياتالعمالء أو المنتجات أو ال

 ١١- ٥منصوص عـليها في التوصيات جميع المؤسسات المالية بكافة المعايير األساسية الوفاء أساس ضرورة 

تطبيق تقييد قرر تأخذ المخاطر في االعتبار، وأن ت أن دولة لليمكنوعلى الرغم من ذلك، . ٢٢-٢١و ١٨و ١٥-١٣و

. ٢٠٠٤ من منهجية ١٧المنصوص عليها في الفقرة بالمتطلبات شرط الوفاء المالي  مجموعة العملبعض توصيات 

تسمح  أن ٥بموجب التوصية للدولة  يمكن،  نفسهوبالقدر. ود للغاية يمكن تبريرهوينبغي أن يتم ذلك على أساس محد

  . التي سوف تتخذها المالية بأن تأخذ المخاطر في االعتبار عند تحديد نطاق تدابير العناية الواجبةالمؤسساته

  

نهج العام الذي مالفيه لل تصف وتحأن لدولة على ا يينبغ من تقرير التقييم المشترك هو الجزء الذي ١-٣يعد الجزء  - ٤٢

 ما إذا المشترك التقييم استبيانردها على بين بوضوح في تأن الدولة ويجب على . ه بصدد موضوع المخاطرتاتخذ

 تقد اتخذتكن الدولة وإذا لم .  إليهت واألساس الذي استند، ذلكت وكيف فعل، المخاطر في االعتبارت قد أخذتكان

انخفاض درجة المخاطر لغسل األموال أو تمويل اإلرهاب، ثبوت ر مخففة، استناداً إلى  تدابيت، أو اتخذ محددةتدابير

  . إليه في اتخاذ هذا القرارت، واألساس الذي استندالمشترك التقييم استبيانردها على ذلك في توضح  أن ايجب عليهف

  

غسل  إلى كفاءة عملية تقييم مخاطر وأن يطمئنوا ، في تقييم المخاطرنهج المتبعمالمقيمين مراجعة  على الينبغي - ٤٣

. سمح بهاي إعفاءات أو استثتاءات ةاألموال وتمويل اإلرهاب وبمعقولية االستنتاجات، ومنها االستنتاجات المتعلقة بأي

 : ذات صلة فيما يتعلق بما يليالمخاطرتعد درجة و
 



 

 

  

١٨

. ٢٢-٢١و ١٨و ١٥-١٣و ١١-٥ زم المؤسسات المالية باتخاذها عند تنفيذ التوصياتتالتدابير التي تل  )أ(

 الواردة تحت واحدة أو أكثر من هذه متطلباتقرر عدم تطبيق بعض أو جميع الت أن دولة لليمكنو

  :التوصيات شرط
  

مع مراعاة المعايير الكمية (رض أو محدود للغاية االقيام بالنشاط المالي المعني على أساس ع  )١(

التي المسائل باإلضافة إلى و(ضئيلة  رهاباإل تمويل موال أواألغسل تكون مخاطر بحيث ) والمطلقة

 على أساس يأن النشاط المالي المعني يجر إلى أيضاًًمقيمين أن يطمئنوا  على الينبغي، أعالهأثيرت 

  ؛ أو)رض أو محدود للغايةاع
  

غسل األموال وتمويل اإلرهاب، وأن اإلعفاءات واالستثناءات المسموح مخاطر  ثبوت انخفاض  ) ٢(

  . ها تتم على أساس محدود للغاية يمكن تبريرهب
  

، بأخذ المخاطر في االعتبار عند تحديد نطاق ٥لتوصية وفقا ل المالية، اسمح لمؤسساتهت أن دولة لليمكن  )ب(

 للمؤسسات يمكنوبذلك ). ١٢- ٥ إلى ٨-٥راجع المعايير(التي سوف تتخذها تدابير العناية الواجبة 

ومن الضروري أن ). كلياعلى أال تتجنبها (لمطلوبة بصورة مخففة أو مبسطة المالية تطبيق اإلجراءات ا

المختصة بواسطتها تقييم أو مراجعة السلطات  آلية مالئمة تستطيع دولةيطمئن المقيمون إلى أن لدى ال

 أيضاًًاإلجراءات التي اتبعتها المؤسسات المالية لتحديد درجة المخاطر وكيفية إدارتها لتلك المخاطر، و

  .مراجعة القرارات التي اتخذتها المؤسسات
  

)  للمبادئ األساسيةمؤسسات المالية بخالف تلك الخاضعةبالنسبة إلى ال (،٢٣لتوصية وفقا ل ،للدولة يمكن  )ج(

غسل األموال أو تمويل اإلرهاب في قطاع مالي معين عند تحديد نطاق مخاطر في االعتبار تأخذ أن 

ألغراض مكافحة غسل أو اإلشراف الرقابة وص أو التسجيل والتنظيم المناسب، التدابير المتعلقة بالترخي

 يمكنوإذا كانت المخاطر المثبتة لغسل األموال وتمويل اإلرهاب منخفضة، . األموال وتمويل اإلرهاب

  .اتخاذ إجراءات أقل
  
نشاط  وكذلك حجم مخاطر غسل األموال أو تمويل اإلرهابتأخذ  أن ،١٥لتوصية وفقا ل، للدولة يمكن  )د(

  .في ذلك القطاع الماليالمطلوبة  في االعتبار عند تحديد نوع ونطاق التدابير األعمال
  

  :حددةعمال والمهن غير المالية المبالنسبة إلى األو  )هـ(
  

لها تسمح أن للدولة  يمكن، حددة على األعمال والمهن غير المالية الم٥عند تطبيق التوصية   )١(

مع مراعاة نوع تتخذها االعتبار عند تحديد نطاق تدابير العناية الواجبة التي سوف بأخذ المخاطر في 

 ).١٢- ٥ إلى ٨- ٥ المعايير أيضاًًراجع  (عمليةالعميل أو المنتج أو ال
  

غسل األموال أو تمويل اإلرهاب مخاطر في االعتبار تأخذ  أن ،٢٤لتوصية ، وفقا لللدولة يمكن  )٢(

 أو ضمان ةمتابع عند تحديد نطاق التدابير الالزمة لحددةمهن غير المالية المفي قطاع معين لألعمال وال
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وإذا كانت المخاطر المثبتة لغسل األموال .  ألغراض مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهابلتزاماال

 . اتخاذ إجراءات أقليمكنوتمويل اإلرهاب منخفضة، 

  

 أن تأخذ في االعتبارللدولة  يمكن) لتوصية الخاصة الثامنةا(منظمات غير الهادفة للربح بالنسبة إلى الو  )و(

مخاطر غسل األموال أو تمويل اإلرهاب المرتبطة بأنواع معينة من المنظمات غير الهادفة للربح، وأن 

  .في االعتبار مسائل مهمة مثل حجم المنظمة ومقدار األموال التي تتعامل بها وأهدافها المحددةتأخذ 

  

  فوق الوطنيةدرالية والتدابير النظم الفي )هـ(
  
من المسائل التي ال يقتصر التعامل معها على  دولقضايا مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب في بعض التعد  - ٤٤

 دولالتلك ذلك ومن أمثلة . أيضاًً اإلقليم أو المستوى المحلي/، بل على مستوى الوالية فقطمستوى الحكومة الوطنية

المستوى كل من على موجودة غسل األموال لصدار القوانين التي تحكم الجرائم األصلية إتكون فيها سلطة التي 

 أن دولويطلب من ال. على قطاع مالي معين على مستوى الواليةالرقابة تم تالفيدرالي ومستوى الوالية، أو حيثما 

سلطات على يتها مسئولتقع تي  تدابير مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب الالمشترك التقييم استبيانتوضح في 

وينبغي أن يدرك المقيمون أنه من الممكن .  وتقديم وصف مالئم لتلك التدابير،المحليةالسلطات أو األقاليم أو الواليات 

 وأن يبحثوا جميع ،لحكومةفي امستوى واحد أو أكثر على اتخاذ تدابير مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب 

وحيثما اتخذت التدابير على مستوى الوالية أو اإلقليم أو . مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهابالتدابير الضرورية ل

ينبغي عندئذ أن تذكر تلك التدابير في التقرير وأن تؤخذ في االعتبار ألغراض تحديد درجة فالمستوى المحلي، 

 .لتزاماال

  

 دولةال ىالتي تنطبق علالوطنية القوانين أو اللوائح فوق مقيمين أن يأخذوا في االعتبار  على الينبغي،  نفسهالقدربو - ٤٥

 التدابير التي تتخذ داخل االتحاد األوروبي وتطبق مباشرة على لتلك الحالةوربما كان أوضح مثال . والرجوع إليها

 .لوائح مجلس االتحاد األوروبيك األعضاء، دولال
  
  العقوبات) و(
  
تناسبة م فرض عقوبات فعالة وبضرورة تتعلق متطلباتعدة  ١٧وصية تحدد المعايير األساسية الواردة في الت - ٤٦

 مكافحة غسل األموال وتمويل متطلباتب عتباريةالشخصيات االأو الطبيعيون األشخاص ال يلتزم ورادعة، عندما 

تتناول  بينما ،العقوبات التي يمكن تطبيقها على المؤسسات المالية ١٧وتتناول التوصية . اإلرهاب المنطبقة عليهم

مدرجة تلك العقوبات أن تكون ومن الممكن . حددةالمغير المالية والمهن  العقوبات الخاصة باألعمال ٢٤التوصية 

، أو أن تكون جزءاً من صالحيات أكثر المتطلبات تشكل جزءاً من القوانين أو اللوائح التي تحدد ،معينةأحكام ضمن 

بشكل في الرقابة والمتابعة  القيام بدورها ى لضمان قدرتها علمختصةاللسلطات لعمومية لفرض العقوبات معطاة 

في أقسام التقرير التي تتناول تلك اإلشارة إليها ينبغي فلعقوبات، تختص با وحيثما كانت هناك أحكام محددة .مناسب
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 عدم في شأنقوانين مكافحة غسل األموال ضمن ح العقوبات المحددة يتوضيتم ، وعلى سبيل المثال، متطلباتال

ينبغي توضيح الصالحيات العامة لفرض وعلى الرغم من ذلك، . ٧-٣ المشبوهة في القسم عملياتالعن بالغ اإل

وصالحياتها، مثل السلطات في األقسام التي تتناول تلك المالية جهات الرقابة كمختصة سلطات ل المعطاة ،عقوباتال

  .١٠-٣القسم 
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  المالحــق

  

  قياسي نموذج – المشتركييم التق استبيان  :الملحق األول

  

   نموذج قياسي–  التنفيذيهملخص والمشتركتقرير التقييم   :الملحق الثاني

  

  كل توصيةبمدى فعالية تطبيق عوامل أو عناصر يمكن أن تكون ذات صلة   :الملحق الثالث
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   لملحق األولا
  
 
 
  

  التفصيلي/المشتركالتقييم  استبيان

   اإلرهابمكافحة غسل األموال وتمويلحول 
  
 
 
  

  

  

  

  ]دولةلاسم ا[ 

  

  

  ستبياننموذج اال
  

  

  

  

  
 
 
 
 
  

  ]التاريخ[ 
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  مقدمة
  

ة لعملية تفصيلي جميع العناصر الالمقيمة ٧الدولةسلطات أن تقدم من خاللها  الوسيلة التي يمكن ستبيانل هذا االمثي -١

السارية في الوقت الراهن، بما في تدابير ال أن تصف هذه العناصر بالدرجة األولى ينبغيو. التقييم قبل زيارة البعثة

 وصف التدابير أو التغييرات التي لم تنفذ أيضاً دول على الينبغيو. التي تم تحقيقهاذلك اإلجراءات التنفيذية والنتائج 

.  وينبغي فصل هذه التدابير بشكل واضح عن التدابير السارية وقت الزيارة الميدانية–بعد والتي تنوي تطبيقها 

 أن توضح أي تحليل أو تعقيب إضافي ترى أنه سوف يساعد المقيمين في إجراء أيضاًللسلطات  يمكن، خيراًوأ

 .التقييم، وعلى سبيل المثال تحليلها لمدى فعالية التدابير المطبقة
 
وعدل  (٢٠٠٤ الذي عقد في يونيو مجموعة العمل الماليفي االجتماع العام لالقياسي  ستبيانتم االتفاق على هذا اال -٢

،  الماليمجموعة العمل، ووزعت نسخ منه على جميع األعضاء والمراقبين في )٢٠٠٦فبراير  و٢٠٠٥في يونيو 

، وصندوق النقد الدولي والبنك  المصرفيةجهات الرقابة، والمجموعة الخارجية لالعمل المالي اإلقليمية مجموعاتو

 يها إرساله إلينبغيفإنه ، اض تقييم مجموعة العمل المالي ألي دولة ألغرستبياناالوفي حال عدم توفر . الدولي

 ).حيثما أمكن ذلك(أشهر على األقل من الزيارة الميدانية ) ٥ (خمسةقبل ومكن، وقت مأسرع في الستيفائه 

  

ومن الضروري . الزيارة الميدانيةبدء وإعادته قبل شهرين على األقل من  بشكل كامل ستبيانينبغي استيفاء اال -٣

 المستوفي ستبيانوينبغي أن يكون اال.  الالزم في هذا التاريخ حتى يمكن إعداد العمل التمهيديستبيان االتوفير

 دولةبلغة ال (فيهذات الصلة وأي مواد أخرى مشار إليها اإلرشادية  بنسخ من القوانين واللوائح والمبادئ مصحوباً

  . المتفق عليهاالوثائق بلغة التقييمكافة  توفير ينبغيو). ولغة التقييم

                                                 
  . األراضي أو مناطق االختصاصأيضاًتتضمن " دولة" اإلشارات إلى عبارة  إن كافة٧
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  المشترك التقييم استبيان
  

  . بالشكل المبين أدناهستبيانكل قسم في االعن  اإلجابة المقيمة ولة على الدينبغي

  

  ١القسم  -١
  

  اتصادهقواالدولة  معلومات عامة عن ١- ١

  

المعلومات أن تشمل ، كما يمكن اواقتصادهالدولة  معلومات عامة عن ١-١ أن تقدم في القسم دولعلى الينبغي   -١

غسل  من منهجية مكافحة ٧ المشار إليها في الفقرة ة عن العناصر الهيكلية الستّاًرمختص اًموجزذات الصلة األخرى 

لوجود إطار فعال لمكافحة الالزمة في الشروط المسبقة الكبرى ، أو أوجه القصور ٢٠٠٤األموال وتمويل اإلرهاب لعام 

 ولة إدراج معلومات موجزة عن مستوى تطور الددول في حالة بعض الأيضاًً ومن المهم .غسل األموال وتمويل اإلرهاب

  .تمويل اإلرهاب وتؤثر على تطوير وتطبيق إطار لمكافحة غسل األموالالتي خرى األعوامل الو

  

   الوضع العام لغسل األموال وتمويل اإلرهاب٢- ١

  

 غسلها تم غير مشروعة يمتحصالتعنها تولد ت األصلية التي يوفر هذا القسم معلومات أساسية عن أنواع الجرائم  -٢

واألساليب واالتجاهات والطرق  تقديرات لألموال التي يجري غسلها، ة، وأي)محلية أم أجنبيةتلك الجرائم سواء كانت (

، وعن لةدو عن أي نشاط إرهابي حدث داخل الأيضاًًوينبغي توفير معلومات . غسل األموالبشأن لوحظت العامة التي 

لقلق أو مواطن  لتمثل أسباباً أمور محددة ةوينبغي إبراز أي. مصادر تمويل النشاط اإلرهابي واألساليب المستخدمة في تمويله

  :األسئلة التاليةعن  اإلجابة يوينبغ. ضعف
  

 يرجىتكم؟  غير المشروعة في دولمتحصالتما هي الجرائم أو أنواع الجرائم التي تعتبر المصادر الرئيسية لل) أ(

التي تمثلها هذه خطورة الإعطاء وصف موجز للوضع الراهن واالتجاهات العامة المتعلقة بتلك الجرائم، مثل مدى 

 المتولدة، وما إذا كان عدد هذه متحصالتغسل أموال، وأي تقدير يمكن إعطاؤه عن حجم الالجرائم كجرائم 

  .أتي من جرائم أصلية محلية أم أجنبية تمتحصالتالجرائم يتزايد أم يتناقص، وما إذا كانت ال
  

التي أقيمت وعدد أحكام اإلدانة الصادرة الدعاوى عن عدد ، إذا أمكن، البيانات اإلحصائية المتاحة  إعطاءيرجى

هذه المعلومات المقيمين ، حيث ستساعد الجرائم الخطيرة، حسب نوع الجريمة، في السنوات األربع األخيرةحول 

اقتصادية،  اًأو أضرار ما يتعلق بالجرائم التي تسبب خسارةً وفي.  بصورة عامةميمة لديكفي معرفة وضع الجر

  .الكلية الناجمة عن تلك الجرائماألضرار توضيح الخسارة االقتصادية الكلية أو ) إذا توفرت األرقام (يرجى
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في ) كان قد تغير إن( وكيف تغير هذا الوضع ،دولتكم وصف الوضع الراهن لغسل األموال في يرجى) ب(

 أي تغيرات ونهل تتوقعوغسل األموال؟ تواجهكم تتعلق ب أهم مشكلة مما هي في رأيكوالسنوات األربع األخيرة؟ 

ه على أنواع المعلومات ون أن يشتمل الوصف الذي تقدميرجىغسل األموال في المستقبل المنظور؟ مخاطر في 

  :التالية

  غسل األموال؛ شتباه في االعدد حاالت غسل األموال أو حاالت   - أ

  لغسل األموال؛األكثر شيوعاً الطرق   -ب

 أو المؤسسات األخرى حددةأنواع المؤسسات المالية أو األعمال والمهن غير المالية الم  -ج

  المستخدمة؛

  في عمليات غسل األموال،المجموعات المتورطة نوع   - د

  .جراءات مكافحة غسل األموال إاستحداثما إذا كان نمط غسل األموال قد تغير بعد   -هـ

  

في السنوات )  كان قد تغيرإن( وكيف تغير مدولتك وصف الوضع الراهن لتمويل اإلرهاب في يرجى  )ج(

 في  أي تغيرات في الطرق أو األساليب التي سوف تستخدم في المستقبل المنظورونهل تتوقعواألربع األخيرة؟ 

بهة ظهرت لتمويل اإلرهاب، ومصدر تي حاالت فعلية أو مش أن يشتمل الوصف على أي؟ ينبغتمويل اإلرهاب

وطرق توفير األموال لإلرهابيين وكيفية استخدامها، وأنواع ) سواء كانت مشروعة أو غير مشروعة(األموال 

 هواتجاهاتتمويل اإلرهاب ح ما إذا كانت أساليب يوضويرجى ت. الضالعة فيهاوالمجموعات المؤسسات المستخدمة 

  .مكافحة تمويل اإلرهابتدابير تغيرت بعد تطبيق العامة قد 

  

  حددةالمالي واألعمال والمهن غير المالية المالقطاع على  ةعام نظرة  ٣-١

  

راجع ( واألنشطة المالية دولة على وصف ألنواع المؤسسات المالية العاملة في ال٣-١ أن يحتوي القسم يينبغ  -٣

يقارن جدول وسيكون من المفيد جداً إعداد . تي تقوم بها أو المرخص لها القيام بهاال) في المنهجية" المؤسسة المالية"تعريف 

مجموعة وألغراض توصيات . جميع أنواع المؤسسات المالية العاملة في الدولة مع النشاطات المالية الموضحة في التعريف

لى ترخيص مطالبين بالحصول عسسة عمل أو مؤليس من الضروري أن يكون أي  المتعلقة بغسل األموال، العمل المالي

 وينطبق  مالياً نشاطاًنزاوالي اعتباريةشخصية وينبغي أن يصف هذا القسم أي شخص طبيعي أو ". كمؤسسة مالية "اليصنف

 تغييرات ةوأي، وينبغي أن يوفر هذا القسم معلومات عن عدد وحجم المؤسسات المالية". المؤسسة المالية" تعريف امعليه

  . مثالًاالندماج في قطاع معين كمهمة،حديثة 

  

 حسب تعريفها حددةينبغي توفر معلومات مماثلة عن كل واحدة من الفئات الست لألعمال والمهن غير المالية الم  -٤

والوكالء ، )على شبكة اإلنترنتأندية القمار ومنها (القمار  أندية: الوارد في التوصيات األربعين، وهي على وجه التحديد

 وغيرهم من أصحاب المهن القانونية كتّاب العدل، وتجار المعادن النفيسة، وتجار األحجار الكريمة، والمحامون والعقاريون

القسم أنواع األنشطة هذا وينبغي أن يصف .  والصناديق االستئمانيةوالمحاسبون المستقلون، وجهات تقديم خدمات الشركات



 

 

  

٢٦

حسب (هم بمزاولتها، وأن يقدم معلومات عن عدد وحجم هذه األعمال والمهن أو األعمال التي يزاولونها عادة، أو المسموح ل

  . تغييرات حديثة مهمةةوعن أي) التعريف

  

   والترتيبات القانونيةعتباريةاالالشخصيات لقوانين التجارية واآلليات التي تحكم اعلى ة عام نظرة  ٤- ١

  

 والترتيبات القانونية التي يمكن إنشاؤها أو عتباريةالاالشخصيات ينبغي أن يحتوي هذا القسم على وصف ألنواع   -٥

 أو الترتيبات عتباريةاالالشخصيات  أن يمتد هذا الوصف ألنواع يمكنو. الدولة امتالك ممتلكات في يمكنهاتكوينها أو التي 

امتالك  وأعقارات حيازة حسابات مصرفية أو ك عترف بها ألغراٍضيولكن  ،الدولةالقانونية التي ال يمكن إنشاؤها داخل 

  :قدم معلومات أساسية عنتأن دولة  على النبغييو.  ماليةعملياتأسهم أو إجراء 

  

بها، ما هي  االعترافيتم الترتيبات القانونية أو كيف أو  عتباريةاالالشخصيات أو إنشاء كيف يتم تكوين   )أ(

  ؛ مثالًالوثائق الرسمية المطلوبة
  

على سبيل المثال حملة األسهم الذين يمكن ( من له حق الملكية انات، مثالالخصائص األساسية لتلك الكي  )ب(

، وما إذا كانت )المديرون مثال(ومن له السيطرة ) ينطبيعي أشخاصاً أو اعتباريةشخصيات أن يكونوا 

  ؛الخ...تحتاج إلى مكتب أو وكيل مسجل
  

وبصورة خاصة (بغي توفيرها للسجل  تلك الكيانات، ونوع المعلومات التي ينم تسجيلت يما إذا كان  )ج(

  ؛للجمهوروما إذا كانت هذه المعلومات متوفرة ) معلومات الملكية والسيطرة
  

أنواع المعلومات المتعلقة بالملكية والسيطرة التي يجب على الكيان نفسه االحتفاظ بها، ومن الذي يستطيع   )د(

أو  افيه أنشئت دولة التيحتفاظ بها في الاالطالع على تلك المعلومات، وما إذا كان من الضروري اال

  . فيها تمتلك ممتلكاتتيال

  

ص اشخ قوانين وأنظمة وآليات موجودة للتعرف على األةعلى وصف أليأيضاً أن يحتوي هذا القسم من المفيد تماما و

  . أو أي طريقة أخرىباستخدام بطاقات الهوية أو لهوية الوطنية ا تسجيل ةنظمأخالل يمكن أن يتم من ي ذالو ينالطبيعي

  

  استراتيجية منع غسل األموال وتمويل اإلرهابعلى  ةعام نظرة  ٥- ١
  
مكافحة غسل األموال مجال في المبذولة على المستويات العليا الدولة جهود على  نظرة أن يوفر هذا القسم يينبغ  -٦

تقديم وليس من الضروري .  السابقذ التقييموتمويل اإلرهاب، وعلى األخص أهداف السياسة العامة وأي تقدم تم إحرازه من

، كما أن الملخص التنفيذي الحقاًبالتفصيل رد ستأن كافة العناصر القانونية وغيرها حيث ، بأكملهلنظام اة على عامنظرة 

ؤسسات والمللسلطات والجهات  اتحديدهذا القسم وينبغي أن يتضمن .  العامةنظرةيعطي هذه ال سوف المشتركالتقييم لتقرير 



 

 

  

٢٧

وسوف تساعد . لتطورات التاريخيةعن امع موجز الدولة ة عن مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب داخل مسئولال

  .األسئلة التالية في توفير أساس قوي الستيفاء هذا القسمعن اإلجابات 
  

   إستراتيجيات وأولويات مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب-أ

  

يرجى ؟ اإلرهاب المتعلقة بمكافحة غسل األموال أو تمويل مالحالية وأهداف حكومتكما هي سياسات الرقابة   -١

  ؟ ولماذا؟األولويةتكون لها أو برامج مكافحة غسل األموال التي /وجوانب سياسات وصف 

  

ح كيف تم ذلك يوضيرجى ت بهذا القياس، م قد قمتم؟ وإذا كنتم وبرامجكم بقياس مدى فعالية سياساتكمهل قمت  -٢

  . عليهامالنتائج التي حصلتو

  

  . اتخاذها لمكافحة غسل األموال أو تمويل اإلرهابمصف أي مبادرات جديدة تزمع حكومتكيرجى و  -٣
  

   اإلطار المؤسسي لمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب-ب
  
اكتشاف  في  أو المنظمات الحكومية وغير الحكوميةهيئاتيات مختلف المسئولم وصف موجز ألدوار ويقديرجى ت  

أي  (الوطني والمستوى الوطني الفرعيومنع غسل األموال وتمويل اإلرهاب واتخاذ أعمال قمعية بشأنها، على المستوى 

 الوزارات أو األجهزة أيضاًهذا يشمل و. حيثما ينطبق ذلك، مع إبراز أي تغيرات حديثة) على مستوى الوالية أو اإلقليم

  :وعلى سبيل المثال. ل األموال وتمويل اإلرهابالمشتركة في وضع سياسة مكافحة غس
  

  الوزارات
 .وزارة المالية •

 . المركزية المعنية بالتعاون الدوليالسلطاتوزارة العدل، بما في ذلك  •

 .وزارة الداخلية •

 .وزارة الشؤون الخارجية •

 . والترتيبات القانونيةعتباريةاالبالشخصيات ة عن القانون المختص مسئولالوزارة ال •

  .ان أو األجهزة األخرى المعنية بتنسيق أعمال مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاباللج •

  

  التشغيليةالعدالة الجنائية واألقسام 
 . الماليةمعلوماتوحدة ال •

 . ومنها الشرطة وأجهزة التحقيقات األخرى المعنيةإنفاذ القانونأجهزة  •

 .، ومنها أجهزة المصادرة المتخصصةاالدعاء هيئات •

 .لجماركاسلطة  •

 .الضريبيةوالسلطات أو األمن، االستخبارات المخدرات المتخصصة، وخدمات مكافحة ، أجهزة ذا صلةإذا كان ذلك  •

 .فرق العمل أو اللجان المعنية بغسل األموال أو تمويل اإلرهاب أو الجريمة المنظمة •



 

 

  

٢٨

  

  أجهزة القطاع المالي
 . ها أو تفويضهاأو تسجيلمالية المؤسسات الة عن ترخيص مسئولالوزارات أو الهيئات ال •

المؤسسات المصرفية والمؤسسات االئتمانية األخرى، الجهات الرقابية على  االمؤسسات المالية، ومنهالجهات الرقابية  •

 .والتأمين، واألوراق المالية واالستثمار

معايير مكافحة غسل بت المالية  أنواع أخرى من المؤسساالتزام وضمان ةمتابعة عن مسئول الهيئاتأو الالجهات الرقابية  •

 . األموالاألموال وتمويل اإلرهاب، وعلى األخص مكاتب الصرافة وتحويل

 .أسواق األوراق المالية والعقود المستقبلية واألدوات المتداولة األخرى •

 .البنك المركزي •
  

   ومسائل أخرىحددةاألعمال والمهن غير المالية الم
 .القمار أندية على الجهة الرقابية •

 .حددةذاتية التنظيم، المعنية باألعمال والمهن غير المالية المالهيئات أو السلطة المختصة األخرى، أو الجهة الرقابية  •

 .المحامين والمحاسبينك ألصحاب المهنذاتية التنظيم الهيئات  •

 ).أينما وجدت(لترتيبات القانونية اخرى، واأل عتباريةاالشخصيات الولشركات اسجل  •

 .لق بالمنظمات غير الهادفة للربحآليات تتع •

 .صلةالأي وكاالت أو أجهزة أخرى ذات  •

  
  لسياسات واإلجراءاتاعلى  عامة نظرة -ج
  
تصنيف على يعتمد منهج  في تطبيق مكسلطاتأي سياسات وإجراءات اعتمدتها على  عامة نظرة تقديم يرجى  

الكلية للسلطات فلسفة ال على وصف  العامةنظرةمل هذه التشت أن يوينبغ. مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهابلالمخاطر 

كيفية إجراء تقييمات تبين ، وأن )؟الرقابي من إطارها  أساسياًهل يشكٌل جزءاً(المخاطر تصنيف على يعتمد منهج إزاء 

من يتم ية التي  على وصف لآلل العامةنظرةتشتمل ال، ينبغي أن وأخيراً. اًالمخاطر من أجل تحديد السياسة وتطبيقها عملي

 ةمتابع، إن وجدت، لالساريةلترتيبات ما هي ااختالفات عن المعايير المطبقة بوجه عام، وإنفاذ ما يسمح به من خاللها 

  .مالءمة تلك االستثناءاتاستمرار 
  

   األخيرالمشتركالتقييم التقدم المحرز منذ   -د

  

أو /وص النتائج الرئيسية لخّتأن ها يلع، ينبغي  سابقتفصيليأو لتقييم متبادل  لتقييم ت قد خضعولة الدتإذا كان

ها تالتدابير التي اتخذتحدد  وأن ،)مع ضرورة توفير نسخة من التقرير للمقيمين(التوصيات التي وردت في التقرير السابق 

  .حتى تاريخ الزيارة الميدانية أو بعدها مباشرةالممتدة لتنفيذ التوصيات في الفترة 
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  ٧-٢األقسام   -٢
  

استكمال  دولعلى الوينبغي . ٢٠٠٤منهجية الواردة في المعايير كافة  ردكل جزء من األقسام التالية على جدول يويحتوي 

 أن تقدم أي تحليل أو تعقيب إضافي ترى أنه يساعد أيضاًويمكنها .  كما هو مبين في الجدولالقسم المتعلّق بالوصف

 .المقيمين في إجراء التقييم

  
  

الوصف 

  لتحليلوا

المتعلقة بالقسم و في الوقت الراهن السارية للقوانين واللوائح والتدابير األخرى تفصيليوصف 

 وصف أيضاً دول على الينبغيو. التي تم تحقيقهاوبالتوصية، بما في ذلك إجراءات التطبيق والنتائج 

ب فصل تلك التدابير  مع وجو–خاذها تالتدابير أو التغييرات التي لم تطبق بعد ولكن من المخطط ا

  .بوضوح عن تلك السارية وقت الزيارة الميدانية
 

على وينبغي . أن يغطي الوصف بشكل كامل كافة المعايير األساسية المنصوص عليها في المنهجيةيجب 

األسئلة المطروحة في العناصر اإلضافية، رغم أن مستوى التفصيل قد يختلف عن  اإلجابة أيضاً دولال

 أحد تقد طبقالدولة  توعلى سبيل المثال، إذا كان. الدولةه تواألسلوب الذي انتهجحسب الموضوع 

 أيضاًوينبغي . وصفا مالئما لإلجراء المتخذتقدم أن فينبغي كعنصر إضافي، المحددة التدابير االختيارية 

وينبغي أن يشتمل الوصف على االستشهادات أو . تقديم وصف مالئم ألي تدابير أخرى ذات صلة

ولمساعدة . التي تكفي لوصف عناصر القانون أو التدابير األخرى ذات الصلةالملخصات االقتباسات أو 

نظام مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب يغطي كافة المعايير ل ها في التأكد من أن وصفدولال

  .ي التقرير بعد القسم المعني فستبيانضعت المعايير في االوفقد األساسية والعناصر اإلضافية، 
 
التقييم في إطارات درجات التي لن تؤخذ في االعتبار في ) ملزمةالغير (تظهر العناصر اإلضافية و

  . إطارات األمثلة المتضمنة داخل المعايير األساسيةكما هو الحال معمظللة، 
 
 أن توضح دولعلى الينبغي ) ٣٢التوصية  (ستبياناال ة منمختلف في أجزاء إحصائياتعند اإلشارة إلى و

 أن دوللعلى ا وينبغي.  تقدمهاأنبل ينبغي عليها  حصائياتما إذا كانت تحتفظ بمثل هذه اإلليس فقط 

 أو بيانات أخرى ترى أنها مهمة لفعالية وكفاءة نظمها الخاصة بمكافحة غسل إحصائيات ة أيأيضاًتوفر 

 .األموال وتمويل اإلرهاب
 
توصيات في تطبيق في اعتقادها الذي وصلت إليه حد الإلى ) دتاإن أر(السلطات تشير  أن يمكنو

 وتمويل اإلرهاب، وأن تقدم تعليقات أخرى أو معلومات إضافية أخرى، مثل مجموعة العمل المالي

 .الساريةتحليلها لمدى فعالية اإلجراءات 
  



 

 

  

٣٠

  النظام القانوني واإلجراءات المؤسسية ذات الصلة   -٢
  

  القوانين واللوائح
  
  )٢و ١التوصيتان ( غسل األموال تجريم   ١-٢
  
  ٨ الوصف والتحليل١-١-٢
  
  ٢و ١التوصيتان   

الوصف العام للقوانين أو التدابير 

  األخرى، أو الوضع أو السياق 

  

ينبغي على الدول تجريم  ١-١

غسل األموال على أساس اتفاقية األمم 

 لمكافحة االتجار ١٩٨٨المتحدة لعام 

 غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات

، واتفاقية األمم )اتفاقية فيينا(العقلية 

 لمكافحة الجريمة ٢٠٠٠المتحدة لعام 

، )اتفاقية باليرمو(المنظمة عبر الوطنية 

أي بعبارة أخرى األركان المادية 

) ب) (١ (٣راجع المادة (للجريمة 

من ) ١(٦من اتفاقية فيينا والمادة ) ج(و

  ).اتفاقية باليرمو

  

ينبغي أن تمتد جريمة  ٢-١

ل األموال لتشمل أي نوع من غس

بغض النظر عن قيمتها، ، الممتلكات

تمثل بصورة مباشرة أو غير مباشرة 

  .متحصالت ناتجة عن جريمة ما

  

 عند إثبات أن الممتلكات هي ١-٢-١

متحصالت جريمة، فليس من الالزم أن 

يكون قد تم إدانة شخص بارتكاب 

 .٩جريمة أصلية

  

ينبغي أن تشمل الجرائم  ٣-١

ية لغسل األموال كافة الجرائم األصل

الخطيرة، وأن تسعى الدول إلى توسيع 

نطاقها لتشمل أكبر عدد من الجرائم 

وكحد أدنى، يجب أن تتضمن . األصلية

الجرائم األصلية عدداً من الجرائم 

  

                                                 
بالنسبة إلى كافة التوصيات، ينبغي أن يشتمل قسم الوصف والتحليل على تحليل للفعالية، وأن يحتوي على أي بيانات :  مالحظة للدولة قيد التقييم ولفريق التقييم٨

  .إحصائية مهمة
  . مرحلة من مراحل اإلجراءات، بما في ذلك عند بحث اتخاذ قرار ببدء اإلجراءاتينطبق هذا المعيار في أي ٩



 

 

  

٣١

الواردة في كل واحدة من الفئات 

وفي حالة اقتصار . المحددة للجرائم

الفئة المحددة على جريمة معينة، 

  .فينبغي تضمين تلك الجريمة

حيثما تطبق الدول المنهج  ٤-١

الحدي أو مزيجاً من المناهج يتضمن 

، ينبغي أن تتضمن ١٠المنهج الحدي

الجرائم األصلية على أقل تقدير كافة 

 :الجرائم

نطاق  ضمنالتي تقع   )أ(

الجرائم الخطيرة بموجب قانونها 

  الوطني؛

أو التي تزيد عقوبتها  ) ب(

 ام واحد سجناً؛القصوى عن ع

أو التي تزيد عقوبتها   ) ج(

  .الدنيا عن ستة أشهر سجناً

  

لدول التي إلى اوذلك بالنسبة (

حد  لديها في نظامها القانوني

  .)أدنى بشأن الجرائم

تشمل فئات الجرائم الخطيرة األمثلة  

الجرائم التي تستوجب توجيه : "التالية

 التي ال الجرائم في مقابل" (االتهام

" الجنايات"، و)ب توجيه االتهامتستوج

 ).الجنحفي مقابل (

  

ينبغي أن يمتد تعريف  ٥-١

الجرائم األصلية لغسل األموال ليشمل 

 دولة أخرىاألفعال التي ارتكبت في 

، تلك الدولةوالتي تمثل جريمة في 

والتي كان يمكن أن تشكل جريمة 

  .أصلية لو ارتكبت محلياًً

  

ينبغي أن تنطبق جريمة  ٦-١

ال على األشخاص الذين غسل األمو

 ومع ذلك،. ارتكبوا الجريمة األصلية

على عدم تطبيق أن تنص لدول ليمكن 

جريمة غسل األموال على األشخاص 

حيثما الجريمة األصلية الذين ارتكبوا 

تقضي بذلك المبادئ األساسية لقوانينها 

  .المحلية

  

  ينبغي تحديد جرائم تابعة  ٧-١

                                                 
مستوى حدي مرتبط إما بفئة للجرائم الخطيرة أو إلى عقوبة السجن ) ب(جميع الجرائم، أو ) أ(تحدد الدول الجرائم األصلية األساسية لغسل األموال باإلشارة إلى  ١٠

  .مزيج من هذه المناهج معا) د(قائمة بالجرائم األصلية، أو ) ج(، أو )هج الحديالمن(الجريمة األصلية السارية على 



 

 

  

٣٢

مناسبة لجريمة غسل األموال، بما 

يشمل التآمر الرتكابها، والمحاولة، 

والمساعدة والتحريض، والتسهيل، 

والتوجيه، إال إذا كانت المبادئ 

األساسية للقوانين المحلية ال تسمح 

  .بذلك

  العناصر اإلضافية

في حال كانت متحصالت  ٨-١

دولة الجريمة ناشئة عن فعل تم في 

تلك الدولة  ال يمثل جريمة في أخرى

مكن أن يمثل ولكن كان ياألخرى 

جريمة أصلية لو ارتكب محلياً، فهل 

  يشكل هذا جريمة غسل أموال؟

  

 
ينبغي أن تنطبق جريمة    ١-٢

غسل األموال على األقل على 

األشخاص الطبيعيين الذين يمارسون 

   . بذلك علٍموهم علىنشاط غسل أموال 

  

ينبغي أن يسمح القانون   ٢-٢

باستنباط عنصر النية في جريمة غسل 

موال من الظروف الواقعية األ

  .الموضوعية

  

ية مسئولينبغي أن تمتد ال  ٣-٢

.  االعتباريةالشخصياتالجنائية لتشمل 

بسبب المبادئ األساسية (وإذا تعذر ذلك 

فيجب أن تنطبق ) للقوانين المحلية

  .ية المدنية أو اإلداريةمسئولعليها ال

  

ال ينبغي أن يحول خضوع   ٤-٢

ية مسئوللل االعتبارية الشخصيات

الجنائية عن غسل األموال دون إمكانية 

اتخاذ اإلجراءات الجنائية أو المدنية أو 

اإلدارية الموازية في الدول التي يوجد 

  .يةمسئولبها أكثر من شكل واحد لل

  

ينبغي أن يخضع   ٥-٢

األشخاص الطبيعيون والشخصيات 

االعتبارية لعقوبات جنائية أو مدنية أو 

ناسبة ورادعة عن إدارية فعالة ومت

  .جريمة غسل األموال

  

  )بيانات عن عدد التحقيقات والدعاوى في جريمة غسل األموال (٣٢التوصية   
ينبغي على السلطات   ٢-٣٢

المختصة االحتفاظ بإحصائيات شاملة 

بشأن المسائل المتصلة بفعالية وكفاءة 

  



 

 

  

٣٣

النظم الخاصة بمكافحة غسل األموال 

 يتضمن وينبغي أن. وتمويل اإلرهاب

  :ذلك االحتفاظ بإحصائيات سنوية عن

ى التحقيقات والدعاو) ١)(ب(

 ؛وأحكام اإلدانة في غسل األموال

 إن حصائيات توفير هذه اإليرجى

  .وجدت

  العناصر اإلضافية

هل تحتفظ السلطات   ٣-٣٢

  :المختصة بإحصائيات شاملة عن

أي عقوبات جنائية طبقت ) ب(

 على أشخاص أدينوا بجرائم

  ؟ألموالغسل ا

  

توضيح أي بيانات أو مواد يرجى 

أخرى تعتقد أنها مهمة بالنسبة لفعالية 

وكفاءة هذا الجزء من نظام مكافحة 

  .غسل األموال وتمويل اإلرهاب

  

  

  )التوصية الخاصة الثانية(تجريم تمويل اإلرهاب    ٢- ٢
  

   الوصف والتحليل١-٢-٢
  
  التوصية الخاصة الثانية  

ن أو التدابير الوصف العام للقواني

  األخرى، أو الوضع أو السياق 

  

ينبغي أن يجٌرم تمويل   ١-٢

 من ٢اإلرهاب بما يتفق مع المادة 

اتفاقية تمويل اإلرهاب، وأن تكون له 

  ١١: التاليةالخصائص
  

ينبغي أن تمتد جرائم   )أ(

تمويل اإلرهاب لتشمل أي 

شخص يقوم طوعاً بتوفير أو 

جمع أموال بأي وسيلة كانت، 

شرة أو غير مباشرة، وبنية مبا

غير مشروعة الستخدامها أو 

وهو يعلم أنها ستستخدم كلياً أو 

  :جزئياً

أو ( للقيام بعمل إرهابي) ١(

  ؛ أو) إرهابيةأعمال

  

                                                 
  . تجريم تمويل اإلرهاب فقط على أساس التحريض والمساعدة، أو المحاولة، أو التآمر التزاماً بالتوصية الخاصة الثانيةيعدال :  للمقيٌمين مالحظة١١



 

 

  

٣٤

بواسطة منظمة ) ٢(

  إرهابية؛ أو

بواسطة شخص ) ٣(

  .إرهابي
  

ينبغي أن تمتد جرائم   )ب(

 أموالتمويل اإلرهاب لتشمل أي 

لمصطلح في حسب تعريف هذا ا

. اتفاقية قمع تمويل اإلرهاب

وهذا يشمل األموال سواء من 

  .مصدر مشروع أو غير مشروع

تعٌرف اتفاقية قمع تمويل اإلرهاب 

  :األموال بأنها

أي نوع من األصول، المادية أو غير "

المادية، المنقولة أو غير المنقولة أيا 

كانت الوسيلة التي يتم الحصول عليها 

أو األدوات القانونية أيا بها، والوثائق 

كان شكلها، بما في ذلك الشكل 

اإللكتروني أو الرقمي، والتي تثبت حقاً 

في تلك األصول أو حصة فيها، بما في 

ذلك، على سبيل المثال ال الحصر، 

االئتمانات المصرفية، والشيكات 

السياحية، والشيكات المصرفية، وأوامر 

الدفع، واألسهم، واألوراق المالية، 

والسندات، والكمبياالت، وخطابات 

  ".االئتمان

ال ينبغي أن تتطلب جرائم ) ج(

استخدام ) ١: (تمويل اإلرهاب

األموال فعلياً لتنفيذ أو محاولة 

 أعمالأو ( القيام بعمل إرهابي

ارتباط األموال ) ٢(، أو )إرهابية

 أعمالأو ( بعمل إرهابي معين

  ).إرهابية معينة
  

ولة ينبغي أن تعتبر محا) د(

ارتكاب جريمة تمويل اإلرهاب 

  .أيضاًًًجريمة 
  

ينبغي أن يعتبر االشتراك  )هـ(

في أي نوع من األعمال 

 ٢المنصوص عليها في المادة 

من اتفاقية قمع تمويل ) ٥(

  .أيضاًًًاإلرهاب جريمة 

  ينبغي اعتبار جرائم تمويل   ٢-٢



 

 

  

٣٥

  .اإلرهاب جرائم أصلية لغسل األموال

 جرائم ينبغي أن تنطبق  ٣-٢

تمويل اإلرهاب، بغض النظر عما إذا 

كان الشخص المتهم بارتكاب الجريمة 

 أو في دولة هافي الدولة نفس) الجرائم(

مختلفة عن الدولة التي يوجد بها 

المنظمة )/اإلرهابيون(اإلرهابي 

أو التي وقع فيها ) المنظمات اإلرهابية(

 األعمال( العمل اإلرهابي

يها العمل التي سيحدث ف)/اإلرهابية

  ). اإلرهابيةاألعمال( اإلرهابي

  

ينبغي أن تتأكد الدول من   ٤-٢

في  (٥-٢ إلى ٢-٢أن المعايير 

 على جريمة أيضاًًًتنطبق ) ٢التوصية 

  .تمويل اإلرهاب

  

  )بيانات عن عدد التحقيقات والدعاوى في تمويل اإلرهاب (٣٢التوصية   
ينبغي على السلطات المختصة  ٢-٣٢

إحصائيات شاملة بشأن االحتفاظ ب

المسائل المتصلة بفعالية وكفاءة النظم 

الخاصة بمكافحة غسل األموال وتمويل 

وينبغي أن يتضمن ذلك . اإلرهاب

  :االحتفاظ بإحصائيات سنوية عن

عدد التحقيقات ) ١) (ب(

والدعاوى وأحكام اإلدانة في 

  .تمويل اإلرهاب

  

  العناصر اإلضافية

مختصة هل تحتفظ السلطات ال ٣-٣٢

  : شاملة عنإحصائياتب

أي عقوبات جنائية طبقت ) ب(

جرائم بعلى أشخاص أدينوا 

  تمويل اإلرهاب؟

 إن حصائيات توفير هذه اإليرجى

  .وجدت

  

توضيح أي بيانات أو مواد  يرجى

أخرى تعتقد أنها مهمة بالنسبة لفعالية 

وكفاءة هذا الجزء من نظام مكافحة 

  .غسل األموال وتمويل اإلرهاب

  

  

  

  )٣التوصية ( الجريمة وتجميدها وضبطها متحصالتمصادرة    ٣- ٢
  



 

 

  

٣٦

   الوصف والتحليل١-٣-٢
  
  ٣التوصية   

الوصف العام للقوانين أو التدابير 

  األخرى، أو الوضع أو السياق 

  

ينبغي أن تنص القوانين    ١-٣٣

على مصادرة الممتلكات التي تم غسلها 

  : أو التي تشكل
  

   من؛متحصالت  ) أ(

   مستخدمة في؛ وسائط  )ب(

 اتجهت النية إلى وسائط  )ج(

  استخدامها في 
  

ارتكاب جرائم غسل األموال أو 

 اإلرهاب، أو جرائم تمويل

أصلية أخرى، وممتلكات معادلة 

  .لها في القيمة

  

 ١-٣ ينبغي أن ينطبق المعيار ١-١-٣

  :بنفس القدر على
  

الممتلكات المتأتية بشكل   ) أ(

ن  غير مباشر مأومباشر 

متحصالت جرائم، بما في ذلك 

الدخل أو األرباح أو الفوائد 

  األخرى من متحصالت الجرائم؛ 

كافة الممتلكات المشار  ) ب(

، بغض النظر عما إذا أعالهإليها 

كانت في حيازة أو ملكية متهم 

جنائي أو طرف ثالث، مع 

  . ٥-٣مراعاة المعيار 
  

يشار إلى جميع الممتلكات 

 ١-٣معيارين  إليها في الالمشار

 أعاله بعبارة ١-١-٣و

  ".الممتلكات الخاضعة للمصادرة"

  

ينبغي أن تنص القـوانين        ٢-٣

وتدابير أخرى على اتخاذ تدابير مؤقتة      

أو ضبط الممتلكـات،    /تشمل تجميد و  

لمنع أي اتجار في الممتلكات الخاضعة      

  .للمصادرة أو نقلها أو التصرف فيها

  

  

ن ينبغي أن تسمح القـواني       ٣-٣

أو التدابير بالتطبيق المبـدئي لتجميـد       

  



 

 

  

٣٧

الممتلكــات الخاضــعة للمــصادرة أو 

ضبطها من خالل إجراء أحادي الجانب  

أو دون سابق إنذار، إال إذا كان ذلـك         

يتعارض مع المبادئ األساسية للقانون     

  .المحلي

ينبغي منح سلطات إنفـاذ        ٤-٣

 المعلومات الماليـة أو     ةالقانون أو وحد  

ختصة األخرى صالحيات   السلطات الم 

ــين وتعقــب الممتلكــات  ــة لتعي كافي

ــد تخــضع،  ــي ق الخاضــعة، أو الت

للمصادرة أو التي يـشتبه فـي أنهـا         

  .متحصالت جرائم

  

ينبغي أن توفر القـوانين        ٥-٣

والتدابير األخـرى الحمايـة لحقـوق       

وينبغي أن  . األطراف الثالثة حسنة النية   

تتوافق هـذه الحمايـة مـع المعـايير         

  .وص عليها في اتفاقية باليرموالمنص

  

ينبغي أن تتوفر الـسلطة        ٦-٣

التخاذ خطوات من شأنها منع بعـض       

األعمال أو إبطالها، سواء كانت تعاقدية      

فيها كان أم غير ذلك، في الحاالت التي       

كـان  على علم أو    األشخاص المعنيون   

أن هذه األعمال من    أن يعلموا   يفترض  

طات قـدرة الـسل   تؤثر على   شأنها أن   

المختصة علـى اسـترداد الممتلكـات      

  .الخاضعة للمصادرة

  

  العناصر اإلضافية

  :  هل تنص القوانين على مصادرة٧-٣
  

ممتلكات المنظمات التي   ) أ(

ثبت أنها ذات طبيعة إجرامية ي

أي المنظمات التي تتمثل (أساساً 

وظيفتها األساسية في تنفيذ أو 

المساعدة في القيام بأنشطة غير 

  ؟)مشروعة

الممتلكات الخاضعة  ) ب(

للمصادرة، ولكن بدون الحاجة 

نزع (إلى إدانة أي شخص 
 باإلضافة إلى )الملكية المدني

إدانة التي تحركه نظام المصادرة 

  جنائية؟

 الخاضعة الممتلكات  )ج(

للمصادرة، والتي تشترط على 

  



 

 

  

٣٨

الجاني إثبات المنشأ المشروع 

  لتلك الممتلكات؟

  )التجميد/ المصادرةبيانات (٣٢التوصية   
ينبغي على السلطات   ٢-٣٢

المختصة االحتفاظ بإحصائيات شاملة 

بشأن المسائل المتصلة بفعالية وكفاءة 

النظم الخاصة بمكافحة غسل األموال 

وينبغي أن يتضمن . وتمويل اإلرهاب

  :ذلك االحتفاظ بإحصائيات سنوية عن

عدد حاالت وقيم  )٢)(ب(

وطة المجمدة والمضب الممتلكات

) ١(والمصادرة المتعلقة بكل من 

تمويل ) ٢(غسل األموال، 

متحصالت ) ٣(اإلرهاب، 

  إجرامية؛

  

  :العناصر اإلضافية

هل تحتفظ السلطات   ٣-٣٢

  :المختصة بإحصائيات شاملة عن
  

عدد حاالت وقيم   )د(

الممتلكات المجمدة والمضبوطة 

والمصادرة المرتبطة بالجرائم 

كان ذلك األصلية األساسية حيثما 

  ممكناً؟

 تقديم تلك يرجىإذا وجدت، 

  حصائياتاإل

  

توضيح أي بيانات أو مواد  يرجى

أخرى تعتقد أنها مهمة بالنسبة لفعالية 

وكفاءة هذا الجزء من نظام مكافحة 

  .غسل األموال وتمويل اإلرهاب

  

  

  )التوصية الخاصة الثالثة(تجميد األموال المستخدمة في تمويل اإلرهاب    ٤- ٢
  
   الوصف والتحليل١-٤-٢
 
  التوصية الخاصة الثالثة  

الوصف العام للقوانين أو التدابير 

  . األخرى، أو الوضع أو السياق

  

لدى  يكونينبغي أن    ١-٣

لدول قوانين وإجراءات فعالة لتجميد ا

األموال أو األصول األخرى اإلرهابية 

التابعة لألشخاص المحددين من قبل 

  



 

 

  

٣٩

طالبان التابعة لجنة عقوبات القاعدة و

لألمم المتحدة وفقاً لقرار مجلس األمن 

وينبغي تنفيذ التجميد ). ١٩٩٩ (١٢٦٧

بدون تأخير أو إخطار مسبق 

  .لألشخاص المحددين المعنيين

  

 ١٢٦٧يلزم قرار مجلس األمن 

والقرارات الالحقة له الدول ) ١٩٩٩(

بأن تقوم بدون تأخير بتجميد األموال أو 

خرى المملوكة أو الموارد المالية األ

الخاضعة لسيطرة القاعدة وطالبان 

وأسامة بن الدن، أو األشخاص 

والكيانات المرتبطين بهم المحددين من 

قبل لجنة عقوبات القاعدة وطالبان 

التابعة لألمم المتحدة المنشأة بموجب 

، )١٩٩٩ (١٢٦٧قرار مجلس األمن 

بما في ذلك األموال المستمدة من أموال 

 مملوكة أو خاضعة، أو أصول أخرى

بصورة مباشرة أو غير مباشرة، لهم أو 

ألشخاص يعملون بالنيابة عنهم أو 

بتوجيه منهم، والتأكد من عدم إتاحة 

هذه األموال أو أي أموال أو أصول 

أخرى، بصورة مباشرة أو غير 

مباشرة، لمصلحة مثل هؤالء 

األشخاص من جانب رعاياها أو أي 

 ولجنة. أشخاص داخل أراضيها

عقوبات القاعدة وطالبان هي السلطة 

ة عن تحديد األشخاص مسئولال

 تجميد أموالهم أو ينبغيوالكيانات ممن 

أصولهم األخرى بموجب قرار مجلس 

والقرارات ) ١٩٩٩ (١٢٦٧األمن 

وتلتزم جميع الدول . الالحقة له

األعضاء في األمم المتحدة بموجب 

والقرارات ) ١٩٩٩ (١٢٦٧القرار 

بتجميد أصول األشخاص الالحقة له 

والكيانات ممن تحددهم لجنة عقوبات 

  .القاعدة وطالبان

ينبغي أن يكون لدى    ٢-٣

الدول قوانين وإجراءات فعالة لتجميد 

األموال واألصول األخرى اإلرهابية 

لألشخاص المحددين في سياق قرار 

وينبغي ). ٢٠٠١ (١٣٧٣مجلس األمن 

خطار تنفيذ التجميد بدون تأخير وبدون إ

  



 

 

  

٤٠

  .مسبق لألشخاص المحددين

  

 ١٣٧٣يلزم قرار مجلس األمن 

الدول بأن تقوم بدون تأخير ) ٢٠٠١(

بتجميد األموال واألصول األخرى 

لألشخاص الذين يرتكبون أعماال 

إرهابية، أو يحاولون ارتكابها أو 

وكذلك  ،يشاركون أو يسهلون ارتكابها

لكيانات التي يمتلكها أو يتحكم أموال ا

ورة مباشرة أو غير مباشرة ها بصب

هؤالء األشخاص، وأموال األشخاص 

والكيانات التي تعمل بالنيابة عن هؤالء 

األشخاص والكيانات أو بتوجيه منهم، 

بما في ذلك األموال واألصول األخرى 

المستمدة أو المتولدة من ممتلكات 

ها بصورة مباشرة أو بيمتلكها أو يتحكم 

غير مباشرة هؤالء األشخاص 

. األشخاص والكيانات المرتبطون بهمو

ويسمح لكل دولة بتحديد األشخاص 

 تجميد أموالهم أو ينبغيوالكيانات ممن 

وعالوة على ذلك، . أصولهم األخرى

ولتأمين التعاون الفعال بين الدول، 

 على الدول دراسة وتنفيذ ينبغي

اإلجراءات التي اتخذت بموجب آليات 

ذلك  إذا كان ،التجميد في دول أخرى

ٌيرسل إشعار أو ) ١(وعندما . مالئما

وتقتنع الدولة التي ) ٢(مراسلة معينة، 

تتلقى الطلب، وفقا للمبادئ القانونية 

المعمول بها، بأن التحديد المطلوب 

يستند إلى أسباب معقولة، أو بوجود 

أساس معقول لالشتباه أو لالعتقاد بأن 

التحديد المقترح يختص بشخص 

إلرهاب أو منظمة إرهابي، أو ممول ل

إرهابية، يجب على الدولة المتلقية 

للطلب تجميد أموال الشخص المحدد أو 

  .أصوله األخرى بدون تأخير

ينبغي أن توجد لدى    ٣-٣

الدول قوانين وإجراءات فعالة لدراسة 

وتنفيذ اإلجراءات التي اتخذت بموجب 

آليات التجميد في دول أخرى، إذا كان 

 أن تضمن تلك وينبغي. ذلك مالئماً

اإلجراءات التحقق الفوري، حسب 

المبادئ القانونية الوطنية المعمول بها، 

  



 

 

  

٤١

مما إذا كانت هناك أسباب معقولة أو 

أساس معقول التخاذ إجراء التجميد 

وتنفيذ تجميد األموال أو األصول 

  .األخرى بدون تأخير

ينبغي أن تمتد أعمال    ٤-٣

 ١-٣ التجميد المشار إليها في المعايير

  : لتشمل٣-٣إلى 

األموال أو األصول   )أ(

األخرى، التي يمتلكها بشكل 

 أو التي يتحكم ١٢كامل أو مشترك

ها بصورة مباشرة أو غير ب

ن أو ومباشرة أفراد محدد

 اإلرهاب أو ممولون، أو وإرهابي

  منظمات إرهابية، 
  

األموال أو األصول   )ب(

األخرى المستمدة أو المتولدة من 

صول أخرى يمتلكها أموال أو أ

ها بصورة مباشرة أو بأو يتحكم 

ن، وغير مباشرة أشخاص محدد

 اإلرهاب ممولون، أو وأو إرهابي

  .أو منظمات إرهابية

  

ينبغي أن يكون لدى    ٥-٣

الدول نظم فعالة إلعالم القطاع 

اإلجراءات المتخذة عن  ١٣المالي

بموجب آليات التجميد المشار إليها في 

 . فور اتخاذها٣-٣ى  إل١-٣المعايير 

  

  

  

  

ينبغي على الدول توفير    ٦-٣

 واضحة للمؤسسات المالية إرشادات

واألشخاص أو الكيانات األخرى التي 

قد تكون األموال أو األصول األخرى 

المستهدفة في حوزتها بشأن التزاماتها 

في اتخاذ إجراءات بموجب آليات 

  .التجميد

  

ينبغي أن تتوفر لدى    ٧-٣

 للنظر فيراءات فعالة ومعلنة الدول إج

طلبات الحذف من قائمة التحديد، وإلغاء 

  

                                                 
 أو المنظمات اإلرهابية من ناحية، وطرف  ممولو اإلرهابن أوون أو إرهابيوا بصورة مشتركة أشخاص محددإلى األصول التي يحتفظ به" مشترك"تشير كلمة  ١٢

  .أو أطراف ثالثة من ناحية أخرى
ضل الممارسات اإلجراءات التي اتخذت أو التي سوف تتخذ، راجع ورقة أف عن أو الجمهور العام/القطاع المالي وإلعالم لالطالع على أمثلة لآلليات الممكنة  ١٣

 Freezing of Terrorist Assets – International Best"  أفضل الممارسات الدولية–تجميد أصول اإلرهابيين "الصادرة عن مجموعة العمل المالي بعنوان 

Practices.  



 

 

  

٤٢

تجميد األموال أو األصول األخرى 

لألشخاص أو الكيانات الذين حذفت 

أسماؤهم، في وقت مناسب بما يتمشى 

  .مع االلتزامات الدولية

ينبغي أن تتوفر لدى    ٨-٣

الدول إجراءات فعالة ومعلنة إللغاء 

أو األصول األخرى تجميد األموال 

لألشخاص أو الكيانات الذين تأثروا 

آلية التجميد في وقت بدون قصد 

مناسب، بعد التحقق من أن الشخص أو 

  .الكيان ليس شخصاً محدداً

  

ينبغي أن تتوفر لدى    ٩-٣

الدول إجراءات مالئمة للترخيص 

بالوصول إلى األموال أو األصول 

األخرى التي جمدت بموجب قرار 

والتي ) ١٩٩٩ (١٢٦٧ألمن مجلس ا

يتقرر أنها ضرورية لتغطية نفقات 

أساسية، أو دفع أنواع معينة من 

الرسوم، أو نفقات ورسوم خدمات أو 

وينبغي أن تكون . نفقات غير عادية

تلك اإلجراءات متفقة مع قرار مجلس 

  ).٢٠٠٢ (١٤٥٢األمن 

  

ينبغي أن تتوفر لدى    ١٠-٣

ي الدول إجراءات مالئمة يستطيع أ

شخص أو كيان جمدت أمواله أو 

أصوله األخرى من خاللها الطعن في 

هذا اإلجراء بهدف إعادة النظر فيه من 

  .قبل محكمة

  

التجميد والضبط والمصادرة في 
  ظروف أخرى

  
ينبغي على الدول أن    ١١-٣

-٣ إلى ١-٣تتأكد من أن المعايير من 

) ٣في التوصية  (٦-٣ والمعيار ٤

جميد وضبط  على تأيضاًًتنطبق 

أو األصول األخرى  ومصادرة األموال

المرتبطة باإلرهابيين في الظروف 

األخرى المغايرة لتلك الموصوفة في 

  .١٠-٣ إلى ١-٣المعايير 

  

  

  أحكام عامة
  
ينبغي أن توفر القوانين    ١٢-٣

طراف األحماية لحقوق الوتدابير أخرى 

  



 

 

  

٤٣

وينبغي أن تكون . ثالثة حسنة النيةال

متفقة مع المعايير تلك الحماية 

 من ٨ في المادة المنصوص عليها

اتفاقية قمع تمويل اإلرهاب حيثما كان 

  .ممكناً

ينبغي على الدول أن    ١٣-٣

 تتابعيكون لديها تدابير مالئمة لكي 

بصورة فعالة االلتزام بالتشريعات أو 

القواعد أو اللوائح التي تحكم 

االلتزامات الواردة في التوصية 

ثالثة وأن تفرض عقوبات الخاصة ال

 عدم في حالةمدنية أو إدارية أو جنائية 

االلتزام بتلك التشريعات أو القواعد أو 

  .اللوائح

  

  ضافيةاإلعناصر ال

هل تم تنفيذ التدابير    ١٤-٣

المنصوص عليها في ورقة أفضل 

الممارسات المتعلقة بالتوصية الخاصة 

  الثالثة؟

  

هل تم تطبيق إجراءات    ١٥-٣

خيص بالوصول إلى األموال أو التر

األصول األخرى التي جمدت بموجب 

) ٢٠٠١ (١٣٧٣قرار مجلس األمن 

والتي تقرر أنها ضرورية لتغطية 

نفقات أساسية، أو دفع أنواع معينة من 

الرسوم، أو نفقات ورسوم خدمات أو 

نفقات غير عادية؟ وهل تتفق تلك 

اإلجراءات مع قرار مجلس األمن 

وح قرار مجلس ور) ٢٠٠١ (١٣٧٣

  ؟)٢٠٠٣ (١٤٥٢األمن 

  

  

  )ل اإلرهابيموتبيانات تجميد  (٣٢التوصية   
ينبغي على السلطات    ٢-٣٢

المختصة االحتفاظ بإحصائيات شاملة 

بشأن المسائل المتصلة بفعالية وكفاءة 

النظم الخاصة بمكافحة غسل األموال 

وينبغي أن يتضمن . وتمويل اإلرهاب

  :ت سنوية عنذلك االحتفاظ بإحصائيا

عدد األشخاص أو ) ٣)(ب(

الكيانات وقيم الممتلكات المجمدة 

قرارات األمم المتحدة وفقاً ل

 أو المتعلقة بتمويل اإلرهاب

  



 

 

  

٤٤

 .بموجبها

 تقديم تلك يرجىإن وجدت، 

  حصائياتاإل

  مواد إضافية

توضيح أي بيانات أو مواد  يرجى

أخرى تعتقد أنها مهمة بالنسبة لفعالية 

الجزء من نظام مكافحة وكفاءة هذا 

  .غسل األموال وتمويل اإلرهاب

  

  
  السلطات

  

  )٣٢و ٣٠و ٢٦التوصيات ( المالية ووظائفها معلومات وحدة ال ٥- ٢
  
   الوصف والتحليل١-٥-٢
 
  ٢٦التوصية   

الوصف العام للقوانين أو التدابير 

  .األخرى، أو الوضع أو السياق

  

ينبغي على الدول إنشاء   ١-٢٦

ات مالية تكون بمثابة وحدة معلوم

وطلب إذا كان (مركز وطني لتلقي 

وتحليل وتوجيه تقارير ) مسموحاً

 المشبوهة وغيرها من عملياتال

المعلومات المتعلقة بأنشطة غسل 

. األموال أو تمويل اإلرهاب المشبوهة

ومن الممكن إنشاء وحدة المعلومات 

المالية إما كهيئة حكومية مستقلة أو 

  .طات قائمةداخل سلطة أو سل

  

  

ينبغي على وحدة   ٢-٢٦

المعلومات المالية أو هيئة مختصة 

أخرى تزويد المؤسسات المالية 

والجهات األخرى المطالبة باإلبالغ 

بإرشادات بشأن طريقة اإلبالغ، بما في 

ذلك مواصفات نماذج اإلبالغ، 

واإلجراءات التي ينبغي اتباعها عند 

  .اإلبالغ

  

  

وحدة ينبغي أن يكون ل  ٣-٢٦

المعلومات المالية الحق في االطالع، 

بشكل مباشر أو غير مباشر، في الوقت 

المناسب على المعلومات المالية 

  



 

 

  

٤٥

واإلدارية والمتعلقة بإنفاذ القانون التي 

تطلبها للقيام بوظائفها بصورة مناسبة، 

 عملياتبما في ذلك تحليل تقارير ال

  .المشبوهة

ينبغي أن تخول وحدة   ٤-٢٦

مات المالية، إما بشكل مباشر أو المعلو

من خالل سلطة مختصة أخرى، سلطة 

الحصول من الجهات المطالبة باإلبالغ 

على المعلومات اإلضافية المطلوبة 

  .للقيام بوظائفها بصورة مناسبة

  

ينبغي الترخيص لوحدة   ٥-٢٦

المعلومات المالية بتوجيه المعلومات 

المالية للسلطات المحلية للقيام 

قيقات أو اتخاذ إجراءات إذا بالتح

توفرت لديها أسباب لالشتباه في 

  .عمليات غسل أموال أو تمويل إرهاب

  

ينبغي أن تتمتع وحدة   ٦-٢٦

المعلومات المالية باستقاللية عملية 

كافية لضمان عدم خضوعها ألي 

  . أو تدخالت غير مناسبةتأثيرات

  

ينبغي حماية المعلومات   ٧-٢٦

دة المعلومات التي تحصل عليها وح

المالية وعدم نشرها إال وفق أحكام 

  .القانون

  

ينبغي على وحدة   ٨-٢٦

المعلومات المالية نشر تقارير دورية، 

وينبغي أن تشتمل تلك التقارير على 

إحصائيات وتطبيقات واتجاهات عامة 

  . على معلومات عن أنشطتهاأيضاًًو

  

ينبغي على أي دولة   ٩-٢٦

المالية أن أنشأت وحدة للمعلومات 

تنظر في التقدم بطلب عضوية 

  .مجموعة إيغمونت

  

ينبغي على الدول أن   ١٠-٢٦

تراعي بيان أهداف مجموعة إيغمونت 

ومبادءها لتبادل المعلومات بين وحدات 

المعلومات المالية بشأن حاالت غسل 

وتضع هذه الوثائق إرشادات (األموال 

مهمة تتعلق بدور وحدات المعلومات 

 وآليات تبادل هاوظائفالمالية و

  ).فيما بينهاالمعلومات 

  

  ) الماليةمعلوماتوحدة ال (٣٠التوصية   



 

 

  

٤٦

وحدة المعلومات المالية   ١-٣٠

ينبغي أن تتمتع وحدات  :فقط

المعلومات المالية وجهات إنفاذ القانون 

واالدعاء والجهات الرقابية والسلطات 

المختصة األخرى العاملة في مكافحة 

وتمويل اإلرهاب غسل األموال 

بمستوى كاف من الهيكلة والتمويل 

والعمالة، وينبغي تزويدها بالموارد 

الفنية وغيرها من الموارد الكافية لكي 

. تؤدي وظائفها بشكل كامل وفعال

وتشمل الهيكلة الكافية ضرورة 

االستقاللية العملية الكافية لتأمين 

تحررها من أي تأثيرات أو تدخالت 

 .١٤ملهاغير مناسبة في ع

  

وحدة المعلومات المالية   ٢-٣٠

ينبغي أن يكون العاملون في  :فقط

السلطات المختصة مطالبين بااللتزام 

بمعايير مهنية عالية، تشمل المعايير 

المتعلقة بالسرية والخصوصية، وأن 

يكونوا على درجة عالية من النزاهة 

  . المهارات المالئمةاوأن يمتلكو

  

لمالية وحدة المعلومات ا  ٣-٣٠

ينبغي توفير تدريب كاف ومالئم  :فقط

للعاملين في السلطات المختصة في 

مجال مكافحة غسل األموال وتمويل 

  .اإلرهاب

المسائل التي يمكن أن يشملها من أمثلة 

نطاق الجرائم : المالئمالكافي والتدريب 

األصلية، والتطبيقات حول غسل 

األموال وتمويل اإلرهاب، وأساليب 

ي تلك الجرائم وإقامة التحقيق ف

الدعاوي القضائية، وأساليب تعقب 

الممتلكات التي تكون متحصالت 

جريمة أو التي سوف تستخدم في 

تمويل اإلرهاب، وضمان ضبط مثل 

هذه الممتلكات وتجميدها ومصادرتها 

واألساليب التقنية التي تستخدمها 

الجهات الرقابية للتأكد من أن 

زاماتها، المؤسسات المالية تنفذ الت

واستخدام تكنولوجيا المعلومات وموارد 

ويمكن . أخرى ترتبط بتنفيذ مهامها

  

                                                 
  . فقط٢٦، يجب تخفيض درجة التقييم للتوصية )٦-٢٦يار المع( في حالة عدم التزام وحدة المعلومات المالية في أي دولة بمطلب االستقاللية العملية الكافية ١٤



 

 

  

٤٧

أو / الدول تدريباً خاصاً وتمنح أن أيضاًً

ترخيصاً للمحققين الماليين لكي يقوموا، 

، بالتحقيقات في ضمن أمور أخرى

جرائم غسل األموال وتمويل اإلرهاب، 

  .والجرائم األصلية

  ) الماليةمعلوماتالوحدة  (٣٢التوصية   
 :وحدة المعلومات المالية  ٢-٣٢

ينبغي على السلطات المختصة االحتفاظ 

بإحصائيات شاملة بشأن المسائل 

المتصلة بفعالية وكفاءة النظم الخاصة 

بمكافحة غسل األموال وتمويل 

وينبغي أن يتضمن ذلك . اإلرهاب

  :االحتفاظ بإحصائيات سنوية عن

لقيها التقارير التي تم ت  )أ(

 عملياتوتوزيعها عن ال

المشبوهة، وأي تقارير أخرى 

حيثما كان ذلك مناسبا بموجب 

  :القانون المحلي
  

 المشبوهة التي عملياتتقارير ال •

تلقتها وحدة المعلومات المالية، 

بما في ذلك تصنيفها حسب نوع 

المؤسسة المالية، أو األعمال 

والمهن غير المالية المحددة، أو 

خص آخر يتقدم أي نشاط أو ش

 بالتقرير؛

 المشبوهة التي عملياتتقارير ال •

 تم تحليلها وتوزيعها؛ 

) ١: (التقارير المقدمة عن •

 بالعملة المحلية أو عملياتال

األجنبية التي تتجاوز حداً معيناً، 

نقل عملة وأدوات قابلة ) ٢(

للتداول لحاملها عبر الحدود، أو 

. التحويالت البرقية الدولية) ٣(

 ةمقبول أن تحتفظ جهمن ال(

  .)أخرى بهذه اإلحصائيات

 إن حصائيات توفير تلك اإليرجى

  .ُوجدت

  

  

  عناصرإضافية

:  المالية فقطمعلوماتوحدة ال ٣-٣٢

هل تحتفظ السلطات المختصة 

  : شاملة عنإحصائياتب

  



 

 

  

٤٨

 المشبوهة عملياتلارير اتق  )أ(

 تحقيقات أو إقامة التي أدت إلى

سل دعاوى أو أحكام إدانة عن غ

األموال، أو تمويل اإلرهاب أو 

  جريمة أصلية أساسية؟

توضيح أي بيانات أو مواد  يرجى

أخرى تعتقد أنها مهمة بالنسبة لفعالية 

وكفاءة هذا الجزء من نظام مكافحة 

  . غسل األموال وتمويل اإلرهاب

  

  
  
، والمصادرة والتجميد   في الجرائم  عاءواالدتحقيق  ال إطار   –مختصة أخرى   وسلطات   االدعاء و إنفاذ القانون  سلطات ٦-٢

  )٣٢و ٣٠و ٢٨و ٢٧التوصيات (

  

   الوصف والتحليل١-٦-٢
 
  ٢٧التوصية   

الوصف العام للقوانين أو التدابير 

  األخرى، أو الوضع أو السياق

  

ينبغي وجود سلطات إنفاذ    ١-٢٧

ة عن مسئول تكون ١٥قانون محددة

ضمان إجراء التحقيقات في جرائم 

ل وتمويل اإلرهاب بصورة غسل األموا

  .مناسبة

  

ينبغي على الدول النظر    ٢-٢٧

في اتخاذ تدابير، تشريعية أو غيرها، 

 التي تحقق المختصةتسمح للسلطات 

في قضايا غسل األموال بتأجيل أو 

التخلي عن اعتقال األشخاص المشتبه 

فيهم أو ضبط األموال، بغرض تحديد 

األشخاص المتورطين في هذه األنشطة 

  .أو لجمع األدلة

  

  العناصر اإلضافية

هل توجد تدابير، تشريعية    ٣-٢٧

أو غيرها، توفر لسلطات إنفاذ القانون 

أو سلطات اإلدعاء أساساً قانونياً مالئماً 

الستخدام نطاق واسع من أساليب 

التحقيق الخاصة عند إجراء التحقيقات 

الخاصة بغسل األموال أو تمويل 

  

                                                 
  .ية أيضاًً في بعض الدول على سلطات االدعاءمسئول تقع ال١٥



 

 

  

٤٩

 المراقبمثل التسليم (اإلرهاب 

لمتحصالت الجريمة أو األموال المزمع 

استخدامها في اإلرهاب أو العمليات 

  ؟)إلى غير ذلكالسرية 

في حالة السماح باستخدام    ٤-٢٧

أساليب تحقيق خاصة، هل تستخدم تلك 

األساليب عند إجراء التحقيقات الخاصة 

بغسل األموال وتمويل اإلرهاب 

ى أي والجرائم األصلية األساسية، وإل

  مدى تستخدم تلك األساليب؟

  

إلى جانب أساليب التحقيق    ٥-٢٧

الخاصة، هل تستخدم اآلليات الفعالة 

  التالية؟

مجموعات دائمة أو مؤقتة   ) أ (

متخصصة في إجراء تحقيقات 

محققون (عن متحصالت الجرائم 

؟ ومن العناصر المهمة )ماليون

في عمل مثل هذه المجموعات أو 

 على التحقيق، الهيئات التركيز

وضبط متحصالت الجرائم 

  .وتجميدها ومصادرتها
  

 مشتركةإجراء تحقيقات  ) ب(

مع السلطات المختصة المعنية 

في دول أخرى، تشمل استخدام 

أساليب تحقيق خاصة، شرط 

  توفر ضمانات وقائية كافية؟

  

هل تقوم سلطات إنفاذ    ٦-٢٧

القانون ووحدة المعلومات المالية 

حسب (ختصة األخرى والسلطات الم

بمراجعة الطرق ) مقتضى الحال

واألساليب واالتجاهات العامة الخاصة 

بمكافحة غسل األموال وتمويل 

اإلرهاب بصورة منتظمة فيما بينها؟ 

وهل توزع المعلومات أو التحليالت أو 

الدراسات الناتجة عن تلك المراجعة 

على العاملين في سلطات إنفاذ القانون 

ات المالية والعاملين في ووحدة المعلوم

  السلطات المختصة األخرى؟

  

  ٢٨التوصية   
ينبغي أن تتوفر للسلطات    ١-٢٨

ة عن إجراء مسئولالمختصة ال

التحقيقات الخاصة بغسل األموال 

  



 

 

  

٥٠

وتمويل اإلرهاب والجرائم األصلية 

  :األساسية الصالحيات التي تمكنّها من

  اإللزام بتقديم، ) أ(

و  األشخاص أتفتيش) ب(

  المواقع بحثاً عن، 

ضبط األدلة والحصول ) ج(

  :على
  

 وبيانات الهوية عملياتسجالت ال

التي تم الحصول عليها من خالل 

إجراءات العناية الواجبة، 

وملفات الحسابات، ومراسالت 

الشركات، والسجالت أو الوثائق 

أو المعلومات األخرى التي 

تحتفظ بها المؤسسات المالية أو 

ل األخرى أو شركات األعما

وينبغي . األشخاص اآلخرون

ممارسة هذه الصالحيات من 

وعلى سبيل (خالل عملية قانونية 

المثال، مذكرات االستدعاء ألداء 

الشهادة أو المثول أمام القضاء، 

أو أذون التفتيش والضبط، أو 

وأن تستخدم في ) أوامر المحكمة

إجراء التحقيقات وإقامة الدعاوى 

ال وتمويل الخاصة بغسل األمو

اإلرهاب والجرائم األصلية 

األساسية، أو في اإلجراءات ذات 

الصلة، مثل اتخاذ إجراءات 

لتجميد متحصالت الجرائم 

  .ومصادرتها

ينبغي أن يكون لدى    ٢-٢٨

 أعاله إليهاالسلطات المختصة المشار 

الصالحيات التي تمكنّها من أخذ إفادات 

الشهود الستخدامها في التحقيقات 

دعاوى الخاصة بغسل األموال وال

وتمويل اإلرهاب والجرائم األصلية 

األساسية األخرى، أو في اإلجراءات 

  .ذات الصلة

  

  )فقطواالدعاء  إنفاذ القانون جهات (٣٠التوصية   
جهات إنفاذ القانون   ١-٣٠

ينبغي أن تتمتع وحدات  :واالدعاء فقط

المعلومات المالية وجهات إنفاذ القانون 

 والجهات الرقابية والسلطات واالدعاء
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المختصة األخرى العاملة في مكافحة 

غسل األموال وتمويل اإلرهاب 

بمستوى كاف من الهيكلة والتمويل 

تزويدها بالموارد ينبغي والعمالة، و

 الكافية لكي وغيرها من المواردالفنية 

. تؤدي وظائفها بشكل كامل وفعال

وتشمل الهيكلة الكافية ضرورة 

ية العملية الكافية لتأمين االستقالل

تحررها من أي تأثيرات أو تدخالت 

 .غير مناسبة في عملها

ينبغي أن : إنفاذ القانون  ٢-٣٠

يكون العاملون في السلطات المختصة 

مطالبين بااللتزام بمعايير مهنية عالية، 

تشمل المعايير المتعلقة بالسرية 

والخصوصية، وأن يكونوا على درجة 

 المهارات ااهة وأن يمتلكوعالية من النز

  .المالئمة

  

ينبغي توفير  :إنفاذ القانون  ٣-٣٠

تدريب كاف ومالئم للعاملين في 

السلطات المختصة في مجال مكافحة 

  .غسل األموال وتمويل اإلرهاب

المسائل التي يمكن أن يشملها من أمثلة 

نطاق الجرائم : المالئمالكافي والتدريب 

غسل األصلية، والتطبيقات حول 

األموال وتمويل اإلرهاب، وأساليب 

التحقيق في تلك الجرائم وإقامة 

الدعاوي القضائية، وأساليب تعقب 

الممتلكات التي تكون متحصالت 

جريمة أو التي سوف تستخدم في 

تمويل اإلرهاب، وضمان ضبط مثل 

هذه الممتلكات وتجميدها ومصادرتها 

واألساليب التقنية التي تستخدمها 

رقابية للتأكد من أن الجهات ال

المؤسسات المالية تنفذ التزاماتها، 

واستخدام تكنولوجيا المعلومات وموارد 

ويمكن . أخرى ترتبط بتنفيذ مهامها

أو / الدول تدريباً خاصاً وتمنح أن أيضاًً

ترخيصاً للمحققين الماليين لكي يقوموا، 

، بالتحقيقات في ضمن أمور أخرى

رهاب، جرائم غسل األموال وتمويل اإل

  .والجرائم األصلية

  

  العناصر اإلضافية

هل يتم تقديم برامج   ٤-٣٠
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تدريبية أو تثقيفية خاصة للقضاة 

والمحاكم تتعلق بجرائم غسل األموال 

وتمويل اإلرهاب، وضبط وتجميد 

 تكونومصادرة الممتلكات التي 

متحصالت جرائم أو التي يمكن أن 

  تستخدم في تمويل اإلرهاب؟

  ةمواد إضافي

يرجى توضيح أي بيانات أو مواد 

أخرى تعتقد أنها مهمة بالنسبة لفعالية 

وكفاءة هذا الجزء من نظام مكافحة 

  .غسل األموال وتمويل اإلرهاب

  

 
 
  )التوصية الخاصة التاسعة( اإلقرار أو اإلفصاح عبر الحدود ٧- ٢

  

  ١٦ الوصف والتحليل١-٧-٢
 
  التوصية الخاصة التاسعة  

انين أو التدابير الوصف العام للقو

  األخرى، أو الوضع أو السياق

  

لكي تتمكن من اكتشاف    ١-٩

النقل المادي عبر الحدود للعملة 

 لحاملهاواألدوات المالية القابلة للتداول 

التي ترتبط بغسل األموال أو تمويل 

اإلرهاب، ينبغي على الدول أن تطبق 

أحد النظامين التاليين فيما يتعلق بالنقل 

عبر الحدود للعملة واألدوات المادي 

المالية القابلة للتداول لحاملها دخوال 

  : ١٧وخروجا

نظام لإلقرار يتسم   ) أ(

  :بالخصائص التالية

ينبغي إلزام   ) ١(

جميع األشخاص الذين 

ينقلون عبر الحدود العملة أو 

األدوات المالية القابلة 

للتداول لحاملها التي تتجاوز 

 قيمتها مبلغ الحد المعين

بتقديم إقرار صحيح إلى 

  

                                                 
 النـصان   يجـب أن يكـون    ، و ٥-٢ ارتباطا أساسيا بوصف وحدة المعلومات المالية في القسم          ٧-٣ في القسم    المشبوهة عملياتيرتبط وصف نظام اإلبالغ عن ال      ١٦

   . مكررينوليساا بعضا لبعضهم متممين
  .لنقل عبر الحدود للعملة واألدوات المالية القابلة للتداول لحاملها دخوالً وخروجاًأحد هذين النظامين أو االثنين معاً في ما يتعلّق با أن تعتمدلدول  يمكن ل١٧
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  السلطات المختصة المعينة، 

وال يزيد مبلغ   ) ٢(

 ١٥٠٠٠الحد المعين عن 

  .١٨دوالر أمريكي/يورو
  

  أو

 يتسم لإلفصاحنظام  ) ب(

  :بالخصائص التالية

ينبغي إلزام   ) ١(

جميع األشخاص الذين 

ينقلون عبر الحدود العملة أو 

األدوات المالية القابلة 

ها باإلفصاح للتداول لحامل

الصحيح عنها للسلطات 

المختصة المعينة عندما 

  يطلب منهم ذلك،

ينبغي أن   ) ٢(

تكون للسلطات المختصة 

المعينة صالحية إجراء 

تحرياتها على أساس 

مستهدف يستند إلى معلومات 

أو اشتباه أو على أساس 

  .عشوائي

عندما تكتشف السلطات    ٢-٩

 كاذباً إفصاحاً/المختصة المعينة إقراراً

حول نقل عملة أو أدوات مالية قابلة 

للتداول لحاملها، أو في حالة عدم تقديم 

إفصاح عنها، ينبغي أن تكون /إقرار

لديها صالحية طلب والحصول على 

معلومات من الناقلين عن منشأ هذه 

العملة أو األدوات المالية القابلة للتداول 

  .لحاملها وعن أغراض استخدامها

  

 أن تكون السلطات ينبغي   ٣-٩

المختصة المعينة قادرة على وقف أو 

 الماليةتقييد انتقال العملة أو األدوات 

القابلة للتداول لحاملها لمدة معقولة 

للتأكد مما إذا كان هناك دليل على 

  :حدوث غسل أموال أو تمويل إرهاب

حيثما كان هناك اشتباه في   ) أ(

غسل أموال أو تمويل إرهاب، 

  

                                                                                                                                                             
وعلى أي حال، ال يجب أن . حقيق أهداف التوصية الخاصة التاسعة أن تضمن أن الحد المعين منخفض بقدر كاف لتاإلقرارينبغي على الدول التي تطبق نظام  ١٨

  .دوالر أمريكي/ يورو١٥٠٠٠يزيد هذا الحد عن 



 

 

  

٥٤

  أو 

ثما كان هناك حي ) ب(

  .إفصاح كاذب/إقرار

أن يتم ينبغي، كحد أدنى،    ٤-٩

معلومات عن مبلغ العملة الاالحتفاظ ب

أو األدوات المالية القابلة للتداول 

لحاملها التي تم اإلقرار بها أو اإلفصاح 

عنها، أو التي تم اكتشافها، والبيانات 

ليتم ) حامليها(الخاصة بهوية حاملها 

، قبل السلطات المناسبة من استخدامها

  :وذلك في الحاالت التالية

اإلقرار الذي يتجاوز مبلغ   ) أ(

  الحد المعين؛ أو

اإلفصاح الذي /اإلقرار ) ب(

  يشتمل على معلومات كاذبة؛ أو

االشتباه في غسل األموال   ) ج(

  .أو تمويل اإلرهاب

  

ينبغي أن يتاح لوحدة    ٥-٩

المعلومات المالية االطالع على 

 يتم الحصول عليها من التيلومات المع

-٩خالل العمليات المطبقة في المعيار 

  : إما من خالل١

نظام يتم من خالله إبالغ   ) أ(

وحدة المعلومات المالية بحاالت 

االشتباه في نقل العملة واألدوات 

  المالية عبر الحدود، أو

إتاحة المعلومات الواردة  ) ب(

اإلفصاح بصورة /في اإلقرار

لوحدة المعلومات المالية مباشرة 

  .بطريقة أخرى

  

ينبغي وجود تنسيق كاف    ٦-٩

على المستوى المحلي بين سلطات 

الجمارك والهجرة والسلطات المعنية 

األخرى وذلك بشأن األمور المتعلقة 

  .بتطبيق التوصية الخاصة التاسعة

  

ينبغي أن تسمح الدول،    ٧-٩

 الدولي، بأكبر قدر ممكن المستوىعلى 

 تدابير التعاون والمساعدة فيما بين من

السلطات المختصة، بما يتفق مع 

 ٣٥التزاماتها الواردة في التوصيات 

  . والتوصية الخاصة الخامسة٤٠إلى 

ومن أمثلة التدابير التي يمكن اتخاذها 

مأخوذة من ورقة أفضل الممارسات (
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  ):المتعلقة بالتوصية الخاصة التاسعة

وجود ترتيبات خاصة  •

عاون مع دول أخرى بالت

تسمح بتبادل المعلومات 

الجمركية بين السلطات 

الجمركية والوكاالت 

المعنية األخرى حول 

تقارير نقل العملة 

واألدوات المالية عبر 

الحدود والمبالغ النقدية 

 .المضبوطة

ضمان إمكانية تبادل  •

المعلومات المسجلة وفقا 

 مع السلطات ٤-٩للمعيار 

المختصة األجنبية في 

  .الحاالت المالئمة

ينبغي على الدول أن تتأكد    ٨-٩

 ٤-١٧ إلى ١-١٧من تطبيق المعايير 

 على أيضاًً) ١٧في التوصية (

األشخاص الذين يقدمون إقرارات أو 

إفصاحات كاذبة خالفاً لاللتزامات 

المنصوص عليها في التوصية الخاصة 

  .التاسعة

  

ينبغي على الدول أن    ٩-٩

 إلى ١-١٧يير تضمن تطبيق المعا

 على أيضاًً) ١٧في التوصية  (٤-١٧

األشخاص الذين يقومون بنقل مادي 

 أو األدوات المالية للعملةعبر الحدود 

القابلة للتداول لحاملها التي ترتبط 

بتمويل اإلرهاب أو غسل األموال 

خالفاً لاللتزامات المنصوص عليها في 

  .التوصية الخاصة التاسعة

  

لدول أن ينبغي على ا   ١٠-٩

 ٦-٣ إلى ١-٣تضمن تطبيق المعايير 

 على األشخاص أيضاًً) ٣في التوصية (

الذين يقومون بنقل مادي عبر الحدود 

للعملة أو األدوات المالية القابلة للتداول 

لحاملها التي ترتبط بتمويل اإلرهاب أو 

  .غسل األموال

  

ينبغي على الدول أن    ١١-٩

-٣ إلى ١-٣تضمن تطبيق المعايير 

 أيضاًً) في التوصية الخاصة الثالثة (١٠

 بنقلعلى األشخاص الذين يقومون 
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مادي عبر الحدود للعملة أو األدوات 

المالية القابلة للتداول لحاملها التي 

  .ترتبط بتمويل اإلرهاب

إذا اكتشفت دولة ما حركة    ١٢-٩

غير معتادة عبر الحدود للذهب أو 

، يمةالكرالمعادن النفيسة أو األحجار 

ينبغي عليها إخطار سلطة الجمارك أو 

غيرها من السلطات المختصة في 

الدول التي خرجت منها تلك المواد 

أو التي توجهت إليها، حسبما يكون /و

مالئماً، وأن تتعاون معها بهدف التثبت 

من مصدر هذه المواد ووجهتها 

والغرض منها وبهدف اتخاذ اإلجراء 

  .المالئم بشأنها

  

غي أن تخضع النظم ينب   ١٣-٩

 عبر الحدود عملياتالالخاصة بإبالغ 

لضمانات وقائية مشددة لضمان 

استخدام المعلومات أو البيانات المبلّغة 

  .أو المسجلّة بشكل سليم

  

  العناصر اإلضافية

هل طبقت الدولة أو    ١٤-٩

نظرت في تطبيق التدابير الواردة في 

 المتعلقة الممارساتمذكرة أفضل 

  الخاصة التاسعة؟بالتوصية 

  

حيثما كانت هناك نظم    ١٥-٩

إلبالغ نقل العملة عبر الحدود، هل يتم 

االحتفاظ بالتقارير في قاعدة بيانات 

إلكترونية متاحة للسلطات المختصة 

ألغراض مكافحة غسل األموال 

  وتمويل اإلرهاب؟

  

  

  

  

  

  

  ): ١٩سلطات الجمارك (٣٠التوصية   
 :سلطات الجمارك فقط  ١-٣٠

غي أن تتمتع وحدات المعلومات ينب

المالية وجهات إنفاذ القانون واالدعاء 

والجهات الرقابية والسلطات المختصة 

األخرى العاملة في مكافحة غسل 

األموال وتمويل اإلرهاب بمستوى كاف 

من الهيكلة والتمويل والعمالة، وينبغي 

تزويدها بالموارد الفنية وغيرها من 

ي وظائفها الموارد الكافية لكي تؤد

  

                                                 
أو ) فـي بعـض اإلختـصاصات القـضائية    ( وتتضمن السلطات المختصة األخرى الهيئات التي تُعنى بالتعاون الدولي كالهيئة المركزية أو السلطات الجمركيـة                ١٩

  .الوزارات



 

 

  

٥٧

وتشمل الهيكلة . بشكل كامل وفعال

الكافية ضرورة االستقاللية العملية 

الكافية لتأمين تحررها من أي تأثيرات 

 .٢٠عملها أو تدخالت غير مناسبة في

 :سلطات الجمارك فقط  ٢-٣٠

ينبغي أن يكون العاملون في السلطات 

المختصة مطالبين بااللتزام بمعايير 

لمعايير المتعلقة مهنية عالية، تشمل ا

بالسرية والخصوصية، وأن يكونوا 

على درجة عالية من النزاهة وأن 

  . المهارات المالئمةايمتلكو

  

 :سلطات الجمارك فقط  ٣-٣٠

ينبغي توفير تدريب كاف ومالئم 

للعاملين في السلطات المختصة في 

مجال مكافحة غسل األموال وتمويل 

  .اإلرهاب

 أن يشملها المسائل التي يمكنمن أمثلة 

نطاق الجرائم : المالئمالكافي والتدريب 

األصلية، والتطبيقات حول غسل 

األموال وتمويل اإلرهاب، وأساليب 

التحقيق في تلك الجرائم وإقامة 

الدعاوي القضائية، وأساليب تعقب 

الممتلكات التي تكون متحصالت 

جريمة أو التي سوف تستخدم في 

تمويل اإلرهاب، وضمان ضبط مثل 

ذه الممتلكات وتجميدها ومصادرتها ه

واألساليب التقنية التي تستخدمها 

الجهات الرقابية للتأكد من أن 

المؤسسات المالية تنفذ التزاماتها، 

واستخدام تكنولوجيا المعلومات وموارد 

ويمكن . أخرى ترتبط بتنفيذ مهامها

أو / الدول تدريباً خاصاً وتمنح أن أيضاًً

ليين لكي يقوموا، ترخيصاً للمحققين الما

، بالتحقيقات في ضمن أمور أخرى

جرائم غسل األموال وتمويل اإلرهاب، 

  .والجرائم األصلية

  

  ٣٢التوصية   
ينبغي على السلطات   ٢-٣٢

المختصة االحتفاظ بإحصائيات شاملة 

بشأن المسائل المتصلة بفعالية وكفاءة 

  

                                                                                                                                                             
  . فقط٢٦، يجب تخفيض درجة التقييم للتوصية )٦-٢٦المعيار (الة عدم التزام وحدة المعلومات المالية في أي دولة بمطلب االستقاللية العملية الكافية  في ح٢٠



 

 

  

٥٨

النظم الخاصة بمكافحة غسل األموال 

نبغي أن يتضمن وي. وتمويل اإلرهاب

  :ذلك االحتفاظ بإحصائيات سنوية عن
   

 التي تم تلقيها التقارير  )أ(

 عملياتوتوزيعها عن ال

المشبوهة، وأي تقارير أخرى 

حيثما كان ذلك مناسبا بموجب 

  –القانون المحلي 
  

) ٢: ... ( المقدمة عنالتقارير •

نقل عملة وأدوات قابلة للتداول 

 لحاملها عبر الحدود
 

ُيرجى ، حصائياتهذه اإل إن وجدت

   .هاتقديم

  مواد إضافية

توضيح أي بيانات أو مواد  يرجى

أخرى تعتقد أنها مهمة بالنسبة لفعالية 

وكفاءة هذا الجزء من نظام مكافحة 

  .غسل األموال وتمويل اإلرهاب

  

    
  



 

 

  

٥٩

   المؤسسات المالية–التدابير الوقائية    -٣
طية التدابير الوقائية المتعلقة بمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب كما هي مطبقة على             مجال تغ عن   ةعام موجز  نظرةإعطاء   يرجى

  ؟القطاع المالي، أي بعبارة أخرى ما هي القطاعات التي تغطيها تلك التدابير وإلى أي حد يتم تطبيقها
 

    الوصف

  
  السجالتواالحتفاظ بالعناية الواجبة 

  

  رهابغسل األموال أو تمويل اإلمخاطر   ١-٣
  

 أو   معينة لمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب، أو تخفيف التـدابير المتخـذة            متطلباتقرر عدم تطبيق    ت أن   دولة لل يمكن  
وبالمثل، وكما هو منصوص عليه في التوصـية الخامـسة،          . غسل األموال أو تمويل اإلرهاب    مخاطر   إلى انخفاض    ، استناداً هاتبسيط
 أو  عمليات في ظروف معينة درجة المخاطر المرتبطة بأنواع معينة من العمالء أو عالقات العمل أو ال               حددت للمؤسسات المالية أن     يمكن

 األساس الذي استندت إليه في اتخاذ قرار بعدم تطبيق تـدابير معينـة الزمـة                ١-٣ أن تحدد في القسم      دول على ال  ينبغيو. المنتجات
راجع (بعينها   في توصيات للمخاطر  وحيثما كانت هناك إشارات محددة      . الي معين لمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب على قطاع م       

، وهي األقـسام    المشتركالتقييم  من تقرير   ذات الصلة   في تلك التوصيات في األقسام      المخاطر  ينبغي وصف مسألة    ) التعليمات للمقيمين 
  .٢٠٠٤فحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب لعام  من منهجية مكا١٨ و١٧ راجع الفقرتين. ٥-٤ و٤-٤ و١-٤ و١٣-٣ و٨-٣ و٢-٣
 

    الوصف

  

  )٨-٥التوصيات (العناية الواجبة وتشمل تدابير العناية المكثفة أو المخففة    ٢- ٣
  
   الوصف والتحليل١-٢-٣
 
  

  
  ٥التوصية 

الوصف العام للقوانين أو التدابير 

  األخرى أو الوضع أو السياق

  

ينبغي أال يسمح للمؤسسات   *١-٥

 أو مجهولةمالية باالحتفاظ بحسابات ال

 في حالةو   .حسابات بأسماء وهمية

الحسابات الرقمية، ينبغي أن تكون 

المؤسسات المالية مطالبة باالحتفاظ بها 

االلتزام بطريقة يمكن من خاللها تحقيق 

الكامل بتوصيات مجموعة العمل 

 على ينبغيوعلى سبيل المثال، . المالي

يد هوية العميل المؤسسات المالية تحد

وان تكون بما يتفق مع هذه المعايير، 

متاخى سجالت تحديد هوية العمالء 

 عن االلتزام بمعايير مكافحة مسئوللل

  



 

 

  

٦٠

تمويل اإلرهاب، /غسل األموال

ين المختصين ذوي الصلة مسئولوال

  .والسلطات المختصة

  ٢١متى تكون العناية الواجبة مطلوبة
  
ينبغي أن تكون المؤسسات   *٢-٥

لمالية مطالبة باتخاذ إجراءات العناية ا

  :الواجبة في الحاالت التالية
  

   عالقات عمل؛إنشاء  )أ(

عارضة  عملياتإجراء   )ب(

 المعمول به المعينتفوق الحد 

). يورو/ دوالر أمريكي١٥٠٠٠(

 الحاالت التي أيضاًًويشمل هذا 

 في عملية عملياتتتم فيها ال

واحدة أو عمليات متعددة تبدو 

  ة مع بعضها البعض؛مرتبط

عارضة  عملياتإجراء   )ج(

في صورة تحويالت برقية في 

الحاالت التي تغطيها المذكرة 

التفسيرية للتوصية الخاصة 

  السابعة؛

وجود اشتباه في حدوث   )د(

 غسل أموال أو تمويل عملية

إرهاب بغض النظر عن أي 

إعفاءات أو حدود معينة مشار 

إليها في أماكن أخرى ضمن 

 مجموعة العمل المالي؛ توصيات

  أو

 شكوك لدى وجود )هـ(

المؤسسة المالية بشأن مدى دقة 

التي تم أو كفاية البيانات 

 عليها مسبقاً بخصوص الحصول

  .تحديد هوية العمالء

  

  ٢٢ العناية الواجبة المطلوبةتدابير
  
ينبغي أن تكون المؤسسات   *٣-٥

المالية مطالبة بالتعرف على هوية 

مين أو العارضين، سواء الدائ(العمالء 

شخصيات  أو ين طبيعي أشخاصاًكانوا

  

                                                 
  .عمليةال تحتاج المؤسسات المالية إلى أن تكرر عملية تحديد هوية العميل والتحقق منها في كل مرة يقوم فيها بإجراء  ٢١
ومع ذلك، فإن هناك ظروفاً قد يكون من المعقول فيها أن تسمح الدولة . ي القاعدة العامة بضرورة خضوع العمالء لكافة إجراءات العناية الواجبة بالكاملتقض ٢٢

 .لمخاطردرجات المؤسساتها المالية بتطبيق تدابير العناية الواجبة على أساس 



 

 

  

٦١

والتحقق )  أو ترتيبات قانونيةاعتبارية

من هوية العميل باستخدام وثائق أو 

بيانات أو معلومات أصلية من مصدر 

بيانات التعرف على (موثوق ومستقل 

 .٢٣)الهوية

ينبغي أن تكون المؤسسات   ٤-٥

العمالء من المالية، فيما يخص 

 االعتبارية أو الترتيبات الشخصيات

  :ما يليالقانونية، مطالبة ب
  

 أي مما إذا كانالتحقق   )*أ(

نيابة  يتصرفشخص يدعي أنه 

عن العميل هو شخص مصرح 

 مع التعرف فعالًذلك القيام بله 

  على هويته والتحقق منها؛ 

والتحقق من الوضع   )ب(

 أو ة االعتبارييةالقانوني للشخص

وذلك مثال من وني، الترتيب القان

 الحصول على إثبات خالل

، مشابهالتأسيس أو أي دليل 

والحصول على معلومات تتعلق 

باسم العميل وأسماء األوصياء 

) للصناديق االستئمانية(عليه 

وشكله القانوني وعنوانه ومديريه 

)  االعتباريةللشخصيات(

 السلطة واألحكام التي تنظّم

و  أة االعتبارييةالملزمة للشخص

  .الترتيب القانوني

  

ينبغي أن تكون المؤسسات   *٥-٥

المالية مطالبة بالتعرف على هوية 

 معقولة تدابيرالمستفيد الحقيقي، واتخاذ 

 باستخدام معلومات أو ٢٤للتحقق منها

بيانات مأخوذة من مصدر موثوق بما 

يطمئن المؤسسة المالية بأنها تعرف 

  .المستفيد الحقيقي

  

جميع العمالء،  بفيما يتعلق  *١-٥-٥

ينبغي على المؤسسات المالية التحقق 

  

                                                                                                                                                             
صول عليها عن العمالء، وبيانات التعرف على الهوية التي يمكن استخدامها في التحقق من هذه المعلومات في ورقة  توجد أمثلة ألنواع المعلومات التي يمكن الح٢٣

 الصادرة عن مجموعة العمل General Guide on Account Opening and Customer Identification" عام لفتح الحسابات والتعرف على العمالءالدليل ال"

 .مصرفية عبر الحدود التابعة للجنة بازل للرقابة المصرفيةالمعنية باألعمال ال
 ١٤-٥راجع أيضاًً المعيار . التأمين على الحياة وغيرها من أنواع التأمين، ينبغي أيضاًً التعرف على هوية المستفيد من وثيقة التأمين والتحقق منهاإلى بالنسبة  ٢٤

 .المتعلق بتوقيت هذه اإلجراءات



 

 

  

٦٢

نيابة عن  يتصرفمما إذا كان العميل 

شخص آخر، واتخاذ خطوات معقولة 

بعد ذلك للحصول على بيانات كافية 

  .للتحقق من هوية ذلك الشخص اآلخر

 إلى الشخصياتبالنسبة   ٢-٥-٥

االعتبارية أو الترتيبات القانونية، ينبغي 

لمؤسسات المالية مطالبة أن تكون ا

باتخاذ إجراءات معقولة حتى يتسنى لها 

  :ما يلي
  

ملكية الفهم هيكل   )أ(

  العميل؛والسيطرة على 

تحديد األشخاص الطبيعيين  )*ب(

الذين لهم ملكية أو سيطرة فعلية 

وهذا يشمل . على العميل

األشخاص الذين يمارسون 

سيطرة فعالة كاملة على 

و الترتيب  أة االعتبارييةالشخص

  .القانوني

  

من أمثلة التدابير التي تكون عادة 

مطلوبة للقيام بهذه الوظيفة بصورة 

  :مرضية

 –الشركات إلى بالنسبة  •

األشخاص التعرف على 

الطبيعيين الذين لهم حصة 

مسيطرة واألشخاص 

الطبيعيين الذين يمثلون 

 .تهاعقل الشركة وإدار

صناديق إلى البالنسبة  •

تعرف على  ال–االستئمانية 

 والوصي أو ،الموصي

الشخص الذي يمارس 

رقابة فعالة على 

  .الصندوق، والمستفيدين

  

إذا كان العميل أو : ظة للمقٌيمينحمال

مالك الحصة المسيطرة شركة عامة 

خاضعة للمتطلبات الرقابية لإلفصاح، 

أي شركة عامة مدرجة في سوق 

معروفة لألوراق المالية، ال يكون من 

لة التعرف على هوية الضروري محاو

حملة أسهم هذه الشركة العامة والتحقق 

  



 

 

  

٦٣

  .منها

ينبغي أن تكون المؤسسات   ٦-٥

المالية مطالبة بالحصول على معلومات 

تتعلق بالغرض من عالقة العمل 

  .وطبيعتها

  

ينبغي أن تكون المؤسسات   *٧-٥

المالية مطالبة باتخاذ إجراءات العناية 

إلى بة الواجبة بصفة مستمرة بالنس

  .عالقات العمل

  

ينبغي أن تشمل   ١-٧-٥

لعناية الواجبة المستمرة لجراءات اإل

 التي تتم طوال عملياتالتدقيق في ال

العالقة لضمان اتساق قيام فترة 

 التي يتم إجراؤها مع ما عملياتال

تعرفه المؤسسة عن العمالء ونمط 

إذا ونشاطهم والمخاطر التي يمثلونها، 

  .در األموالاقتضى األمر، مص

  

ينبغي أن تكون المؤسسات   ٢-٧-٥

 الوثائق أو  أنالمالية مطالبة بالتأكد من

البيانات أو المعلومات التي يتم 

الحصول عليها بموجب إجراءات 

العناية الواجبة محدثة باستمرار 

ومالئمة وذلك بمراجعة السجالت 

إلى القائمة، وعلى األخص بالنسبة 

لعمل مرتفعة فئات العمالء وعالقات ا

  .المخاطر

  

  المخاطر

ينبغي أن تكون المؤسسات   ٨-٥

المالية مطالبة باتخاذ إجراءات العناية 

الواجبة المشددة لفئات العمالء أو 

 مرتفعة عملياتعالقات العمل أو ال

  .المخاطر

  

من أمثلة الفئات مرتفعة المخاطر 

مأخوذة من ورقة بازل عن العناية (

  : ما يلي٢٥)الواجبة

  .العمالء غير المقيمين  )أ(

  .الخدمات المصرفية الخاصة  )ب(

 االعتبارية أو شخصياتال  )ج(

الترتيبات القانونية، كالصناديق 

االستئمانية التي تكون أدوات لحيازة 

  

                                                 
 . على أمثلة أخرى للمخاطر األعلى٧ و٦  تشتمل التوصيتان٢٥



 

 

  

٦٤

  .أصول شخصية

الشركات التي يكون حملة   )د(

األسهم فيها اسميين أو تكون أسهمها 

  .لحاملها

  

ة قد تتضمن أنواع إجراءات العناي

الواجبة المشددة تلك التدابير 

  .٦المنصوص عليها في التوصية 
 
 حيثما كانت المخاطر منخفضة، ٩-٥

يمكن للدول أن تقرر أنه يمكن 

للمؤسسات المالية أن تطبق تدابير 

. العناية الواجبة بشكل مبسط أو مخفف

وعلى الرغم من أن القاعدة العامة 

تقضي بضرورة خضوع العمالء لكافة 

ات العناية الواجبة، بما في ذلك إجراء

مطلب التعرف على المستفيد الحقيقي، 

فإن هناك ظروفا تكون فيها مخاطر 

غسل األموال أو تمويل اإلرهاب 

منخفضة، حيث تكون المعلومات عن 

هوية العميل والمستفيد الحقيقي ألحد 

العمالء متاحة علناً، أو حيث تتوفر 

سبل التحقق والضوابط الكافية في 

  وفي. واضع أخرى في النظم المحليةم

  

مثل هذه الحاالت، قد يكون من الممكن 

 لمؤسساتها ة المعنيالدولةسمح تأن 

المالية بتطبيق تدابير العناية الواجبة 

بشكل مبسط أو مخفف عند التعرف 

على هوية العميل والمستفيد الحقيقي 

  .والتحقق منهما

 أو عملياتمن أمثلة العمالء أو ال

ات ذات المخاطر المنخفضة ما المنتج

  :٢٦يلي

 شرط –المؤسسات المالية   )أ(

خضوعها لمتطلبات مكافحة غسل 

األموال وتمويل اإلرهاب التي تتوافق 

مع توصيات مجموعة العمل المالي، 

 ألغراض خاضعة للرقابةوأن تكون 

  .االلتزام بهذه المتطلبات

الشركات العامة التي   )ب(

. لإلفصاحتخضع للمتطلبات الرقابية 

  

                                                 
  . أو مكان العميلعملية ينبغي على المقٌيمين أن يحددوا في كل حالة ما إذا كانت المخاطر منخفضة، اعتمادا على نوع العميل أو المنتج أو ال٢٦



 

 

  

٦٥

ويشير هذا إلى الشركات المدرجة في 

سوق لألوراق المالية أو الحاالت 

  .المشابهة

اإلدارات أو المؤسسات   )ج(

  .الحكومية

وثائق التأمين على الحياة   )د(

التي ال يزيد القسط السنوي فيها على 

يورو أو ذات / دوالر أمريكي١٠٠٠

 ٢٥٠٠ نالقسط الوحيد الذي ال يزيد ع

  .يورو/كيدوالر أمري

وثائق التأمين الخاصة   )هـ(

بنظم معاشات التقاعد في حال انتفاء 

شرط التنازل وعدم إمكانية استخدام 

  .الوثيقة كضمان

معاش التقاعد أو صناديق   )و(

التقاعد أو النظم المشابهة التي توفر 

مزايا التقاعد للموظفين، حيث تدفع 

االشتراكات عن طريق االستقطاع من 

تسمح قواعد النظام األجور وال 

بالتنازل عن حصة العضو بموجب هذا 

  .النظام

من المستفيدون الحقيقيون   )ز(

التي تحتفظ بها الحسابات المجمعة 

والمهن غير المالية المحددة، األعمال 

شرط أن تكون تلك األعمال أو المهن 

خاضعة لمتطلبات مكافحة غسل 

األموال وتمويل اإلرهاب التي تتفق مع 

مجموعة العمل المالي، وأن توصيات 

ة متابعتخضع كذلك لنظم فعالة ل

  .وضمان التزامها بهذه المتطلبات

حيثما كان مسموحاً   ١٠-٥

للمؤسسات المالية بتطبيق إجراءات 

العناية الواجبة المبسطة أو المخففة تجاه 

، ينبغي دولة أخرىالعمالء المقيمين في 

 على الدول التي مقتصراًأن يكون ذلك 

 مطمئنة اللتزامها ة األصليالدولةكون ت

بتوصيات مجموعة العمل المالي 

  .وتطبيقها لها بفعالية

  

ال تقبل تدابير العناية   ١١-٥

شك في ال في حالةالمبسطة الواجبة 

وقوع غسل أموال أو تمويل إرهاب أو 

في حال وجود ظروف محددة تنطوي 

  . على مخاطر مرتفعة

  



 

 

  

٦٦

حيثما كان مسموحاً   ١٢-٥

مؤسسات المالية بتحديد مستوى لل

إجراءات العناية الواجبة على أساس 

، فينبغي أن تتوافق المخاطردرجات 

 المتخذة مع أي مبادئ إرشادية التدابير

  .تصدرها السلطات المختصة

  

  توقيت التحقق
  
ينبغي أن تكون المؤسسات   ١٣-٥

المالية مطالبة بالتحقق من هوية العميل 

ل أو أثناء إقامة والمستفيد الحقيقي قب

 للعمالء عملياتعالقة العمل أو تنفيذ ال

  .العارضين

  

يمكن للدول أن تسمح   ١٤-٥

للمؤسسات المالية باستكمال عملية 

التحقق من هوية العميل والمستفيد 

الحقيقي عقب إقامة عالقة العمل، 

   :شرط

أن يحدث هذا في أسرع   )أ(

  .وقت ممكن عملياً

 أن يكون ذلك ضرورياً  )ب(

 سير العمللعدم مقاطعة 

   .الطبيعي

السيطرة على مخاطر   )ج(

  .غسل األموال بفعالية

  
  

من أمثلة الظروف التي قد يكون من 

سير الضروري فيها عدم مقاطعة 

  : ما يليالعمل الطبيعي

عالقة العمل التي ال تتم  •

 .وجهاً لوجه

 في األوراق عملياتال •

المالية، حيث قد يطلب من 

وساطة الشركات وجهات ال

في صناعة األوراق المالية 

 بسرعة عملياتإجراء 

كبيرة وفقا لظروف السوق 

في الوقت الذي يتصل فيه 

العميل بها، وقد يكون 

 مطلوبا قبل عمليةإتمام ال

استكمال التحقق من 

 .الهوية

نشاط التأمين على الحياة  •

  



 

 

  

٦٧

 فيما يتعلق بتحديد –

المستفيد من وثيقة التأمين 

. والتحقق من هويته

ويمكن أن يتم ذلك بعد 

إقامة عالقة العمل مع 

، وثيقة التأمينصاحب 

غير أنه في كل تلك 

الحاالت ينبغي أن يتم 

التعرف والتحقق قبل أو 

أثناء وقت الدفع أو الوقت 

الذي ينوي فيه المستفيد 

ممارسة حقوقه المكتسبة 

  .بموجب الوثيقة

حيثما كان مسموحاً للعميل   ١-١٤-٥

عالقة العمل قبل عملية باالستفادة من 

التحقق، ينبغي على المؤسسات المالية 

أن تكون مطالبة باعتماد إجراءات 

إدارة المخاطر فيما يتعلق بالظروف 

التي يمكن أن يحدث فيها ذلك، وينبغي 

أن تتضمن هذه اإلجراءات مجموعة 

 عملياتمن التدابير مثل تحديد عدد ال

أو /التي يمكن إجراؤها أو أنواعها و

 الكبيرة عملياتة المتابعبالغها وكذلك م

أو المعقدة التي تتم خارج النطاق 

المتعارف عليه لهذا النوع من 

  .العالقات

  

 العناية تدابيراإلخفاق في استكمال 
  ة مقبولبدرجةالواجبة 

  
في حال تعذّر على    ١٥-٥

 ٣-٥المؤسسة المالية االلتزام بالمعايير 

  : أعاله٦-٥إلى 

السماح لها ينبغي عدم   )أ(

عالقات  بدءبفتح الحساب أو 

  ؛عملياتالعمل أو تنفيذ ال

ينبغي عليها النظر في   )ب(

 عملياتالتقدم بتقرير بشأن ال

  .المشبوهة

  

في حال كانت المؤسسة   ١٦-٥

المالية قد بدأت بالفعل عالقة العمل، أي 

على سبيل المثال عندما تنطبق المعايير 

ر ، وتعذ١٧-٥ أو ١٤-٥، )هـ (٢-٥

على المؤسسة المالية االلتزام بالمعايير 

  



 

 

  

٦٨

 عاليه، ينبغي عليها ٥-٥ إلى ٣-٥

إنهاء عالقة العمل والنظر في التقدم 

  . المشبوهةعملياتبتقرير عن ال

  العمالء الحاليون
ينبغي أن تكون المؤسسات   ١٧-٥

المالية مطالبة بتطبيق إجراءات العناية 

على ٢٧الواجبة تجاه العمالء الحاليين

ساس األهمية النسبية والمخاطر، أ

 العناية الواجبة تجاه تدابيرواتخاذ 

عالقات العمل الحالية في أوقات 

  .مناسبة

  

لمؤسسات المالية العاملة إلى ابالنسبة 

إلى وبالنسبة (في المجال المصرفي 

مؤسسات المالية األخرى حيثما كان ال

  أمثلةهذه بضعة –) ذلك مناسبا

 مناسبة في لألوقات التي قد تكون

 تنفيذ عند) أ(: ظروف أخرى للقيام بهذا

يحدث تغير عندما ) ب( كبيرة، عملية

كبير في طريقة توثيق المعلومات 

يحدث  وعندما) ج(، العميلبالخاصة 

تغير ملموس في طريقة إدارة الحساب، 

تدرك المؤسسة أنه ال وعندما ) د(

يتوفر لديها معلومات كافية عن أحد 

  .نالعمالء الحاليي

  

ينبغي أن تكون المؤسسات   ١٨-٥

 العناية تدابيرالمالية مطالبة باتخاذ 

العمالء الحاليين إذا بالنسبة إلى الواجبة 

كانوا من العمالء الذين ينطبق عليهم 

  .١-٥المعيار 

  

  ٦التوصية   
الوصف العام للقوانين أو التدابير 

  األخرى أو الوضع أو السياق

  

ؤسسات ينبغي أن تكون الم   ١-٦

المالية مطالبة، باإلضافة إلى اتخاذ 

تدابير العناية الواجبة المطلوبة بموجب 

التوصية الخامسة، بوضع نظم مناسبة 

إلدارة المخاطر لتحديد ما إذا كان 

العميل المستقبلي، أو العميل أو 

المستفيد الحقيقي شخصاً سياسياً ممثالً 

  

                                                 
  . العمالء الحاليون اعتباراً من تاريخ سريان المتطلبات الوطنية٢٧



 

 

  

٦٩

  .للمخاطر

ن وتتضمن أمثلة التدابير التي يمكن أ

تشكل جزءا من نظام إدارة المخاطر 

الحصول على معلومات من العميل أو 

الرجوع إلى أي معلومات متاحة علناً 

أو إلى قواعد بيانات تجارية إلكترونية 

عن األشخاص السياسيين الممثلين 

  .للمخاطر

 المؤسساتينبغي أن تكون    ٢-٦

المالية مطالبة بالحصول على موافقة 

لى قيام عالقة العمل مع اإلدارة العليا ع

  .شخص سياسي ممثٍل للمخاطر

  

حيثما قبلت المؤسسة   ١-٢-٦

 واكتشفت بعد ذلك العمالءالمالية أحد 

أن العميل أو المستفيد الحقيقي شخٌص 

سياسي ممثل للمخاطر، ينبغي على 

المؤسسات المالية أن تكون مطالبة 

بالحصول على موافقة اإلدارة العليا 

  .قة العملعلى مواصلة عال

  

ينبغي أن تكون المؤسسات   ٣-٦

 باتخاذ تدابير معقولة مطالبةالمالية 

لتحديد مصدر ثروة وأموال العمالء 

والمستفيدين الحقيقيين الذين حددتهم 

  .كأشخاص سياسيين ممثلين للمخاطر

  

في حالة وجود عالقات   ٤-٦

عمل مع شخص سياسي ممثٍل 

، ينبغي أن تكون المؤسسات للمخاطر

ة المستمرة متابعمالية مطالبة بالقيام بالال

  .المشددة لعالقة العمل

  

هل تمتد شروط التوصية   ٥-٦

السادسة لتشمل األشخاص السياسيين 

 الذين يشغلون للمخاطرالممثلين 

  مناصب عامة بارزة محلياًً؟

  

هل تم التوقيع على اتفاقية   ٦-٦

األمم المتحدة لمكافحة الفساد لعام 

 عليها وتطبيقها بشكل  والتصديق٢٠٠٣

  كامل؟

  

  

  

  

  ٧التوصية   
الوصف العام للقوانين أو التدابير 

  األخرى أو الوضع أو السياق

  

جمع معلومات كافية عن    ١-٧

أي مؤسسة مراسلة أصيلة للتوصل إلى 

  



 

 

  

٧٠

فهم كامل لطبيعة عمل تلك المؤسسة 

والقيام من خالل المعلومات المتاحة 

مستوى علناً بالتعرف على سمعتها و

الرقابة التي تخضع لها، بما في ذلك ما 

إذا كانت قد خضعت لتحقيق بشأن 

غسل األموال أو تمويل اإلرهاب أو 

  .إلجراء رقابي

تقييم الضوابط التي    ٢-٧

تستخدمها المؤسسة المراسلة األصيلة 

لمكافحة غسل األموال وتمويل 

  .اإلرهاب والتأكد من أنها كافية وفعالة

  

 على موافقة الحصول   ٣-٧

اإلدارة العليا قبل إقامة عالقات مراسلة 

  .جديدة

  

يات كل مسئول ٢٨توثيق  ٤-٧

 مكافحة غسل مجالمؤسسة في 

 .األموال وتمويل اإلرهاب

  

إذا كانت العالقة مع    ٥-٧

البنوك المراسلة تتضمن االحتفاظ 

فينبغي على " المراسلةبحسابات الدفع "

  :المؤسسات المالية أن تطمئن إلى

 المؤسسة(أن العميل   ) أ(

قد نفذ ) المالية المراسلة األصيلة

كافة التزامات العناية الواجبة 

المعتادة التي تنص عليها 

التوصية الخامسة بالنسبة إلى 

العمالء الذين لهم حق التعامل 

المباشر على حسابات المؤسسة 

  .المالية المراسلة

أن المؤسسة المالية  ) ب(

 علىقادرة المراسلة األصيلة 

تقديم بيانات التعرف على 

العمالء ذات الصلة إلى المؤسسة 

  .المالية المراسلة عند الطلب

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ٨التوصية   
الوصف العام للقوانين أو التدابير 

   الوضع أو السياقأواألخرى 

  

ينبغي أن تكون المؤسسات    ١-٨

المالية مطالبة بوضع سياسات أو اتخاذ 

  

                                                 
التـي  اتهما ذات الصلة في نموذج كتابي، طالما كان هناك فهم واضح فيما يتعلق بالمؤسسة               يمسئول م المؤسستان الماليتان دائماً بتحديد     أن تلز   ليس من الضروري   ٢٨

  .سوف تتولى القيام بالتدابير المطلوبة



 

 

  

٧١

فية لمنع سوء استغالل تدابير كا

التطورات التكنولوجية في غسل 

  .األموال أو تمويل اإلرهاب

ينبغي أن تكون المؤسسات    ٢-٨

المالية مطالبة بوضع سياسات 

وإجراءات للتعامل مع أي مخاطر 

محددة تتعلق بعالقات العمل أو 

.  التي ال تتم وجها لوجهعملياتال

وينبغي تطبيق تلك السياسات 

ات عند إقامة عالقات مع واإلجراء

العمالء وعند تطبيق إجراءات العناية 

  .الواجبة المستمرة

 التي ال تتم وجها عملياتومن أمثلة ال

عالقات العمل التي يتفق عليها : لوجه

عبر شبكة االنترنت أو وسائل أخرى 

 التي تتم عملياتمثل خدمات البريد، وال

على شبكة اإلنترنت وتشمل تداول 

مالية من جانب المستثمرين األوراق ال

على شبكة اإلنترنت أو خدمات 

الكمبيوتر التفاعلية األخرى، واستخدام 

 عمليات وال،ماكينات الصراف اآللي

المصرفية الهاتفية، وإرسال التعليمات 

أو النماذج عبر الفاكس أو وسائل 

مماثلة، وتسديد المدفوعات وتلقي 

عبر  عمليةالسحوبات النقدية كجزء من 

باستخدام البطاقات إلكترونية  بيع ةطنق

المدفوعة مسبقاً أو البطاقات القابلة 

إلعادة التعبئة أو بطاقات القيمة 

  .المرتبطة بحساب مصرفي

  

ينبغي أن تتضمن تدابير    ١-٢-٨

إدارة المخاطر إجراءات فعالة ومحددة 

للعناية الواجبة تنطبق على العمالء غير 

  .المباشرين

إلجراءات طلب ومن أمثلة هذه ا

التوثيق الرسمي للوثائق المقدمة، 

وطلب وثائق إضافية مكملة للوثائق 

المطلوبة عن العمالء غير المباشرين، 

وإنشاء اتصاالت مستقلة مع العميل، 

واالعتماد على وساطة طرف ثالث 

، )٥-٩ إلى ١-٩راجع المعايير (

واشتراط سداد الدفعة األولى من خالل 

دى مصرف آخر حساب باسم العميل ل

  . يخضع لنفس معايير العناية الواجبة

  



 

 

  

٧٢

  

ينبغي على المؤسسات المالية الرجوع 

 من ورقة العناية ٦-٢-٢إلى القسم 

  .الواجبة

  

وفيما يتعلق بالخدمات اإللكترونية، 

يمكن للمؤسسات المالية الرجوع إلى 

مبادئ إدارة المخاطر المتعلقة "ورقة 

 Risk" بالعمليات المصرفية اإللكترونية
Management Principles for 

Electronic Banking الصادرة عن 

  .٢٠٠٣لجنة بازل في يوليو 

  مواد إضافية

توضيح أي بيانات أو مواد  يرجى

أخرى تعتقد أنها مهمة بالنسبة لفعالية 

وكفاءة هذا الجزء من نظام مكافحة 

  .غسل األموال وتمويل اإلرهاب

  

  
  

  )٩التوصية (ات الوساطة األطراف الثالثة وجه   ٣-٣

  

   الوصف والتحليل١-٣-٣
 

  :ال تنطبق هذه التوصية على: مالحظة
  

الوكيل  يتصرفعالقات الوكالة أو التعاقد الخارجي، أي عندما  ) أ(

بموجب ترتيب تعاقدي مع المؤسسة المالية للقيام بإجراءات العناية 

  ٢٩.الواجبة

 بين المؤسسات عملياتعالقات العمل أو الحسابات أو ال  ) ب(

 هذه ٧ و٥المالية نيابة عن عمالئها، حيث تتناول التوصيتان 

  .المسائل

  

  ٩التوصية 

الوصف العام للقوانين أو التدابير 

  األخرى أو الوضع أو السياق

  

  

إذا كان يسَمح للمؤسسات المالية باالعتماد على وسطاء أو أطراف ثالثة 

 ٣-٥المعايير ( العناية الواجبة للقيام ببعض العناصر الواردة في عملية

  . أو لتقديم األعمال، ينبغي تطبيق المعايير المذكورة أدناه٣٠)٦-٥إلى 

  

                                                 
 التاسعة، حيث يعتبر المتعاقد الخارجي أو الوكيل مرادفا في حالة وجود عقد لالستعانة بمتعاقدين من الخارج للقيام بمهام العناية الواجبة ال تنطبق التوصية ٢٩

 .للمؤسسة المالية، أي أن العمليات والوثائق تكون خاصة بالمؤسسة المالية ذاتها



 

 

  

٧٣

ينبغي على المؤسسات    ١-٩

المالية التي تعتمد على أطراف ثالثة 

 علىالحصول فوراً من الطرف الثالث 

 المتعلقة بعناصر ٣١المعلومات الالزمة

 معينة من عملية العناية الواجبة

 ).٦-٥ إلى ٣-٥المعايير (

  

ينبغي أن تكون المؤسسات    ٢-٩

المالية مطالبة باتخاذ خطوات كافية 

لالطمئنان إلى أن الطرف الثالث سوف 

 الطلب ودون تأخير بتقديم عنديقوم 

صور بيانات التعرف على الهوية 

وغيرها من الوثائق ذات الصلة 

  .والمتعلقة بمتطلبات العناية الواجبة

  

ينبغي أن تطمئن    ٣-٩

 األطرافالمؤسسات المالية إلى أن 

وفقاً (لرقابة لتنظيم واالثالثة تخضع ل

وأن لديها ) ٢٩ و٢٤ و٢٣للتوصيات 

إجراءات مطبقة لاللتزام بمتطلبات 

العناية الواجبة بما يتوافق مع 

  .١٠ و٥التوصيتين 

  

عند تحديد الدول التي    ٤-٩

يمكن أن توجد بها األطراف الثالثة 

لمستوفية الشروط، ينبغي أن تأخذ ا

السلطات المختصة في االعتبار 

المعلومات المتوفّرة حول ما إذا كانت 

تلك الدول تطبق توصيات مجموعة 

  .٣٢العمل المالي بدرجة كافية

  

ية مسئولينبغي أن تظل ال   ٥-٩

النهائية عن التعرف على هوية العمالء 

ية المؤسسة المالية مسئول منها والتحقق

  .تي تعتمد على طرف ثالثال

  

  

  

  

  مواد إضافية

 توضيح أي مواد أخرى تعتقد يرجى

أنها مهمة بالنسبة لفعالية وكفاءة هذا 

الجزء من نظام مكافحة غسل األموال 

  .وتمويل اإلرهاب

  

                                                                                                                                                             
 من قبل – الدول عضب في –، أو  ذاتها مجموعة الخدمات الماليةمنبواسطة عضو آخر التعريف بالعميل  يكون االعتماد على أطراف ثالثة عادة من خالل عملياً، ٣٠

سماسرة التأمين أو بين مقدمي الرهونات العقارية /ويمكن أن يحدث هذا أيضاًً في عالقات العمل بين شركات التأمين ووكالء.  أو طرف ثالثمؤسسة مالية أخرى

  .والسماسرة
  . ال يلزم الحصول على نسخ من الوثائق٣١
مجموعات أو المراجعات المتعلقة بمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب التي نشرتها مجموعة العمل المالي أو يمكن للدول الرجوع إلى التقارير أو التقييمات  ٣٢

  .صندوق النقد الدولي أو البنك الدولي وأ العمل المالي اإلقليمية



 

 

  

٧٤

  

  )٤التوصية (في المؤسسات المالية التكتم أو سرية ال قوانين ٤-٣
  
   الوصف والتحليل١-٤-٣
 
  ٤التوصية   
ينبغي أن تتأكد الدول أن    ١-٤

قوانين السرية المتعلقة بالمؤسسات 

المالية ال تعوق تطبيق توصيات 

ومن المجاالت . مجموعة العمل المالي

التي يكون فيها هذا األمر على درجة 

 قدرة خاصكبيرة من األهمية بوجه 

السلطات المختصة على الحصول على 

المعلومات التي تحتاج إليها لكي تؤدي 

ظائفها في مجال مكافحة غسل و

األموال وتمويل اإلرهاب بكفاءة، 

وتبادل المعلومات بين السلطات 

المختصة على المستوى المحلي أو 

الدولي، وتبادل المعلومات بين 

المؤسسات المالية متى كان ذلك مطلوباً 

 أو الخاصة ٩ أو ٧وفقاً للتوصيات 

  .السابعة

  

  مواد إضافية

أخرى تعتقد توضيح أي مواد  يرجى

أنها مهمة بالنسبة لفعالية وكفاءة هذا 

الجزء من نظام مكافحة غسل األموال 

  .وتمويل اإلرهاب

  

  

  ) والتوصية الخاصة السابعة١٠التوصية (السجالت والتحويالت البرقية االحتفاظ ب قواعد ٥- ٣
  
   الوصف والتحليل١-٥-٣
 
  ١٠التوصية   
ينبغي أن تكون المؤسسات * ١-١٠

 مطالبة باالحتفاظ بكافة السجالت المالية

 المحلية والدولية، عملياتالضرورية لل

لمدة خمس سنوات على األقل بعد إتمام 

أو لمدة أطول بناء على طلب  (عمليةال

السلطة المختصة في حاالت معينة 

وبعد الحصول على التصريح 

وينطبق هذا الشرط بغض ). المناسب

  



 

 

  

٧٥

 النظر عما إذا كان الحساب أو عالقة

  .العمل ما زاال قائمين أو انقضيا

ينبغي أن تكون السجالت   ١-١-١٠

 عملياتتركيب الكافية للسماح بإعادة 

 وذلك حتى يمكن، عند الفردية،

الضرورة، إقامة دليل االدعاء على 

  .النشاط اإلجرامي

  

من أمثلة العناصر الضرورية في 

اسم العميل : عمليةسجالت ال

 معلومات أو(، وعنوانه )والمستفيد(

أخرى للتعرف على الهوية يسجلها 

 عملية، وطبيعة ال)الوسطاء عادة

وتاريخها، ومبالغ العمالت المستخدمة 

وأنواعها، ونوع أي حساب مستخدم في 

  . ورقمه التعريفيعمليةال

  

ينبغي أن تكون المؤسسات * ٢-١٠

المالية مطالبة باالحتفاظ بسجالت عن 

ات بيانات التعرف على الهوية وملف

الحسابات والمراسالت المتعلقة بالنشاط 

ل اقفإلمدة خمس سنوات على األقل بعد 

أو لمدة (الحساب أو انتهاء عالقة العمل 

أطول بناء على طلب السلطة المختصة 

في حاالت معينة وبعد الحصول على 

  ).التصريح المناسب

  

ينبغي أن تكون المؤسسات * ٣-١٠

 المالية مطالبة بضمان توفر جميع

 عملياتسجالت ومعلومات العمالء وال

في الوقت المناسب للسلطات المختصة 

المحلية بعد الحصول على التصريح 

  .المناسب

  

تنطبق التوصية الخاصة السابعة على التحويالت المحلية وعبر الحدود بين 

  :المؤسسات المالية، ولكنّها ال تغطي أنواع المدفوعات التالية
  
 أجريت باستخدام بطاقة ائتمان أو بطاقة عملية أي تحويل ينشأ عن -أ

خصم طالما كان رقم بطاقة االئتمان أو الخصم مصاحباً لجميع التحويالت 

، كعمليات سحب األموال من حساب مصرفي من خالل عمليةالناشئة من ال

ماكينة الصراف اآللي، والدفعات النقدية المسبقة من بطاقة ائتمانية أو 

ولكن، عندما تستخدم بطاقات االئتمان أو . الخدماتالمدفوعات للسلع و

الخصم كنظام دفع إلجراء تحويل نقدي فإنها تكون مشمولة بالتوصية 

  .الخاصة السابعة، وينبغي إدراج المعلومات الضرورية في الرسالة
  
 التحويالت والتسويات بين المؤسسات المالية عندما يكون المنشئ -ب

  . تعمالن لحسابهما الخاصوالمستفيد مؤسستين ماليتين

  التوصية الخاصة السابعة



 

 

  

٧٦

بالنسبة إلى كافة    ١-٧

 ١٠٠٠التحويالت البرقية التي تبلغ 

يورو أو أكثر، ينبغي على /دوالر

المؤسسات المالية المصدرة للتحويالت 

البرقية أن تحصل على المعلومات 

 الخاصة بمنشئ التحويل ٣٣التالية

  :البرقي وأن تحتفظ بها
  

  ؛ نشئ التحويلماسم  •

أو رقم (ورقم حساب المنشئ  •

تعريف مميز خاص في حالة 

  ؛ )عدم وجود رقم حساب

يمكن للدول (وعنوان المنشئ  •

السماح للمؤسسات المالية 

باستبدال العنوان برقم هوية 

وطنية أو بطاقة هوية العميل 

 ). أو تاريخ ومحل الميالد
  

يشار إلى هذه المجموعة من (

ومات الكاملة المعلومات بالمعل

  ).منشئ التحويلعن 

  

بالنسبة إلى كافة التحويالت 

 ١٠٠٠البرقية التي تبلغ 

يورو أو أكثر، ينبغي /دوالر

على المؤسسات المالية 

المصدرة للتحويالت البرقية أن 

تتحقق من هوية المنشئ بما 

  . يتفق مع التوصية الخامسة

  

فيما يتعلق بالتحويالت و   ٢-٧

 التي تبلغ قيمتها دالبرقية عبر الحدو

يورو أو أكثر، ينبغي / دوالر١٠٠٠

على المؤسسة المالية مصدرة التحويل 

منشئ إدراج المعلومات الكاملة عن 

 في الرسالة أو نموذج الدفع التحويل

  .المصاحب للتحويل البرقي
  

  

                                                 
ويمكـن أن تعتمـد     .  يقوم فيها العميل بتحويل برقـي      ال تحتاج المؤسسات المالية إلى أن تكرر الحصول على معلومات عن المنشئ وأن تتحقق منها في كل مرة                  ٣٣

  :المؤسسات المالية على المعلومات المتوفرة أصال في حال حصلت، كجزء من عملية العناية الواجبة، على ما يلي

  ؛ منشئ التحويلاسم  •

  ؛ )أو رقم تعريف مميز في حالة عدم وجود رقم حساب(ورقم حساب المنشئ  •

ة وطنية أو رقم بطاقة هوية العميل أو تاريخ ومحل الميالد في حال كانت حكومة البالد تسمح باستعمال هـذه البطاقـات                      أو رقم هوي  (وعنوان المنشئ    •

  ).ووثائق المعلومات كبديل عن العنوان



 

 

  

٧٧

ومع ذلك، إذا تم إرسال عدة تحويالت 

 ١٠٠٠تبلغ قيمتها (برقية عبر الحدود 

من قبل منشئ )  أو أكثريورو/دوالر

 ضمن تحويل مجمع وذلكواحد، 

لمستفيدين في دولة أخرى، ينبغي على 

المؤسسات المالية مصدرة التحويالت 

أن تدرج فقط رقم حساب المنشئ أو 

رقم التعريف المميز الخاص به لكل 

تحويل برقي عبر الحدود، شرط أن 

التي يتم (يحتوي ملف التحويل المجمع 

) الت البرقية الفردية فيهتجميع التحوي

على المعلومات الكاملة عن المنشئ 

والتي يمكن تعقّبها بسهولة في الدولة 

  . المتلقّية

فيما يتعلق بالتحويالت    ٣-٧

، ينبغي على المؤسسة البرقية المحلية

االلتزام ) أ: ( إماعمليةالمالية مصدرة ال

إدراج ) ب( أعاله أو ٢-٧بالمعيار 

 فقط، أو رقم  المنشئحسابرقم 

التعريف المميز الخاص به، ضمن 

وال ينبغي . الرسالة أو نموذج الدفع

السماح بالخيار الثاني إال إذا كان من 

الممكن توفير المعلومات الكاملة عن 

 للمؤسسة المالية منشئ التحويل

 في المناسبةالمستفيدة وللسلطات 

غضون ثالثة أيام عمل من تلقي طلب 

لطات إنفاذ القانون بذلك، وأن تكون س

المحلية قادرة على اإللزام بتقديمها 

  .فوراً

  

ينبغي أن تكون كّل    ٤-٧

مؤسسة مالية وسيطة ومستفيدة في 

 بأن تتأكد من أن مطالبةسلسلة الدفع 

كافة المعلومات المتعلّقة بالمنشئ 

والمصاحبة للتحويل البرقي، يتم 

  .إرسالها مع ذلك التحويل

  

 التي تمنع فيها  في الحاالت١-٤-٧

 الكاملةالقيود الفنية إرسال المعلومات 

عن المنشئ التي تكون مصاحبة 

لتحويل برقي عبر الحدود مع تحويل 

خالل الفترة (برقي محلي مرتبط به 

، يجب ) أنظمة الدفعلتكييفالالزمة 

على المؤسسة المالية الوسيطة متلقية 

التحويل أن تحتفظ بسجل لمدة خمس 

  



 

 

  

٧٨

 كافة المعلومات التي سنوات يتضمن

تلقّتها من المؤسسة المالية المصدرة 

  .للتحويل

ينبغي أن تكون المؤسسات المالية  ٥-٧

المستفيدة مطالبة بأن تعتمد إجراءات 

لتحديد فعالة تعتمد درجة المخاطر 

التحويالت البرقية غير المصحوبة 

بالمعلومات الكاملة عن المنشئ 

بار نقص ويمكن اعت. والتصرف حيالها

المعلومات عن المنشئ عامالً عند تقييم 

ما إذا كان أحد التحويالت البرقية أو 

 ذات صلة به مشتبه فيها، عملياتأي 

وحسب مقتضى الحال، ما إذا كان 

يجب اإلبالغ عنها إلى وحدة المعلومات 

المالية أو إلى السلطات المختصة 

وفي بعض الحاالت، ينبغي . األخرى

الية المستفيدة أن على المؤسسة الم

تنظر في تقييد أو حتّى إنهاء عالقات 

العمل مع المؤسسات المالية التي ال 

تلتزم بمعايير التوصية الخاصة 

  . السابعة

  

ينبغي أن تتوفر لدى الدول تدابير  ٦-٧

ة التزام المؤسسات المالية متابعسارية ل

بالقواعد واللوائح المتعلّقة بتطبيق 

  .بعة مراقبةً فعالةالتوصية الخاصة السا

  

ينبغي على الدول أن تتأكد أن  ٧-٧

في  (٤-١٧ إلى ١-١٧المعايير من 

 فيما يتعلق أيضاًًًتنطبق ) ١٧التوصية 

بااللتزامات التي تنص عليها التوصية 

  . الخاصة السابعة

  

  العناصر اإلضافية

يمكن للدول أن تطلب أن تتضمن  ٨-٧

عبر كافة التحويالت البرقية الواردة 

بما في تلك التي تبلغ قيمتها (الحدود 

) دوالر/ يورو١٠٠٠أقّل من 

 . المعلومات الكاملة والدقيقة عن المنشئ

  

  

  

  

  

  

يمكن للدول أن تطلب أن تتضمن  ٩-٧

كافة التحويالت البرقية الصادرة عبر 

الحدود والتي تبلغ قيمتها أقّل من 

دوالر، المعلومات الكاملة / يورو١٠٠٠

  . عن المنشئوالدقيقة 

  

  مواد إضافية

 توضيح أي مواد أخرى تعتقد يرجى

  



 

 

  

٧٩

أنها مهمة لفعالية وكفاءة هذا الجزء من 

نظام مكافحة غسل األموال وتمويل 

  .اإلرهاب

  

   أخرىعمليات غير المعتادة والمشبوهة وعملياتال
  
  )٢١ و١١التوصيتان ( والعالقات عمليات المتابعة ٦- ٣
  
  الوصف والتحليل١-٦-٣
 
  ١١التوصية   

الوصف العام للقوانين أو التدابير 

  األخرى أو الوضع أو السياق

  

ينبغي على المؤسسات    ١-١١

المالية أن تكون مطالبة بإيالء عناية 

 الكبيرة غير عملياتخاصة لجميع ال

 غير عملياتالمعتادة أو أنماط ال

االعتيادية التي ال يكون لها غرض 

  .اضحاقتصادي أو قانوني ظاهر أو و

  

 أو أنماط عملياتومن أمثلة هذه ال

 الكبيرة الحجم عملياتال: عملياتال

 عملياتبالقياس إلى عالقة عمل، وال

التي تتجاوز حدوداً معينة، والحركة 

بالغة االرتفاع في الحساب والتي ال 

 عملياتتتفق مع حجم الرصيد، أو ال

التي تخرج عن النمط المعتاد لنشاط 

  .الحساب

  

غي أن تكون المؤسسات ينب   ٢-١١

المالية مطالبة بفحص خلفية تلك 

 والغرض منها ألقصى حد عملياتال

ممكن، وأن تسجل كتابياً ما يتم التوصل 

  .إليه من نتائج

  

ينبغي أن تكون المؤسسات    ٣-١١

المالية مطالبة بإتاحة تلك النتائج 

للسلطات المختصة ومدققي الحسابات 

   .لمدة خمس سنوات على األقل

  

  ٢١التوصية   
الوصف العام للقوانين أو التدابير 

  .األخرى أو الوضع أو السياق

  

  ينبغي على المؤسسات    ١-٢١



 

 

  

٨٠

المالية أن تكون مطالبة بإيالء عناية 

 مع عملياتخاصة بعالقات العمل وال

بما فيها الشخصيات (أشخاص 

) االعتبارية والمؤسسات المالية األخرى

تطبق من أو في الدول التي ال 

توصيات مجموعة العمل المالي أو ال 

  .تطبقها بدرجة كافية

ينبغي وجود إجراءات    ١-١-٢١

 إطالع المؤسسات تضمنفعالة مطبقة 

المالية على المخاوف المتعلقة بمواطن 

الضعف في نظم مكافحة غسل األموال 

  .وتمويل اإلرهاب في دول أخرى

  

 عملياتإذا لم يكن لهذه ال   ٢-٢١

ادي أو قانوني واضح، غرض اقتص

 عمليات خلفية تلك الدراسة ينبغي

والغرض منها، قدر اإلمكان، وإتاحة 

نتائج تلك الدراسة بشكل كتابي لمساعدة 

كالجهات الرقابية (المختصة  السلطات

وسلطات إنفاذ القانون ووحدة 

  .ومدققي الحسابات) المعلومات المالية

  

حيثما استمرت دولة في    ٣-٢١

 توصيات مجموعة العمل عدم تطبيق

المالي أو في تطبيقها بدرجة غير 

كافية، ينبغي أن تكون الدول قادرة على 

  .اتخاذ تدابير مضادة مناسبة

  

من أمثلة التدابير المضادة التي يمكن 

  :اتخاذها

تشديد متطلبات التعرف  •

على العمالء، وتعزيز 

النشرات االستشارية، بما 

في ذلك النشرات 

الية عن االستشارية الم

دول بعينها، والتي يتم 

تعمميها على المؤسسات 

المالية من أجل التعرف 

على هوية المستفيد 

الحقيقي قبل إقامة عالقات 

العمل مع أفراد أو شركات 

  من هذه الدول؛

اإلبالغ المعزز فيما يتعلق  •

بتلك الدول أو اإلبالغ 

 عملياتالمنتظم عن ال

  



 

 

  

٨١

المالية على أساس أن 

ية مع مثل  المالعملياتال

هذه الدول تكون على 

  األرجح مثيرة لالشتباه؛ 

عند النظر في طلبات  •

الموافقة على إنشاء فروع 

أو شركات تابعة أو 

مكاتب تمثيل لمؤسسات 

مالية في دول تطبق 

اإلجراءات المضادة، يؤخذ 

في االعتبار ما إذا كانت 

المؤسسة المالية المعنية 

من دولة ال توجد فيها نظم 

 لمكافحة غسل مالئمة

  األموال وتمويل اإلرهاب؛

تحذير شركات القطاع  •

غير المالي من احتمال 

 مع عملياتانطواء ال

األشخاص الطبيعيين أو 

الشخصيات االعتبارية في 

تلك الدول على مخاطر 

 غسل أموال؛ 

الحد من عالقات العمل أو  •

 المالية مع الدولة عملياتال

المعنية أو األشخاص في 

  .تلك الدولة

  مواد إضافية

 توضيح أي مواد أخرى تعتقد يرجى

أنها مهمة بالنسبة لفعالية وكفاءة هذا 

الجزء من نظام مكافحة غسل األموال 

  .وتمويل اإلرهاب

  

  
  ) والتوصية الخاصة الرابعة٢٥و ١٩و ١٤-١٣التوصيات ( إبالغ أخرى متطلبات والمشبوهة عمليات اإلبالغ عن ال٧- ٣
  
  ٣٤ل الوصف والتحلي١-٧-٣
 
   والتوصية الخاصة الرابعة١٣التوصية   

الوصف العام للقوانين أو التدابير 

  .األخرى أو الوضع أو السياق

  

  ينبغي أن تكون المؤسسات   *١-١٣

                                                 
 النـصان   يجـب أن يكـون    ، و ٥-٢ ارتباطا أساسيا بوصف وحدة المعلومات المالية في القسم          ٧-٣ في القسم    المشبوهة عمليات يرتبط وصف نظام اإلبالغ عن ال      ٣٤

   . مكررينوليسالبعضهما بعضا  متممين



 

 

  

٨٢

 بحكم القانون أو اللوائح مطالبةالمالية 

من (بإبالغ وحدة المعلومات المالية 

إذا )  المشبوهةعملياتخالل تقرير ال

ديها أسباب معقولة اشتبهت أو توفرت ل

 في أن أمواالً هي متحصالت ٣٥لالشتباه

وكحد أدنى، ينبغي أن . لنشاط إجرامي

 عملياتينطبق التزام التقدم بتقرير ال

المشبوهة على األموال التي تكون 

متحصالت من كافة الجرائم التي يطلب 

إدراجها كجرائم أصلية بموجب 

وينبغي أن يكون هذا . التوصية األولى

، وأي اً مباشرا إجبارياً التزامالمطلب

التزام غير مباشر أو ضمني باإلبالغ 

 المشبوهة، سواء على عملياتعن ال

أساس احتمال إقامة دعوى قضائية عن 

ما (جريمة غسل األموال أو غير ذلك 

، ال ")باإلبالغ غير المباشر"يسمى 

 .يكون مقبوالً

ينطبق التزام تقديم تقرير   *٢-١٣

 على األموال أيضاًًًوهة  المشبعملياتال

 أسباب معقولة بشأنهاالتي تتوفر 

لالشتباه أو التي يشتبه في صلتها أو 

ارتباطها باإلرهاب أو األعمال 

اإلرهابية أو في أنها ستستخدم 

ألغراض اإلرهاب أو األعمال 

اإلرهابية أو من جانب منظمات 

  .إرهابية أو ممولي اإلرهاب

  

ينبغي اإلبالغ عن جميع   *٣-١٣

 المشبوهة، بما في ذلك عملياتال

، وذلك بغض عملياتمحاوالت إجراء ال

  .عمليةالنظر عن مبلغ ال

  

ينبغي تطبيق شرط اإلبالغ   ٤-١٣

 المشبوهة بغض النظر عملياتعن ال

 من المعتقد أنها تنطوي، كانعما إذا 

 أمور أخرى، على مسائل من بين

  .ضريبية

  

   اإلضافيةالعناصر

هل المؤسسات المالية مطالبة  ٥-١٣

بإبالغ وحدة المعلومات المالية إذا 

  

                                                                                                                                                             
أما مطلب .  ما اشتملت على نشاط إجراميعمليةالشخص، تقديراً شخصياً لالشتباه، أي أن يكون الشخص قد اشتبه فعلياً في أن " يشتبه"اإلبالغ عندما يعتبر مطلب  ٣٥

إلى شخصاً موضوعياً تدفع  عملية الظروف المحيطة بالكانت تقدير موضوعي لالشتباه، ويمكن استيفاؤه إذا فهو "وجود أسباب معقولة لالشتباه"اإلبالغ في حالة 

  . من البديلين، ولكنها ال تحتاج إلى االثنين معااًوهذا الشرط يعني ضمناً أنه يمكن للدول أن تختار أي.  انطوت على نشاط إجراميعملية في أن الاالشتباه



 

 

  

٨٣

 معقولةاشتبهت أو توفرت لديها أسباب 

لالشتباه في أن األموال هي متحصالت 

أحد األعمال اإلجرامية التي تشكل 

  جريمة أصلية لغسل األموال محلياًً؟

ينبغي أن تكون المؤسسات    ١-٤

بحكم القانون أو اللوائح المالية مطالبة 

عن (بإبالغ وحدة المعلومات المالية 

 إذا ٣٦) المشبوهةعملياتطريق تقرير ال

اشتبهت أو توفرت لديها أسباب معقولة 

لالشتباه في صلة األموال أو ارتباطها 

باإلرهاب أو األعمال اإلرهابية أو أنها 

ستستخدم في القيام بأعمال إرهابية أو 

ابية أو ممولي من جانب منظمات إره

وينبغي أن يكون هذا التزاماً . اإلرهاب

إجبارياً، وأي التزام غير مباشر أو 

 عملياتضمني باإلبالغ عن ال

المشبوهة، سواء بسبب إمكانية إقامة 

الدعاوي القضائية عن جريمة تمويل 

ما يسمى (اإلرهاب أو غير ذلك 

ال يكون ") باإلبالغ غير المباشر"

 .٣٧مقبوالً

  

بغي على الدول أن تتأكد ين   ٢-٤

 ٤-١٣ و٣-١٣من انطباق المعايير 

 فيما يتعلق أيضاًً) ١٣في التوصية (

بااللتزامات المنصوص عليها في 

  .التوصية الخاصة الرابعة

  

  

  ١٤التوصية   
الوصف العام للقوانين أو التدابير 

  .األخرى أو الوضع أو السياق

  

ينبغي أن تتمتع المؤسسات    ١-١٤

وها وموظفوها مسئولومديروها والمالية 

بالحماية بحكم ) الدائمون والمؤقتون(

ية الجنائية والمدنية مسئولالقانون من ال

في حالة خرق أي قيد على اإلفصاح 

عن المعلومات تفرضه العقود أو أي 

نصوص تشريعية أو تنظيمية أو إدارية 

في حال إبالغ اشتباهها بحسن نية 

ينبغي أن و. لوحدة المعلومات المالية

  

                                                 
  .مقبولة بنفس القدر) المشبوهة عملياتوليس ال( غير المعتادة عملياتعتمدة على اإلبالغ عن التكون النظم الم ٣٦
  .وإذا دعت الحاجة الرجاء اإلشارة إلى النص ذي العالقة.  أعاله١٣الرجاء عدم تكرار النص المذكور فعال تحت التوصية : مالحظة للدولة التي يتم تقييمها ٣٧



 

 

  

٨٤

تتوفر هذه الحماية حتى لو لم تكن 

تعرف على وجه الدقة ما هو النشاط 

اإلجرامي األساسي، وبغض النظر عن 

  .حدوث نشاط إجرامي فعالً

ينبغي منع المؤسسات    ٢-١٤

يها وموظفيها مسئولالمالية ومديريها و

بحكم القانون من ) الدائمين والمؤقتين(

أو إبالغ عن تقديم ) التنبيه(اإلفصاح 

 مشبوهة أو معلومات عمليةتقرير عن 

أخرى ذات صلة لوحدة المعلومات 

  .المالية

  

  العناصر اإلضافية

هل تضمن القوانين أو    ٣-١٤

اللوائح أو أي تدابير أخرى احتفاظ 

 –وحدة المعلومات المالية بسرية أسماء 

 لموظفي –والتفاصيل الشخصية 

عن المؤسسات المالية التي تقدم تقارير 

   مشبوهة؟عمليات

  

  ) المشبوهة فقطعملياتتقديم الرأي واإلرشاد المتعلقين بتقارير ال (٢٥التوصية   
الوصف العام للقوانين أو التدابير 

  .األخرى أو الوضع أو السياق

  

ينبغي على السلطات    ٢-٢٥

المختصة، وعلى األخص وحدة 

المعلومات المالية، أن توفر تغذية 

سبة للمؤسسات عكسية كافية ومنا

المالية واألعمال والمهن غير المالية 

 عملياتالمحددة المطالبة باإلبالغ عن ال

المشبوهة مع مراعاة المبادئ اإلرشادية 

لمجموعة العمل المالي عن أفضل 

الممارسات بشأن توفير التغذية العكسية 

للمؤسسات المالية وغيرها من 

 FATFاألشخاص الملزمين باإلبالغ 
Best Practice Guidelines on 
Providing Feedback to 
Reporting Financial 
Institutions and Other 

Persons.  

  
  

ومن أمثلة اآلليات المالئمة للتغذية 

مأخوذة من ورقة أفضل (العكسية 

  ): الممارسات

) أ (–التغذية العكسية العامة ) ١(

إحصاءات عن عدد حاالت اإلفصاح 

  



 

 

  

٨٥

عن نتائج مع التفصيل المالئم، و

معلومات عن األساليب ) ٢(اإلفصاح، 

والطرق واالتجاهات العامة الحالية 

أمثلة معالجة لحاالت ) ج(و) التطبيقات(

  .فعلية لغسل األموال

  

التغذية العكسية المحددة أو عن كل ) ٢(

إشعار بتلقي ) أ (–حالة على حدة 

وفقا للمبادئ القانونية ) ب(التقرير، 

غالق قضية ما أو المحلية، اإلخطار بإ

استكمالها، وعن سبب انقضاء الدعوى 

 عمليةالكتشاف ارتباط التقرير ب(

، وفي حال )مشروعة أو ألسباب أخرى

توفر المعلومات، ينبغي أن تتلقى 

المؤسسة المالية معلومات عن هذا 

  .القرار أو هذه النتيجة

  ١٩التوصية   
الوصف العام للقوانين أو التدابير 

  .لوضع أو السياقاألخرى أو ا

  

ينبغي على الدول أن تنظر    ١-١٩

في جدوى تطبيق نظام يفرض على 

المؤسسات المالية اإلبالغ عن جميع 

 النقدية التي تفوق قيمتها حداً عملياتال

معيناً إلى هيئة مركزية وطنية لديها 

  .قاعدة بيانات إلكترونية

  

  العناصر اإلضافية

في حال وجود نظم    ٢-١٩

 النقدية عملياتة لإلبالغ عن الإلكتروني

الكبيرة، هل يتم االحتفاظ بالتقارير في 

قاعدة بيانات إلكترونية تكون متاحة 

للسلطات المختصة ألغراض مكافحة 

  غسل األموال وتمويل اإلرهاب؟

  

هل تخضع نظم اإلبالغ    ٣-١٩

 النقدية الكبيرة لشروط عملياتعن ال

حماية صارمة لضمان االستخدام 

ب للمعلومات أو البيانات المبلغة المناس

  أو المسجلة؟

  

  ٣٢التوصية   
ينبغي على السلطات   ٢-٣٢

المختصة االحتفاظ بإحصائيات شاملة 

بشأن المسائل المتصلة بفعالية وكفاءة 

النظم الخاصة بمكافحة غسل األموال 

  



 

 

  

٨٦

وينبغي أن يتضمن . وتمويل اإلرهاب

  :ذلك االحتفاظ بإحصائيات سنوية عن

قارير التي تم تلقيها الت  )أ(

 عملياتوتوزيعها عن ال

المشبوهة، وأي تقارير أخرى 

حيثما كان ذلك مناسبا بموجب 

  –القانون المحلي 

) ١: (التقارير المقدمة عن •

 بالعملة المحلية أو عملياتال

األجنبية التي تتجاوز حداً 

  معيناً، 

 تقديم تلك يرجىإذا وجدت، 

  حصائياتاإل

  مواد إضافية

وضيح أي بيانات أو مواد  تيرجى

أخرى تعتقد أنها مهمة لفعالية وكفاءة 

هذا الجزء من نظام مكافحة غسل 

  .األموال وتمويل اإلرهاب

  

  
  الضوابط الداخلية وإجراءات أخرى

  
  )٢٢و ١٥التوصيتان (والفروع في الخارج  ،مراجعةال، ولتزام، واالأنظمة الرقابة الداخلية   ٨-٣
  
   الوصف والتحليل١-٨-٣
 

ينبغي أن يكون نوع ومدى اإلجراءات 

التي تتخذ فيما يتعلق بكل واحد من 

المتطلبات المذكورة أدناه مالئمين 

بالنظر إلى مخاطر غسل األموال 

  .وتمويل اإلرهاب وإلى حجم النشاط

  ١٥التوصية 

الوصف العام للقوانين أو التدابير 

  .األخرى أو الوضع أو السياق

  

 المؤسسات ينبغي أن تكون   ١ -١٥

المالية مطالبة بوضع سياسات 

وإجراءات وضوابط داخلية لمكافحة 

غسل األموال وتمويل اإلرهاب وإبالغ 

وينبغي أن تغطي هذه . موظفيها بها

السياسات واإلجراءات والضوابط، من 

بين أمور أخرى، إجراءات العناية 

الواجبة، واالحتفاظ بالسجالت، 

ادية  غير االعتيعملياتوالكشف عن ال

  .والمشبوهة وااللتزام باإلبالغ

  

  ينبغي على المؤسسات    ١-١-١٥



 

 

  

٨٧

المالية أن تضع ترتيبات مالئمة إلدارة 

االلتزام، وعلى سبيل المثال، أن تعين 

 مسئوالًًالمؤسسات المالية، كحد أدنى، 

عن االلتزام بمعايير مكافحة غسل 

األموال وتمويل اإلرهاب على مستوى 

  .اإلدارة

 مسئولينبغي أن يكون ل   ٢-١-١٥

االلتزام بمعايير مكافحة غسل األموال 

ن ين المختصيوالعاملوتمويل اإلرهاب 

حق االطالع في الوقت ن ياآلخر

المناسب على بيانات هوية العمالء 

ومعلومات العناية الواجبة األخرى، 

 والمعلومات عملياتوعلى سجالت ال

  .األخرى ذات الصلة

  

 المؤسسات ينبغي أن تكون   ٢-١٥

المالية مطالبة بإنشاء وحدة تدقيق 

مستقلة ومزودة بموارد كافية الختبار 

االلتزام بهذه اإلجراءات والسياسات 

بما في ذلك االختبار (والضوابط 

  ).العشوائي

  

ينبغي أن تكون المؤسسات    ٣-١٥

المالية مطالبة بوضع برنامج مستمر 

لتدريب الموظفين لضمان إطالعهم 

رات الجديدة، بما في ذلك على التطو

على المعلومات المتعلقة باألساليب 

والطرق واالتجاهات العامة الجارية 

. غسل األموال وتمويل اإلرهابل

وينبغي وجود تفسير واضح لجميع 

جوانب قوانين والتزامات مكافحة غسل 

األموال وتمويل اإلرهاب، وعلى 

األخص متطلبات العناية الواجبة 

  . المشبوهةملياتعواإلبالغ عن ال

  

ينبغي أن تكون المؤسسات    ٤-١٥

المالية مطالبة بتطبيق إجراءات للفحص 

لضمان وجود معايير كفاءة عالية عند 

  .تعيين الموظفين

  

  العناصر اإلضافية

 االلتزام مسئولهل يتمكن    ٥-١٥

بمعايير مكافحة غسل األموال وتمويل 

اإلرهاب من العمل بصورة مستقلة 

مستوى إداري أعلى من واالتصال ب

  المستوى الذي يليه أو بمجلس اإلدارة؟

  



 

 

  

٨٨

  ٢٢التوصية   
الوصف العام للقوانين أو التدابير 

  . السياقأواألخرى أو الوضع 

  

ينبغي أن تكون المؤسسات    ١-٢٢

المالية مطالبة بالتأكد من أن الفروع 

والشركات التابعة لها في الخارج تلتزم 

موال وتمويل بتدابير مكافحة غسل األ

اإلرهاب بما يتماشى مع المتطلبات 

المفروضة في الدولة األم وتوصيات 

مجموعة العمل المالي بالقدر الذي 

أي (تسمح به القوانين واللوائح المحلية 

  ).في الدولة المضيفة

  

ينبغي أن تكون المؤسسات    ١-١-٢٢

المالية مطالبة بإيالء عناية خاصة 

ما يتعلق بالفروع لاللتزام بهذا المبدأ في

والشركات التابعة لها في الدول التي ال 

توصيات مجموعة العمل المالي  تطبق

  .بدرجة كافية تطبقهاأو ال 

  

حيثما اختلفت المتطلبات    ٢-١-٢٢

الدنيا لمكافحة غسل األموال وتمويل 

اإلرهاب في الدولة األم والدولة 

المضيفة، ينبغي أن تطبق الفروع 

ة لها في الدول والشركات التابع

المضيفة المعيار األعلى بالقدر الذي 

أي (تسمح به القوانين واللوائح المحلية 

  ).في الدولة المضيفة

  

ينبغي أن تكون المؤسسات    ٢-٢٢

المالية مطالبة بإبالغ الجهة الرقابية في 

الدولة األم عندما ال يستطيع فرع أو 

شركة تابعة تنفيذ إجراءات مكافحة 

ل وتمويل اإلرهاب غسل األموا

المناسبة ألن القوانين أو اللوائح أو 

أي (التدابير المحلية األخرى السارية 

  .تحظر ذلك) في الدولة المضيفة

  

  العناصر اإلضافية

هل المؤسسات المالية    ٣-٢٢

 مطالبة للمبادئ األساسيةالخاضعة 

بتطبيق إجراءات العناية الواجبة 

بصورة متوافقة على مستوى 

عة، آخذاً في االعتبار نشاط المجمو

العميل مع مختلف الفروع والشركات 

التابعة التي تملك حصة الغالبية فيها في 

  



 

 

  

٨٩

  جميع أنحاء العالم؟

  مواد إضافية

 توضيح أي بيانات أو مواد يرجى

أخرى تعتقد أنها مهمة بالنسبة لفعالية 

وكفاءة هذا الجزء من نظام مكافحة 

  .غسل األموال وتمويل اإلرهاب

  

  

  )١٨التوصية  (الصورية البنوك ٩- ٣
  
   الوصف والتحليل١-٩-٣
 
 
  ١٨التوصية   

الوصف العام للقوانين أو التدابير 

  .األخرى، أو الوضع أو السياق

  

ينبغي على الدول عدم    ١-١٨

الموافقة على إنشاء البنوك الصورية أو 

  .استمرار عملها

  

ينبغي عدم السماح    ٢-١٨

بالدخول في عالقات للمؤسسات المالية 

مراسلة مصرفية أو االستمرار فيها مع 

  .البنوك الصورية

  

ينبغي على المؤسسات    ٣-١٨

المالية أن تتأكد من أن المؤسسات 

المالية المراسلة األصيلة التي تتعامل 

معها في الدول األجنبية ال تسمح 

  .للبنوك الصورية باستخدام حساباتها

  

  مواد إضافية

ي مواد أخرى تعتقد  توضيح أيرجى

أنها مهمة بالنسبة لفعالية وكفاءة هذا 

الجزء من نظام مكافحة غسل األموال 

  .وتمويل اإلرهاب

  

  
   والعقوباتوالمتابعةوالرقابة واإلرشادات التنظيم 

  

   واإلشراف الرقابة١٠- ٣

  
وفقـا  والتوصـيات ذات الـصلة      الرقابي  لنظام  ، ينبغي تناول مختلف عناصر ا     ستبيان عند استيفاء هذا الجزء من اال      – دوللل مالحظة

 :التالي للتسلسل



 

 

  

٩٠

ذاتية التنظيم وأدوارها ووظائفها وواجباتها في مجال تنظيم تطبيق تـدابير           والهيئات   المختصة   السلطاتصف جميع   ينبغي و  - ١

 والتوصـية   ٢٣ية  التوص(مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب في النظام المالي، مع وصف هياكلها التنظيمية ومواردها              

  ).٣-٣٠ إلى ١-٣٠ومن  ٢-٢٣و ١-٢٣وعلى األخص المعايير  ٣٠

 متطلبـات كل سلطة وأي عقوبات أخرى سارية على اإلخـالل ب         ) ومنها صالحيات فرض العقوبات   (صالحيات  ينبغي تحديد    - ٢

 ). جميع المعايير- ١٧ والتوصية ٢٩التوصية (مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب 

مـا يتعلـق     السيطرة في المؤسسات المالية فـي     /الملكية من   السلطات  تحقق يةوكيفيفية تنظيم دخول السوق     صف ك ينبغي و  - ٣

 ٣-٢٣ وعلى األخص المعايير     – ٢٣التوصية   (حيثما كان ذلك مناسباً   بالكفاءة والمالءمة   ما يتعلق    بالسجالت الجنائية، وفي  

 ).التسجيل فقط/عناصر الترخيص (٧-٢٣و ٥-٢٣و ١-٣-٢٣و

التوصـية  (المكتبية أو الميدانية     متاحة عن التفتيشات     إحصائيات المستمرة، وإدراج أي     والمتابعة الرقابةصف عملية   بغي و ين - ٤

 ).د٢-٣٢و) اإلشراف فقط/الرقابةعناصر  (٧-٢٣و ٦-٢٣و ٤-٢٣ وعلى األخص المعايير -٣٢ية  والتوص٢٣

 المختـصة للمؤسـسات   هيئاتل وتمويل اإلرهاب قدمتها العن مكافحة غسل األمواإرشادية  مبادئ  /أي إرشادات شرح  ينبغي   - ٥

 ). فقط١-٢٥ المعيار – ٢٥التوصية (المالية 

  

   الوصف والتحليل ١-١٠-٣
 

ينبغي على المقيمين : مالحظة للمقيمين

 لتقدير الكفاءة ١-٢٣استخدام المعيار 

، والرقابي للهيكل التنظيمياإلجمالية 

ومالحظة أي جوانب قصور لم تعالج 

وقد يرغب المقيمون . في معايير أخرى

في إيالء اهتمام بالمسائل التي أثيرت 

المبادئ في أي تقييمات تمت بشأن 

  .األساسية

  ٢٥و ٣٢و ١٧و ٢٩و ٣٠و ٢٣التوصيات 

 ٢٣ التوصية –وهياكلها ومواردها ووظائفها  ذاتية التنظيم والهيئات سلطاتأدوار ال  
  ٣٠والتوصية 

 أو التدابير الوصف العام للقوانين

  .األخرى أو الوضع أو السياق

  

  

ينبغي على الدول التأكد   ١-٢٣

من أن المؤسسات المالية تخضع لقدر 

الرقابة فيما يتعلق التنظيم وكاف من 

بمكافحة غسل األموال وتمويل 

 وأنها تنفذ توصيات مجموعة اإلرهاب

  .العمل المالي بفعالية

  

ينبغي على الدول التأكد    ٢-٢٣

ن سلطةً أو سلطاٍت مختصةً من أ

ية التأكد من أن مسئول تتحمل محددة

المؤسسات المالية تلتزم بمتطلبات 

مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب 

  



 

 

  

٩١

  .بدرجة كافية

  )الجهات الرقابية(الموارد   ٣٠التوصية 
وصف عام للقوانين أو التدابير 

  .األخرى، أو الوضع أو السياق

  

 : فقطالجهات الرقابية  ١-٣٠

ينبغي أن تتمتع وحدات المعلومات 

المالية وجهات إنفاذ القانون واالدعاء 

والجهات الرقابية والسلطات المختصة 

األخرى العاملة في مكافحة غسل 

األموال وتمويل اإلرهاب بمستوى كاف 

من الهيكلة والتمويل والعمالة، وينبغي 

تزويدها بالموارد الفنية وغيرها من 

ة لكي تؤدي وظائفها الموارد الكافي

وتشمل الهيكلة . بشكل كامل وفعال

الكافية ضرورة االستقاللية العملية 

الكافية لتأمين تحررها من أي تأثيرات 

  .أو تدخالت غير مناسبة في عملها

  

 :الجهات الرقابية فقط  ٢-٣٠

ينبغي أن يكون العاملون في السلطات 

المختصة مطالبين بااللتزام بمعايير 

ية، تشمل المعايير المتعلقة مهنية عال

بالسرية والخصوصية، وأن يكونوا 

على درجة عالية من النزاهة وأن 

  . المهارات المالئمةايمتلكو

  

 :الجهات الرقابية فقط  ٣-٣٠

ينبغي توفير تدريب كاف ومالئم 

للعاملين في السلطات المختصة في 

مجال مكافحة غسل األموال وتمويل 

  .اإلرهاب

  

ائل التي يمكن أن يشملها المسمن أمثلة 

نطاق الجرائم : المالئمالكافي والتدريب 

األصلية، والتطبيقات حول غسل 

األموال وتمويل اإلرهاب، وأساليب 

التحقيق في تلك الجرائم وإقامة 

الدعاوي القضائية، وأساليب تعقب 

الممتلكات التي تكون متحصالت 

جريمة أو التي سوف تستخدم في 

مان ضبط مثل تمويل اإلرهاب، وض

هذه الممتلكات وتجميدها ومصادرتها 

واألساليب التقنية التي تستخدمها 

الجهات الرقابية للتأكد من أن 

  



 

 

  

٩٢

المؤسسات المالية تنفذ التزاماتها، 

واستخدام تكنولوجيا المعلومات وموارد 

ويمكن . أخرى ترتبط بتنفيذ مهامها

أو / الدول تدريباً خاصاً وتمنح أن أيضاًً

للمحققين الماليين لكي يقوموا، ترخيصاً 

، بالتحقيقات في ضمن أمور أخرى

جرائم غسل األموال وتمويل اإلرهاب، 

  .والجرائم األصلية

  ١٧ والتوصية ٢٩ التوصية –صالحيات السلطات وفرض العقوبات   
الوصف العام للقوانين أو التدابير 

  .األخرى، أو الوضع أو السياق

  

جهات ينبغي أن تتوفر لل   ١-٢٩

 لمتابعةالرقابية صالحيات كافية 

المؤسسات المالية والتأكد من 

 بمتطلبات مكافحة غسل ٣٨التزامها

األموال وتمويل اإلرهاب وفقاً 

  .لتوصيات مجموعة العمل المالي

  

ينبغي أن تتوفر للجهات    ٢-٢٩

الرقابية سلطة إجراء عمليات تفتيش 

على المؤسسات المالية، بما في ذلك 

الميداني لضمان التزامها التفتيش 

بمتطلبات مكافحة غسل األموال 

وينبغي أن تتضمن . وتمويل اإلرهاب

تلك التفتيشات مراجعة السياسات 

واإلجراءات والدفاتر والسجالت وأن 

  .تمتد لتشمل اختبارات عينات عشوائية

  

ينبغي أن تتوفر للجهات    ٣-٢٩

الرقابية صالحية فرض تقديم كافة 

وثائق أو المعلومات السجالت أو ال

 االلتزام أو االطالع بمتابعةالمتعلقة 

ويشمل هذا كافة الوثائق أو . عليها

المعلومات المتعلقة بالحسابات أو 

 األخرى، عملياتعالقات العمل أو ال

بما في ذلك أي تحليل قامت به 

 غير عملياتالمؤسسة المالية لتتبع 

  .اعتيادية أو مشبوهة

  

 تكون ينبغي أن ال   ١-٣-٢٩

صالحية الجهة الرقابية التي تخولها 

  

                                                 
 بتدابيرلفروع والشركات التابعة في الخارج، يقيم مطلب تأكد المؤسسات المالية من التزام فروعها وشركاتها التابعة في الخارج إلى اسبة بالن: مالحظة للمقيمين ٣٨

ة لكي تتأكد  صالحيات كافي٢٩ومع ذلك، ينبغي أن تتوفر للجهات الرقابية بموجب التوصية .  فقط٢٢مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب على أساس التوصية 

  . بفعالية٢٢من أن المؤسسات المالية تلزم فروعها وشركاتها التابعة في الخارج التي تملك حصة األغلبية فيها بتطبيق التوصية 



 

 

  

٩٣

اإللزام بتقديم الوثائق أو حق االطالع 

عليها ألغراض رقابية مشروطة 

  .بضرورة استصدار أمر محكمة

ينبغي أن تتوفر لدى    ٤-٢٩

الجهات الرقابية صالحيات كافية 

لفرض تطبيق المعايير والعقوبات على 

ها المؤسسات المالية ومديريها أو إدارات

العليا في حالة عدم االلتزام أو التنفيذ 

غير الصحيح لمتطلبات مكافحة غسل 

األموال وتمويل اإلرهاب، بما يتفق مع 

  .توصيات مجموعة العمل المالي

  

  ١٧التوصية   
الوصف العام للقوانين أو التدابير 

  .األخرى أو الوضع أو السياق

  

ينبغي على الدول أن تتأكد    ١-١٧

بات فعالة ومتناسبة من وجود عقو

ورادعة، سواء كانت جنائية أو مدنية 

أو إدارية، وذلك للتعامل مع األشخاص 

الطبيعيين أو الشخصيات االعتبارية 

الذين تشملهم توصيات مجموعة العمل 

المالي والذين يقصرون في االلتزام 

بالمتطلبات الوطنية لمكافحة غسل 

  .األموال وتمويل اإلرهاب

  

على الدول أن تعين ينبغي    ٢-١٧

الرقابية أو وحدة  كالجهات(هيئة 

يناط بها توقيع تلك ) المعلومات المالية

ويمكن أن تقوم هيئات . العقوبات

مختلفة بتوقيع العقوبات، وذلك حسب 

  .طبيعة المطلب الذي لم يتم االلتزام به

  

ينبغي أال يقتصر تطبيق    ٣-١٧

العقوبات على الشخصيات االعتبارية 

تكون مؤسسات مالية أو أعماالً، التي 

 على مديريها أيضاًًبل ينبغي أن تطبق 

  .وإدارتها العليا

  

ينبغي أن يكون نطاق    ٤-١٧

العقوبات المتاحة واسعاً ومتناسباً مع 

وينبغي أن تتضمن . شدة كل موقف

العقوبات سلطة فرض عقوبات تأديبية 

ومالية، وسلطة سحب أو تقييد أو تعليق 

  .سة المالية، حيثما أمكنترخيص المؤس

اإلنذارات : من أمثلة أنواع العقوبات

في خطابات مستقلة أو ضمن (الكتابية 

  



 

 

  

٩٤

، وأوامر لاللتزام )تقرير للتدقيق

يمكن أن تكون (بتعليمات معينة 

مصحوبة بغرامات يومية عن عدم 

، وطلب تقارير منتظمة من )االلتزام

المؤسسة عن التدابير التي تتخذها، 

في حاالت عدم االلتزام، وغرامات 

ومنع األفراد من التوظف داخل هذا 

القطاع، واستبدال أو تقييد صالحيات 

المديرين أو أعضاء اإلدارة أو المالكين 

المسيطرين، أو فرض الحراسة، أو 

تعليق أو سحب الترخيص، أو تطبيق 

عقوبات جنائية حيثما كان ذلك 

  .مسموحاً

  ٢٣ التوصية –دخول السوق   
صف العام للقوانين أو التدابير الو

  .األخرى أو الوضع أو السياق

  

ينبغي على الجهات    ٣-٢٣

الرقابية أو السلطات المختصة األخرى 

اتخاذ التدابير القانونية أو التنظيمية 

الالزمة لمنع المجرمين أو شركائهم من 

حيازة حصص كبيرة أو مسيطرة أو أن 

ه يصبحوا المستفيدين الحقيقيين من هذ

الحصص، وكذلك منعهم من تولي 

وظيفة من وظائف اإلدارة، بما في ذلك 

 الرقابيةفي المجالس التنفيذية أو 

  .وغيرها، في أي مؤسسة مالية

  

ينبغي تقييم المديرين    ١-٣-٢٣

وأعضاء اإلدارة العليا في المؤسسات 

 للمبادئ األساسيةالمالية الخاضعة 

" الكفاءة والمالءمة"على أساس معايير 

  .المتعلقة بالخبرة والنزاهةبما فيها تلك 

  

ينبغي ترخيص أو تسجيل    ٥-٢٣

األشخاص الطبيعيين والشخصيات 

االعتبارية الذين يقدمون خدمات تحويل 

األموال أو القيمة، أو خدمات تغيير 

  .األموال أو العملة

  

ينبغي ترخيص أو تسجيل    ٧-٢٣

بخالف تلك (المؤسسات المالية 

وتنظيمها ) ٤-٢٣ المعيار المذكورة في

بالصورة المناسبة، كما ينبغي أن 

تخضع للرقابة أو اإلشراف ألغراض 

مكافحة غسل األموال وتمويل 

  



 

 

  

٩٥

اإلرهاب، أخذاً في االعتبار درجة 

مخاطر غسل األموال أو تمويل 

اإلرهاب في هذا القطاع، بمعنى أنه إذا 

ثبت انخفاض مستوى المخاطر فقد يتم 

  .المطلوبةتقليل التدابير 

ركز فقط على عناصر  [

  ]التسجيل في هذه المعايير/الترخيص

  ٣٢ و٢٣تان التوصي –ين المستمروالمتابعة الرقابة   
بالنسبة إلى المؤسسات    ٤-٢٣

 ٣٩للمبادئ األساسيةالمالية الخاضعة 

ينبغي تطبيق التدابير التنظيمية 

والرقابية التي تطبق ألغراض 

صلة بغسل تحوطية، والتي تكون ذات 

، بطريقة مشابهة أيضاًًًاألموال 

ألغراض مكافحة غسل األموال 

وتمويل اإلرهاب، إال إذا كانت هناك 

معايير محددة في هذه المنهجية تتناول 

  .المسألة ذاتها

  

التنظيمية من أمثلة اإلجراءات 

الرقابية التي تطبق ألغراض تحوطية و

 بغسل أيضاًًوالتي تكون ذات صلة 

الترخيص ) ١: (طلباتاألموال مت

عمليات إدارة المخاطر ) ٢(والهيكلية؛ 

لتحديد المخاطر المادية وقياسها 

الرقابة ) ٣( وضبطها؛ ومتابعتها

الرقابة الكلية الموحدة ) ٤(المستمرة؛ 

  . ذلكالمبادئ األساسيةحيثما اقتضت 

  

ينبغي أن يخضع    ٦-٢٣

األشخاص الطبيعيون والشخصيات 

دمون خدمات تحويل االعتبارية الذين يق

األموال أو القيمة أو خدمات تغيير 

 لمتابعةاألموال أو العملة ألنظمة فعالة 

االلتزام بالمتطلبات الوطنية لمكافحة 

وتمويل اإلرهاب والتأكد غسل األموال 

  .منه

  

ينبغي ترخيص أو تسجيل    ٧-٢٣

بخالف تلك (المؤسسات المالية 

 وتنظيمها) ٤-٢٣المذكورة في المعيار 

  

                                                 
البنـوك  ) ١: ( حيث يرد وصف دقيق للمؤسسات المالية المشمولة، ولكنها تشير بـصورة عامـة إلـى               المبادئ األساسية يرجى الرجوع إلى    :  مالحظة للمقيمين  ٣٩

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



 

 

  

٩٦

بالصورة المناسبة، كما ينبغي أن 

تخضع للرقابة أو اإلشراف ألغراض 

مكافحة غسل األموال وتمويل 

اإلرهاب، أخذاً في االعتبار درجة 

مخاطر غسل األموال أو تمويل 

اإلرهاب في هذا القطاع، بمعنى أنه إذا 

ثبت انخفاض مستوى المخاطر فقد يتم 

  .تقليل التدابير المطلوبة

  

ى عناصر ركز فقط عل [

  ] في هذه المعاييراإلشراف/الرقابة

  ٣٢التوصية   
ينبغي على السلطات   ٢-٣٢

المختصة االحتفاظ بإحصائيات شاملة 

بشأن المسائل المتصلة بفعالية وكفاءة 

النظم الخاصة بمكافحة غسل األموال 

وينبغي أن يتضمن . وتمويل اإلرهاب

  :ذلك االحتفاظ بإحصائيات سنوية عن

  .ت أخرىإجراءا) د(
 

تفتيش قيام الجهات الرقابية بال •

 أو يشمل الميداني الذي يرتبط

وتمويل /مكافحة غسل األموال

  اإلرهاب وأي عقوبات موقعة؛

إذا وجدت، يرجى تقديم هذه 

  .اإلحصائيات

  

إرشادات للمؤسسات المالية بخالف اإلرشادات  (٢٥ التوصية –مبادئ إرشادية   
  )مشبوهة العملياتالمتعلقة بتقارير ال

الوصف العام للقوانين أو التدابير 

  .األخرى أو الوضع أو السياق

  

  

ينبغي على السلطات    ١-٢٥

المختصة وضع مبادئ إرشادية تساعد 

المؤسسات المالية واألعمال والمهن 

غير المالية المحددة في تطبيق متطلبات 

مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب 

لنسبة وبا. السارية على كل منها

لألعمال والمهن غير المالية المحددة، 

يمكن للهيئات ذاتية التنظيم وضع تلك 

  .المبادئ
  

وكحد أدنى ينبغي أن تساعد المبادئ 

اإلرشادية فيما يتعلق بالمسائل التي 

  



 

 

  

٩٧

تغطيها توصيات مجموعة العمل المالي 

وصف أساليب ) ١: (ذات الصلة ومنها

وطرق غسل األموال وتمويل 

أي تدابير إضافية يمكن ) ٢(اإلرهاب، 

لتلك المؤسسات واألعمال والمهن غير 

المالية المحددة اتخاذها لضمان فعالية 

تدابير مكافحة غسل األموال وتمويل 

  .اإلرهاب

  مواد إضافية

يرجى توضيح أي بيانات أو مواد 

أخرى تعتقد أنها مهمة بالنسبة لفعالية 

وكفاءة هذا الجزء من نظام مكافحة 

  .موال وتمويل اإلرهابغسل األ

  

 
  )التوصية الخاصة السادسة( خدمات تحويل األموال أو القيمة ١١- ٣

  

خدمات فيما يتعلق ب ٣ إلى الوصف وإلى أي تعليقات أدرجت في موضع آخر في القسم ويشيرينبغي أن يلخص هذا القسم 

  .تحويل األموال أو القيمة

  

  )موجز( الوصف والتحليل ١-١١-٣
 
 
  خاصة السادسةالتوصية ال  

الوصف العام للقوانين أو تدابير أخرى، 

  .أو الوضع أو السياق

  

ينبغي على الدول أن تحدد    ١-٦

سلطة مختصة أو أكثر، لتسجيل أو 

ترخيص األشخاص الطبيعيين 

والشخصيات االعتبارية الذين يقدمون 

خدمات تحويل األموال أو القيمة 

مقدمي خدمات تحويل األموال أو (

، وأن تحتفظ بقائمة حديثة )القيمة

بأسماء وعناوين مقدمي خدمات تحويل 

أو /األموال أو القيمة المرخصين و

ة عن مسئولالمسجلين، وأن تكون 

أو /ضمان االلتزام بشروط الترخيص و

 .٤٠التسجيل

  

                                                 
ال تلزم التوصية الخاصة السادسة الدول بوضع نظام مستقل للترخيص أو التسجيل أو بتحديد سلطة مختصة أخرى معنيـة بمحـولي األمـوال المرخـصين أو                           ٤٠

لين فعليا كمؤسسات مالية داخل الدولة، أو المسموح لهم بالقيام بخدمات تحويل األموال أو القيمة وفق شروط الترخيص أو التسجيل، والذين يخضعون بالفعـل                        المسج

  .ن والتوصيات الخاصة التسع لمجموعة العمل الماليولكافة االلتزامات التي تشترطها التوصيات األربع



 

 

  

٩٨

ينبغي على الدول أن تتأكد    ٢-٦

من خضوع جميع مقدمي خدمات 

تحويل األموال أو القيمة للتوصيات 

وعلى (ربعين لمجموعة العمل المالي األ

، ١٥-١٣، ١١-٤األخص التوصيات 

والتوصيات الخاصة التسع ) ٢٣-٢١

وعلى األخص (لمجموعة العمل المالي 

  ).التوصية الخاصة السابعة

  

ينبغي أن يكون لدى الدول    ٣-٦

 أعمال المؤسسات لمتابعةنظم سارية 

التي تقدم خدمات تحويل األموال أو 

ان التزامها بتوصيات القيمة وضم

  .مجموعة العمل المالي

  

ينبغي على الدول أن تلزم    ٤-٦

كل مقدمي خدمات تحويل األموال أو 

القيمة المرخصين أو المسجلين 

باالحتفاظ بقائمة حديثة بوكالئها 

  .المختصة المعينةوإتاحتها للسلطة 

  

ينبغي على الدول أن تتأكد    ٥-٦

في  (٤-١٧ إلى ١-١٧من أن المعايير 

 فيما يتعلّق أيضاًًتنطبق ) ١٧التوصية 

بااللتزامات الواردة في التوصية 

  .الخاصة السادسة

  

  العناصر اإلضافية

هل تم تنفيذ اإلجراءات    ٦-٦

المنصوص عليها في ورقة أفضل 

الممارسات المتعلقة بالتوصية الخاصة 

  السادسة؟

  

  مواد إضافية

توضيح أي بيانات أو مواد  يرجى

عتقد أنها مهمة بالنسبة لفعالية أخرى ت

وكفاءة هذا الجزء من نظام مكافحة 

  .غسل األموال وتمويل اإلرهاب

  



 

 

  

٩٩

  المحددة األعمال والمهن غير المالية – التدابير الوقائية -٤
  

طبيقها علـى   تغطية التدابير الوقائية لمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب من حيث ت          مجال  عن   ة مختصر ةعام نظرة إعطاء   يرجى

        .، أي ما هي القطاعات المشمولة وإلى أي مدى تغطيها تلك التدابيرالمحددةاألعمال والمهن غير المالية 
 

    الوصف

  

  )١٢التوصية (السجالت تجاه العميل واالحتفاظ ب العناية الواجبة ١- ٤

  ))العقوبات فقط في هذه التوصيات (١٧و ١١- ٨و ٦و ٥تطبيق التوصيات (

  

الـسجالت  واالحتفـاظ ب ، ينبغي تناول مختلف عناصر العناية الواجبـة   ستبيان عند استيفاء هذا القسم من اال      :دوللل مالحظة

  :التالي  للتسلسلوفقاً والتوصيات ذات الصلة والمتابعة

  

تطبيـق   (حـددة  وإجراءات العناية الواجبة المطبقة على األعمال والمهـن غيـر الماليـة الم      متطلباتصف  ينبغي و  -١

من ف،  المشترك التقييم   استبيان من   ٣بالفعل في القسم    مفصلة  وحيثما كانت تلك المتطلبات     ). ٩و ٨و ٦و ٥صيات  التو

هذه المواد وتوضيح أي تغييرات أو اختالفات في المنهج يمكن أن تنطبق على األعمال              إلى  اإلشارة  الضروري فقط   

  .حددةوالمهن غير المالية الم

). ١٠تطبيق التوصية    (المحددةالسجالت المطبقة على األعمال والمهن غير المالية        ظ ب االحتفا متطلباتينبغي توضيح    -٢

 . ذات الصلةنصوصال اإلشارة إلى من خالل  أو جزئياًذلك كلياًالقيام بومرة أخرى يمكن 

التوصـية  تطبيق   (حددة األعمال والمهن غير المالية الم     بمتابعةما إذا كانت هناك أي اختالفات تتعلق        ينبغي توضيح    -٣

١١.( 

 مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب بموجب التوصـيات         متطلباتب اإلخاللالعقوبات السارية على    ينبغي توضيح    -٤

هي العقوبات المطبقة على كافة الكيانات التي تخـضع         هذه  وينبغي أن تكون    ). ١٧تطبيق التوصية    (١١-٨و ٦و ٥

 المختـصة أو    هيئاتالحيات فرض العقوبات التي تختص بها ال       أخرى وليست ص   متطلبات العناية الواجبة و   متطلباتل

هذه المـواد فـي     إلى  اإلشارة  كفي  تومرة أخرى، قد    .  أدناه ٣-٤ذاتية التنظيم التي ينبغي وصفها في القسم        الهيئات  

 . أعاله٣القسم 

  

  الوصف والتحليل١-١-٤
  ١٢التوصية   

الوصف العام للقوانين أو التدابير 

  .أو السياقاألخرى أو الوضع 

  

ينبغي أن تكون األعمال    ١-١٢

والمهن غير المالية المحددة مطالبة 

بااللتزام بالمتطلبات المنصوص عليها 

  



 

 

  

١٠٠

-٥المعايير من (في التوصية الخامسة 

  :٤١في الحاالت التالية) ١٨-٥ إلى ١
  

 ذلك فيبما (أندية القمار   ) أ(

أندية القمار على شبكة 

الء عندما يدخل العم) ٤٢اإلنترنت

 مالية تساوي أو تزيد عملياتفي 

 دوالر ٣٠٠٠على 

  .٤٣يورو/أمريكي

  

 المالية في أندية عملياتمن أمثلة ال

شراء فيشات القمار أو صرف : القمار

قيمتها نقداً، وفتح الحسابات، 

. والتحويالت البرقية وتغيير العمالت

 عمليات المالية عملياتوال يعنى بال

يشات المقامرة التي تتعلق فقط بف

  .القمار
 

 –الوكالء العقاريون  ) ب(

 عملياتعندما يدخلون في 

لصالح عمالئهم تتعلق ببيع 

  .٤٤وشراء العقارات

  

تجار المعادن النفيسة   ) ج(

 عندما – الكريمة األحجاروتجار 

 عمليةيدخلون مع عميل في أي 

نقدية تساوي أو تزيد على 

  .٣٣يورو/ دوالر أمريكي١٥٠٠٠

  

اتبو العدل المحامون وك  ) د(

وغيرهم من أصحاب المهن 

القانونية المستقلون والمحاسبون 

 عملياتعند إعدادهم أو تنفيذهم ل

لصالح عمالئهم تتعلق باألنشطة 

  :التالية

                                                 
  .١٦ و١٢ و٥ذه المعايير مشار إليها في المذكرات التفسيرية للتوصيات الحدود المعينة في ه ٤١
 لمكافحة غسل األموال وتمويل للمتطلبات الوطنية ينبغي على الدول وضع قواعد لتحديد األساس الذي تخضع بموجبه أندية القمار العاملة على شبكة اإلنترنت ٤٢

عوامل التي سيتحدد بناًء عليها ما إذا كانت هناك رابطة أو عالقة كافية بين أندية القمار على شبكة اإلنترنت ويقتضي هذا أن تحدد الدولة األساس أو ال. اإلرهاب

أساس الرابطة، في وينبغي أن يبحث المقيمون . وتتضمن أمثلة تلك العوامل التأسيس أو التنظيم بموجب قوانين الدولة أو مكان اإلدارة الفعالة داخل الدولة. والدولة

  .٢٤ و١٦ و١٢ما يتعلق بالتوصيات  يف
حركات واحدة أو في عدة حركة  في عمليةيورو الحاالت التي تتم فيها ال/ دوالر أمريكي١٥٠٠٠يورو و/ دوالر أمريكي٣٠٠٠تتضمن الحدود المعينة التي تبلغ  ٤٣

  .تبدو مترابطة
  .ما يتعلق بكل من مشتري وبائعي العقار مسة فيويعني هذا أنه ينبغي على الوكالء العقاريين االلتزام بالتوصية الخا ٤٤



 

 

  

١٠١

 بيع وشراء العقارات؛ •

إدارة أموال العمالء أو أوراقهم  •

 ؛٤٥المالية أو أصولهم األخرى

إدارة الحسابات المصرفية أو  •

حسابات حسابات االدخار أو 

 ؛٣٠األوراق المالية

تنظيم المساهمات الخاصة بإنشاء  •

 الشركات أو تشغيلها أو إدارتها؛

إنشاء أو تشغيل أو إدارة  •

شخصيات اعتبارية أو ترتيبات 

قانونية، وبيع وشراء كيانات 

 . تجارية
  

جهات تقديم خدمات ) هـ(

الشركات والصناديق االستئمانية 

عند قيامها بإعداد أو إجراء 

 لصالح عمالئهم تتعلق لياتعم

  :باألنشطة التالية
  

 للشخصيات العمل كوكيل تأسيس •

 االعتبارية؛ 

أو الترتيب لشخص آخر (العمل  •

كمدير أو سكرتير إلحدى ) للعمل

الشركات، أو كشريك في شركة 

تضامن أو منصب مماثل له 

عالقة بالشخصيات االعتبارية 

 األخرى؛

توفير مكتب مسجل أو عنوان  •

مقر إقامة أو عنوان عمل أو 

للمراسالت أو عنوان إداري 

لشركة أو شركة تضامن أو 

شخصية اعتبارية أخرى أو 

 ترتيب قانوني آخر؛

أو الترتيب لشخص آخر (العمل  •

كوصي لصندوق ) للعمل

 استئماني مباشر؛

أو الترتيب لشخص آخر (العمل  •

كمساهم معين لصالح ) للعمل

 .شخص آخر
  
  
  

                                                                                                                                                             
 ،"المؤسسة المالية" لتعريف مستوٍفحيثما كان المحامي أو كاتب العدل أو أحد أصحاب المهن القانونية المستقلين أو المحاسب يزاولون نشاطا ماليا كعمل تجاري  ٤٥

  . على المؤسسات الماليةينبغي عندئذ لهذا الشخص أو الشركة االلتزام بالمتطلبات التي تنطبق



 

 

  

١٠٢

ل والمهن وينبغي أن تلتزم األعما

غير المالية المحددة على 

األخص بإجراءات العناية 

الواجبة المنصوص عليها في 

، إال أنه ٧-٥ إلى ٣-٥المعايير 

يمكنها أن تحدد مدى تطبيق تلك 

اإلجراءات على أساس المخاطر 

حسب نوع العميل أو عالقة 

  .عمليةالعمل أو ال

ينبغي أن تكون األعمال    ٢-١٢

ة المحددة مطالبة، في والمهن غير المالي

، ١-١٢الظروف التي يحددها المعيار 

بااللتزام بالمعايير المنصوص عليها في 

  .١١-٨ و٦التوصيات 

  

  مواد إضافية

توضيح أي بيانات أو مواد  يرجى

أخرى تعتقد أنها مهمة بالنسبة لفعالية 

وكفاءة هذا الجزء من نظام مكافحة 

  .غسل األموال وتمويل اإلرهاب

  

  

  )١٦التوصية ( ومسائل أخرى عمليات المتابعة ٢-٤

  )٢١، ١٧، ١٥-١٣تطبيق التوصيات (

  

 العمليـات ونظـام     متابعـة  تناول مختلف عناصر     دول على ال  ينبغي،  ستبيان عند استيفاء هذا القسم من اال      – دول لل مالحظة

  :التالي وفقا للتسلسلاإلبالغ والتوصيات ذات الصلة 

  

تطبيق التوصـيات    (المحددة المشبوهة الخاص باألعمال والمهن غير المالية        عملياتالعن  بالغ  اإلصف نظام   ينبغي و  -١

مـن الـضروري    ف،  المشترك التقييم   استبيان من   ٣وحيثما ورد وصف كامل اللتزامات اإلبالغ في القسم         ). ١٤-١٣

المهن غيـر الماليـة     تلك المواد وتوضيح أي اختالفات في المنهج يمكن أن تنطبق على األعمال و            إلى  اإلشارة  فقط  

  .المحددة

). ١٥تطبيـق التوصـية      (المحددة الرقابة الداخلية المطبقة على األعمال والمهن غير المالية          متطلبات ينبغي توضيح  -٢

 . اإلشارة إلى النصوص ذات الصلةمن خالل  أو جزئياًذلك كلياًالقيام بومرة أخرى يمكن 

 بشأن تطبيـق التوصـية      المحددةلق باألعمال والمهن غير المالية      ما إذا كانت هناك أي اختالفات تتع       ينبغي توضيح  -٣

٢١. 

 مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب بموجـب التوصـيات          متطلباتالعقوبات السارية على انتهاك      ينبغي توضيح  -٤

هي العقوبات المطبقة على كافة الكيانات التي تخـضع         هذه  وينبغي أن تكون    ). ١٧تطبيق التوصية    (٢١و ١٥-١٣



 

 

  

١٠٣

 ذاتية التنظيم التي    الهيئات المختصة أو    هيئات اإلبالغ وليست صالحيات فرض العقوبات التي تختص بها ال         متطلباتل

  . أعاله٣هذه المواد في القسم إلى اإلشارة كفي توعلى هذا النحو، قد .  أدناه٣-٤ينبغي وصفها في القسم 

  

   الوصف والتحليل١-٢-٤
 
  ١٦التوصية   

ن أو التدابير الوصف العام للقواني

  .األخرى أو الوضع أو السياق

  

ينبغي أن تكون األعمال    ١-١٦

والمهن غير المالية المحددة مطالبة 

بااللتزام بالمتطلبات المنصوص عليها 

 إلى ١-١٣المعايير  (١٣في التوصية 

  : في الحاالت التالية٤٦)٤-١٣
  

بما في ذلك (أندية القمار   ) أ(

) نترنتأندية القمار على شبكة اإل

 في –والوكالء العقاريين 

الظروف التي تحددها التوصية 

١٣.  

تجار المعادن النفيسة أو  ) ب(

 عندما –األحجار الكريمة 

 نقدية عمليةيدخلون في أي 

 ١٥٠٠٠تساوي أو تزيد على 

  .٤٧يورو/دوالر أمريكي

المحامين وكاتبي العدل   ) ج(

وغيرهم من أصحاب المهن 

محاسبين، القانونية المستقلين وال

 مالية عمليةعند قيامهم بإجراء 

لصالح عمالئهم أو نيابة عنهم 

  :تتعلق باألنشطة التالية
  

 بيع وشراء العقارات؛ •

إدارة أموال العمالء أو أوراقهم  •

 المالية أو أصولهم أخرى؛

إدارة الحسابات المصرفية أو  •

  

                                                 
يجب أن يلتزم تجار المعادن النفيسة واألحجار : األول.  مع استثناءين١٣ينبغي على األعمال والمهن غير المالية المحددة االلتزام بجميع المعايير في التوصية  ٤٦

 دوالر ١٥٠٠٠التي تتجاوز الحد المعين البالغ و) عمليةمحاولة إتمام الأو ( التي تمت عملياتالعن بالغ اإل، ولكنهم يكونون مطالبين فقط ب٣-١٣الكريمة بالمعيار 

يمكن للدول أن تسمح للمحامين وكاتبي العدل وغيرهم من أصحاب المهن القانونية هو أنّه ، ١-١٦واالستثناء الثاني، وكما هو مفصل في المعيار . يورو/أمريكي

 ذاتية التنظيم، وأال يكون من المطلوب دائما إرسال هذه التقارير للهيئات المشبوهة عملياتمستقلين بإرسال تقارير الن العاملين كمهنيين قانونيين ين والمحاسبيالمستقل

  .إلى وحدة المعلومات المالية
  ).حاالت التجزئة(تبدو مترابطة حركات واحدة أو في عدة حركة  في عمليةتنطبق الحدود المعينة في الحاالت التي تتم فيها ال ٤٧



 

 

  

١٠٤

حسابات االدخار أو حسابات 

 األوراق المالية؛

صة بإنشاء تنظيم المساهمات الخا •

 شركات أو تشغيلها أو إدارتها؛

إنشاء أو تشغيل أو إدارة  •

شخصيات اعتبارية أو ترتيبات 

قانونية، وبيع وشراء كيانات 

 .تجارية

  

مالحظة عن االمتياز المهني القانوني 

   أو السرية المهنية القانونية
  

ال يكون المحامون وكاتبو العدل 

وغيرهم من أصحاب المهن القانونية 

ستقلين والمحاسبون العاملون الم

كمهنيين قانونيين مستقلين مطالبين 

 مشبوهة إذا كان عملياتباإلبالغ عن 

قد تم الحصول على المعلومات ذات 

الصلة في ظروف يكونون خاضعين 

فيها لالمتياز المهني القانوني أو للسرية 

  .المهنية القانونية

  

ويترك لكل دولة أمر تحديد المسائل 

في نطاق االمتياز المهني التي تدخل 

. القانوني أو السرية المهنية القانونية

وهي تغطي في المعتاد المعلومات التي 

يتلقاها المحامون أو كاتبو العدل 

وغيرهم من المهنيين القانونيين 

المستقلين أو يحصلون عليها من خالل 

في سياق التحقق من ) أ(أحد عمالئهم 

 خالل )ب(الوضع القانوني للعميل؛ أو 

أداء عملهم في الدفاع عن هذا العميل 

أو تمثيله أو من واقع اإلجراءات 

القضائية أو إجراءات التحكيم أو 

وفي حالة خضوع المحاسبين . الوساطة

لنفس التزامات السرية أو لالمتياز، 

 باإلبالغ عن أيضاًًفإنهم ال يلتزمون 

  . المشبوهةعملياتال

  

جهات تقديم خدمات   ) د(

والصناديق االستئمانية الشركات 

عند قيامها بإعداد أو إجراء 

 لصالح عميل تتعلق عمليات



 

 

  

١٠٥

  :باألنشطة التالية
  

 العمل كوكيل تأسيس للشخصيات •

 االعتبارية؛ 

أو الترتيب لشخص آخر (العمل  •

كمدير أو سكرتير إلحدى ) للعمل

الشركات، أو كشريك في شراكة 

أو منصب مماثل له عالقة 

ية األخرى؛ بالشخصيات االعتبار

توفير مكتب مسجل أو عنوان  •

عمل أو مقر إقامة أو عنوان 

لمراسالت أو عنوان إداري 

لشركة أو شركة تضامن أو 

شخصية اعتبارية أخرى أو 

 ترتيب قانوني آخر؛ 

أو الترتيب لشخص آخر (العمل  •

كوصي لصندوق ) للعمل

 استئماني مباشر؛

أو الترتيب لشخص آخر (العمل  •

عين لصالح كمساهم م) للعمل

  .شخص آخر

حيثما تسمح الدول    ٢-١٦

للمحامين وكاتبي العدل وغيرهم من 

أصحاب المهن القانونية المستقلين 

والمحاسبين بإرسال تقاريرهم عن 

 المشبوهة للهيئات ذاتية عملياتال

التنظيم التي يتبعونها، ينبغي توفر 

أشكال مالئمة للتعاون بين تلك الهيئات 

وينبغي أن .  الماليةووحدة المعلومات

يترك لكل دولة أمر تحديد تفاصيل 

أسلوب التعاون بين الهيئات ذاتية 

  .التنظيم ووحدة المعلومات المالية

  

ينبغي تطبيق المعايير التي    ٣-١٦

 ٢١ و١٥ و١٤نصت عليها التوصيات 

على األعمال والمهن غير المالية 

المحددة في الظروف التي حددها 

  .١-١٦المعيار 

  

  العناصر اإلضافية

هل يمتد شرط اإلبالغ إلى    ٥-١٦

بقية األنشطة المهنية للمحاسبين ومنها 

  تدقيق الحسابات؟

  

هل األعمال والمهن غير    ٦-١٦

المالية المحددة مطالبة بإبالغ وحدة 

  



 

 

  

١٠٦

المعلومات المالية عندما تشتبه أو عندما 

تتوفر لديها أسباب معقولة لالشتباه في 

أحد تحصالت أن األموال هي م

األعمال اإلجرامية التي تشكل جريمة 

  أصلية لغسل األموال محلياًً؟

  مواد إضافية

توضيح أي بيانات أو مواد  يرجى

أخرى تعتقد أنها مهمة بالنسبة لفعالية 

وكفاءة هذا الجزء من نظام مكافحة 

  .غسل األموال وتمويل اإلرهاب

  

  

  )٢٥-٢٤ نتاالتوصي(والمتابعة  التنظيم والرقابة ٣- ٤

  

   الوصف والتحليل١-٣-٤
 
  ٢٤التوصية   

الوصف العام للقوانين أو التدابير 

  .األخرى أو الوضع أو السياق

  

ينبغي على الدول أن تتأكد    ١-٢٤

بما في ذلك (من خضوع أندية القمار 

لهيكل ) أندية القمار على شبكة اإلنترنت

رقابي شامل يضمن فعالية تنظيمي و

افحة غسل األموال تطبيق إجراءات مك

وتمويل اإلرهاب التي تتطلبها توصيات 

  .مجموعة العمل المالي

  

الدول أن تتأكد ينبغي على    ١-١-٢٤

من وجود سلطة مختصة تتحمل 

الرقابي التنظيمي و الهيكلية مسئول

المتعلق بمكافحة غسل األموال وتمويل 

وينبغي أن تتوفر للسلطة . اإلرهاب

داء المختصة صالحيات كافية أل

 وفرض المتابعةوظائفها، ومنها سلطة 

ينبغي على الدول أن تتأكد (العقوبات 

 ٤-١٧ إلى ١-١٧من أن المعايير من 

تنطبق على المتطلبات الواردة في 

  ).١٦ و١٢التوصيتين 

  

ينبغي أن تكون أندية    ٢-١-٢٤

القمار مرخصة من قبل سلطة مختصة 

  .محددة

  

ينبغي على السلطات    ٣-١-٢٤

تصة أن تتخذ التدابير القانونية المخ

  



 

 

  

١٠٧

والتنظيمية الالزمة لمنع المجرمين أو 

شركائهم من حيازة حصص كبيرة أو 

مسيطرة أو أن يصبحوا المستفيدين 

الحقيقيين من أندية القمار، وكذلك 

لمنعهم من تولي أية وظيفة من وظائف 

اإلدارة في أندية القمار أو أن يقوموا 

  .بتشغيلها

على الدول أن ينبغي    ٢-٢٤

تضمن خضوع الفئات األخرى من 

األعمال والمهن غير المالية المحددة 

 التزامها بمتطلبات متابعة لفعالةألنظمة 

 مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب

وعند تحديد مدى مالءمة . هوالتأكد من

نظام المراقبة والتأكد من االلتزام، 

يكون من الممكن األخذ في االعتبار 

مخاطر غسل األموال أو تمويل درجة 

اإلرهاب في هذا القطاع، بمعنى أنه إذا 

ثبت انخفاض مستوى المخاطر، فمن 

  .الممكن تقليل التدابير المطلوبة

  

ينبغي وجود سلطة    ١-٢-٢٤

مختصة محددة أو هيئة ذاتية التنظيم 

 التزام األعمال متابعةة عن مسئولتكون 

ات والمهن غير المالية المحددة بمتطلب

مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب 

وينبغي أن تتوفر لمثل هذه . والتأكد منه

  :السلطة أو الهيئة ذاتية التنظيم

صالحيات كافية ألداء ) أ(

وظائفها ومنها صالحيات 

 وفرض العقوبات، المتابعة

ينبغي على الدول أن تتأكد أن (

 ٤-١٧ إلى ١-١٧المعايير من 

تنطبق على االلتزامات 

فروضة بموجب الم

  ).١٦ و١٢التوصيتين

  

موارد فنية كافية وموارد ) ب(

أخرى الزمة لها للقيام 

  .٤٨بوظائفها

  

   بخالف المحددةلألعمال والمهن غير المالية إرشادية مبادئ  (٢٥التوصية   
                                                 

أي حسب نوع السلطة المختصة المعينة أو (، حيثما كان ذلك مناسبا ٤-٣٠ إلى ١-٣٠عند تقييم االلتزام بهذا المعيار، ينبغي أن يولي المقيٌمون اهتماما بالمعايير  ٤٨

  ).الخ...ياتهامسئول ذاتية التنظيم، وحجمها، والهيئة



 

 

  

١٠٨

  ) المشبوهةعملياتتلك المتعلقة بتقارير ال

الوصف العام للقوانين أو التدابير 

  .السياقاألخرى أو الوضع أو 

  

ينبغي على السلطات    ١-٢٥

المختصة وضع مبادئ إرشادية تساعد 

المؤسسات المالية واألعمال والمهن 

غير المالية المحددة في تطبيق متطلبات 

مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب 

وبالنسبة . السارية على كل منها

لألعمال والمهن غير المالية المحددة، 

لتنظيم وضع تلك يمكن للهيئات ذاتية ا

  .المبادئ
  

وكحد أدنى ينبغي أن تساعد المبادئ 

اإلرشادية فيما يتعلق بالمسائل التي 

تغطيها توصيات مجموعة العمل المالي 

وصف أساليب ) ١: (ذات الصلة ومنها

وطرق غسل األموال وتمويل 

أي تدابير إضافية يمكن ) ٢(اإلرهاب، 

لتلك المؤسسات واألعمال والمهن غير 

لية المحددة اتخاذها لضمان فعالية الما

تدابير مكافحة غسل األموال وتمويل 

  .اإلرهاب

  

  مواد إضافية

توضيح أي بيانات أو مواد  يرجى

أخرى تعتقد أنها مهمة بالنسبة لفعالية 

وكفاءة هذا الجزء من نظام مكافحة 

  .غسل األموال وتمويل اإلرهاب

  

  
  

   أعمال ومهن غير مالية أخرى٤- ٤
  
  )٢٠التوصية  (عملياتلل واآلمنةحديثة اليب سالاأل

  

   الوصف والتحليل١-٤-٤
 
  ٢٠التوصية   

الوصف العام للقوانين أو التدابير 

 .األخرى أو الوضع أو السياق

  

  

  ينبغي على الدول النظر    ١-٢٠



 

 

  

١٠٩

 ١١-٨ و٦ و٥في تطبيق التوصيات 

 على المؤسسات ٢١ و١٧ و١٥-١٣و

ال بخالف األعم(والمهن غير المالية 

التي تُعتبر ) والمهن غير المالية المحددة

معرضة الستغاللها ألغراض غسل 

  .األموال أو تمويل اإلرهاب
  

من أمثلة المؤسسات أو المهن التي قد 

تجار سلع : تكون معرضة للمخاطر

القيمة، ومحال مرتفعة الرفاهية والسلع 

الرهون وبيوت القمار والمزادات 

  .ريةوخدمات االستشارات االستثما

ينبغي على الدول اتخاذ    ٢-٢٠

تدابير لتشجيع وضع واستخدام أساليب 

 المالية عملياتحديثة وآمنة للقيام بال

  .تكون أقل تعرضاً لغسل األموال
  

من أمثلة األساليب أو التـدابير التـي        

يمكن أن تكون أقـل تعرضـاً لغـسل         

  :األموال

 تقليل االعتماد على النقد؛ •

ة عدم إصدار عمالت ورقي    •

 من فئات نقدية كبيرة جداً؛

  .نظم آلية آمنة للتحويل •

  

  مواد إضافية

توضيح أي بيانات أو مواد  يرجى

أخرى تعتقد أنها مهمة بالنسبة لفعالية 

وكفاءة هذا الجزء من نظام مكافحة 

  .غسل األموال وتمويل اإلرهاب

  

   



 

 

  

١١٠

  لهادفة للربح والترتيبات القانونية والمنظمات غير اعتباريةالشخصيات اال -٥
  

  )٣٣التوصية (السيطرة حصص  والمستفيدين الحقيقيين الحصول على معلومات عن – عتباريةالشخصيات اال ١- ٥

  

   الوصف والتحليل١-١-٥
 
  ٣٣التوصية   

الوصف العام للقوانين أو التدابير 

  .األخرى أو الوضع أو السياق

  

ينبغي على الدول أن تتخذ    ١-٣٣

 الشخصيات تدابير لمنع استغالل

االعتبارية في غسل األموال وتمويل 

اإلرهاب، من خالل التأكد من أن 

قوانينها التجارية والتأسيسية وغيرها 

من القوانين تنص على الشفافية الكافية 

بشان ملكية المستفيدين الحقيقيين 

وحصص السيطرة في الشخصيات 

  . االعتبارية

  

 اآلليات التـي تـستطيع      ٤٩ومن أمثلة 

تخدامها للتأكـد مـن تـوفر       الدول اس 

  :الشفافية الكافية

  

أو (وجود نظام للتسجيل المركزي     ) ١(

حيث تُدون فـي    ) نظام مسبق لإلفصاح  

سجل وطني التفاصيل الالزمـة عـن       

الملكية والسيطرة لجميـع الـشركات      

ــة األخــرى  والشخــصيات االعتباري

ومن الممكـن أن    . المسجلة في الدولة  

مـا  تكون المعلومـات ذات الـصلة إ      

متوفرة علناً وإما للسلطات المختـصة      

 تحديث هذه المعلومـات     ينبغيو. فقط

بإدراج أي تغيرات فـي المـستفيدين       

  الحقيقيين وحصص السيطرة؛

   

  

                                                 
استخدام : خلف ستار الشركات"ي تقرير أصدرته منظمة التعاون والتنمية االقتصاديين بعنوان هذه األمثلة هي ملخصات آلليات وردت ف:  مالحظة للمقيمين٤٩

وقد اشتمل . ٢٠٠١ في عام Behind the Corporate Veil. Using Corporate Entities for Illicit Purposes" الكيانات المؤسسية ألغراض غير مشروعة

  .مالءمتهاالتقرير ذاته على شرح لتلك اآلليات ومدى 



 

 

  

١١١

مطالبة مقدمي خدمات الـشركات     ) ٢(

ــة  ــجالت ملكي ــى س بالحــصول عل

المستفيدين الحقيقيين وحصص السيطرة    

في الشخصيات االعتبارية، والتحقـق     

  حتفاظ بها؛ منها واال

  

االعتماد على صالحيات التحقيـق     ) ٣(

والصالحيات األخرى لسلطات إنفـاذ      

 الرقابيةأو  التنظيمية  القانون والسلطات   

أو السلطات المختصة األخرى في دولة      

معينــة مــن أجــل الحــصول علــى 

  .المعلومات أو االطالع عليها

  

وتعد هذه اآلليـات مكملـة لبعـضها        

 تجد الـدول    البعض إلى حد كبير، وقد    

أنه مـن المرغـوب والمفيـد للغايـة         

  . استخدام مزيج منها

  

وبحسب درجة اعتمـاد الـدول علـى        

صالحيات سلطاتها المختصة في مجال     

إجراء التحقيقات، ينبغي أن تتوفر لهذه      

السلطات صالحيات إجبارية قوية بقدر     

ــى  ــاف ألغــراض الحــصول عل ك

  .المعلومات ذات الصلة

  

مـستخدمة، فمـن    وأيا كانت اآلليـة ال    

أن تتمكن  ) أ: (الضروري تحقق ما يلي   

السلطات المختصة في الوقت المناسب     

ــى  مــن الحــصول أو االطــالع عل

ــستفيدين   ــة بالم ــات المتعلق المعلوم

الحقيقيين وحـصص الـسيطرة فـي       

أن تكون  ) ب(الشخصيات االعتبارية؛   

المعلومات كافية ودقيقة ومتوفرة فـي      

-٣٣ راجع المعيـار  (الوقت المناسب   

أن تكون السلطات المختصة    ) ج(؛  )٢

قادرة على تبادل تلك المعلومات مـع       

سلطات مختصة أخرى على المستوى     

  .المحلي أو الدولي
ينبغي أن تتمكن السلطات    ٢-٣٣

المختصة من الحصول أو االطالع في 

  



 

 

  

١١٢

الوقت المناسب على معلومات كافية 

ودقيقة وحديثة عن المستفيدين الحقيقيين 

سيطرة في الشخصيات وحصص ال

  . االعتبارية

ينبغي على الدول التي    ٣-٣٣

توجد بها شخصيات اعتبارية قادرة 

على إصدار أسهم لحاملها اتخاذ التدابير 

المناسبة لضمان عدم استغاللها في 

غسل األموال وللتأكد من أن المبادئ 

 ٢-٣٣ و١-٣٣الواردة في المعيارين 

أعاله تنطبق بنفس القدر على 

شخصيات االعتبارية التي تستخدم ال

وقد تتفاوت التدابير . األسهم لحاملها

المتخذة من دولة ألخرى، ولكن ينبغي 

أن تكون كل دولة قادرة على إظهار 

مدى كفاية التدابير التي تطبقها 

  .وفعاليتها

  

  العناصر اإلضافية

هل توجد تدابير مطبقة من    ٤-٣٣

ة شأنها تسهيل اطالع المؤسسات المالي

على المعلومات المتعلقة بالمستفيدين 

الحقيقيين وحصص السيطرة بحيث 

يسهل عليها التحقق من بيانات هوية 

  العمالء؟

  

  مواد إضافية

توضيح أي بيانات أو مواد  يرجى

أخرى تعتقد أنها مهمة بالنسبة لفاعلية 

وكفاءة هذا الجزء من نظام مكافحة 

  .غسل األموال وتمويل اإلرهاب

  

 
  

  )٣٤التوصية (السيطرة حصص  والمستفيدين الحقيقيين الحصول على معلومات عن –لترتيبات القانونية  ا٢- ٥
  
   الوصف والتحليل١-٢-٥
 
ينبغي على الدول اتخاذ    ١-٣٤

تدابير لمنع استغالل الترتيبات القانونية 

في غسل األموال وتمويل اإلرهاب، 

من خالل التأكد من أن قوانينها 

ين الصناديق االستئمانية وقوانالتجارية 

وغيرها من القوانين تنص على 

الشفافية المالئمة بشأن المستفيدين 

  



 

 

  

١١٣

الحقيقيين وحصص السيطرة في 

الصناديق االستئمانية والترتيبات 

  .القانونية األخرى

 اآلليات التي تستطيع ٥٠ومن أمثلة

الدول استخدامها للتأكد من توفر 

  :الشفافية الكافية

  

أو (م للتسجيل المركزي وجود نظا) ١(

حيث تُدون ) نظام قائم مسبق لإلفصاح

في سجل وطني التفاصيل الالزمة عن 

أي المنشئ (الصناديق االستئمانية 

والترتيبات ) والوصي والمستفيدين

القانونية األخرى المسجلة في تلك 

ومن الممكن أن تكون . الدولة

المعلومات ذات الصلة إما متوفرة علناً 

 ينبغيو. سلطات المختصة فقطوإما لل

تحديث هذه المعلومات بإدراج أي 

تغيرات تطرأ على المستفيدين الحقيقيين 

  وحصص السيطرة؛ 

  

إلزام مقدمي خدمات الصناديق ) ٢(

االستئمانية بالحصول على سجالت 

بتفاصيل الصندوق االستئماني أو 

الترتيبات القانونية األخرى المماثلة 

  .اظ بهاوالتحقق منها واالحتف

  

االعتماد على صالحيات التحقيق ) ٣(

والصالحيات األخرى لسلطات إنفاذ 

الرقابية التنظيمية أو القانون والسلطات 

أو السلطات المختصة األخرى في دولة 

معينة من أجل الحصول على 

  .المعلومات أو االطالع عليها

  

وتعد هذه اآلليات مكملة لبعضها 

 الدول وقد تجد. البعض إلى حد كبير

أنه من المرغوب والمفيد للغاية 

  . استخدام مزيج منها

  

ونظرا العتماد الدول على صالحيات 

  

                                                 
استخدام الكيانات : خلف ستار الشركات" بعنوان ةهذه األمثلة هي ملخصات آلليات وردت في تقرير أصدرته منظمة التعاون والتنمية االقتصادي: مالحظة للمقيمين ٥٠

وقد اشتمل التقرير . ٢٠٠١ في عام Behind the Corporate Veil. Using Corporate Entities for Illicit Purposes" المؤسسية ألغراض غير مشروعة

  .ذاته على شرح لتلك اآلليات ومدى مالءمتها



 

 

  

١١٤

سلطاتها المختصة في مجال إجراء 

التحريات، ينبغي أن تتوفر لهذه 

السلطات صالحيات إجبارية قوية بقدر 

كاف ألغراض الحصول على 

  .المعلومات ذات الصلة

  

من وأيا كانت اآللية المستخدمة، 

أن تتمكن السلطات ) أ: (الضروري

المختصة في الوقت المناسب من 

الحصول أو االطالع على المعلومات 

المتعلقة بالمستفيدين الحقيقيين وحصص 

أن تكون المعلومات ) ب(السيطرة؛ 

كافية ودقيقة ومتوفرة في الوقت 

) ج(؛ )٢-٣٤راجع المعيار (المناسب 

 أن تكون السلطات المختصة قادرة على

تبادل تلك المعلومات مع سلطات 

مختصة أخرى على المستوى المحلي 

  .أو الدولي
 
ينبغي أن تتمكن السلطات    ٢-٣٤

المختصة من الحصول أو االطالع 

على معلومات كافية ودقيقة وحديثة في 

الوقت المناسب عن المستفيدين 

الحقيقيين وحصص السيطرة في 

الترتيبات القانونية، وعلى األخص 

نشئ والوصي والمستفيدين من الم

  .الصناديق االستئمانية المباشرة

  

  العناصر اإلضافية

هل توجد تدابير مطبقة من    ٣-٣٤

شأنها تسهيل اطالع المؤسسات المالية 

على المعلومات المتعلقة بالمستفيدين 

الحقيقيين وحصص السيطرة بحيث 

يسهل عليها التحقق من بيانات هوية 

  العمالء؟

  

  فيةمواد إضا

توضيح أي بيانات أو مواد  يرجى

أخرى تعتقد أنها مهمة بالنسبة لفعالية 

وكفاءة هذا الجزء من نظام مكافحة 

  .غسل األموال وتمويل اإلرهاب
 
  

  

  

  



 

 

  

١١٥

  )التوصية الخاصة الثامنة( المنظمات غير الهادفة للربح ٣- ٥

  

   الوصف والتحليل١-٣-٥
 يمكنعند تطبيق المعايير الواردة أدناه  

 علـى قائمـا  منهجـا  عتمد الدول  تأن  

 مع مراعاة حجـم المنظمـة       مخاطرال

مثال، ومقدار األموال التـي تـديرها       

    .وأهدافها المحددة

  التوصية الخاصة الثامنة

الوصف العام للقـوانين أو التـدابير       

  .األخرى أو الوضع أو السياق
  

مراجعات حالة القطاع المحلي غيـر      
  : الهادف للربح

  
) ١(: ى الدول علينبغي   ١-٨

قوانين الأن تراجع مدى مالءمة 

واللوائح المحلية المتعلقة بالمنظمات 

أن تستخدم ) ٢(غير الهادفة للربح؛ و

المتاحة كافة مصادر المعلومات 

إلجراء المراجعات المحلية، أو لتكون 

لها صالحية الحصول على معلومات 

في وقت مناسب، حول أنشطة 

 وحجمها قطاعاتها غير الهادفة للربح

وخصائصها األخرى ذات الصلة، 

وذلك بغرض تحديد خصائص وأنواع 

المنظمات غير الهادفة للربح 

المعرضة لالستغالل بهدف تمويل 

اإلرهاب من خالل أنشطتها أو 

أن تقوم بعمليات ) ٣(خصائصها؛ و

إعادة تقييم دورية من خالل مراجعة 

المعلومات المستجدة حول نقاط 

 القطاع والتي الضعف المحتملة في

  .يمكن استغاللها ألنشطة إرهابية

  

من أمثلة مصادر المعلومات المحتملة     

التي يمكن استعمالها إلجراء مراجعة     

محلية أو لتقديم معلومات في الوقـت       

المناسب حول أنشطة قطاع المنظمات     

غير الهادفة للربح وحجمه وخصائصه     

الجهات الرقابية،  : األخرى ذات الصلة  

اإلحصائية، والـسلطات   والمؤسسات  

ــات  ــدات المعلوم ــضريبية، ووح ال

المالية، والمنظمات المانحة، والهيئات    

  



 

 

  

١١٦

، المـصادقة ذاتية التنظيم، ومؤسسات    

وسلطات إنفـاذ القـانون والهيئـات       

  .االستخبارية

حماية القطاع غير الهادف للربح من       
عمليات تمويل اإلرهاب عبر التواصل     

   :معه وممارسة الرقابة الفعالة
  
ينبغي على الدول أن    ٢-٨

 للتواصل مع قطاع تدابيرتتّخذ 

المنظمات غير الهادفة للربح من أجل 

. حمايته من استغالل تمويل اإلرهاب

) أ: (وينبغي أن تتضمن هذه التدابير

تعزيز الوعي في القطاع غير الهادف 

للربح حول مخاطر االستغالل 

اإلرهابي، والتدابير المتوفرة للحماية 

تعزيز ) ب( هذا االستغالل؛ ومن

الشفافية والمساءلة والنزاهة وثقة 

الجمهور في إدارة كافة المنظمات 

  . غير الهادفة للربح

  

يتضمن أي برنامج فعال للتواصل مع      

القطاع غير الهادف للـربح تطـوير       

أفضل الممارسات لمعالجـة مخـاطر      

تمويل اإلرهـاب، وتنظـيم فعاليـات      

ة نطـاق   منتظمة مع القطاع لمناقـش    

وطرق اسـتغالل المنظمـات غيـر       

الهادفة للربح، واالتجاهات الناشئة في     

مجال تمويل اإلرهاب وتدابير الحماية     

الجديدة، وإصدار األوراق االستشارية    

  .وغيرها من الموارد المفيدة

  

ينبغي أن تكون الدول قادرة  ٣-٨

على إظهار أنّه تم اتخاذ الخطوات 

المتابعة  وأالتالية لتعزيز الرقابة 

الفعالين على المنظمات غير الهادفة 

جزءاً كبيراً من ) ١: (للربح التي تمثّل

الموارد المالية الخاضعة لسيطرة 

حصة كبيرة من ) ٢(القطاع، و

  .األنشطة الدولية للقطاع

  

ينبغي على المنظمات غير  ١-٣-٨

الهادفة للربح أن تحتفظ بمعلومات 

غرض وأهداف أنشطتها ) ١: (عن

هوية الشخص أو ) ٢(علنة؛ الم

األشخاص الذين يملكونها أو يديرونها 

  



 

 

  

١١٧

أو يسيطرون عليها أو يوجهون 

يها مسئولأنشطتها، بما فيهم كبار 

. وأعضاء مجلس إدارتها وأمناؤها

ويجب أن تكون هذه المعلومات 

متوفرة علناً إما بشكل مباشر من 

المنظمة غير الهادفة للربح أو من 

  . تصةخالل السلطات المخ

ينبغي على الدول أن تظهر  ٢-٣-٨

أن لديها تدابير مالئمة للمعاقبة على 

مخالفات تدابير أو قواعد الرقابة من 

قبل المنظمات غير الهادفة للربح أو 

األشخاص الذين يتصرفون بالنيابة 

وينبغي أال يحول فرض هذه . عنها

العقوبات دون اتخاذ اإلجراءات 

 الجنائية المدنية أو اإلدارية أو

الموازية فيما يتعلق بالمنظمات غير 

الهادفة للربح أو األشخاص الذين 

 . يتصرفون بالنيابة عنها

  

ويمكن أن تشمل العقوبـات تجميـد        

الحسابات أو صرف األمناء أو فرض      

الغرامات أو سحب الترخيص أو إلغاء      

    .الترخيص أو سندات التسجيل

  

ينبغي أن تكون المنظمات  ٣-٣-٨

الهادفة للربح مرخّصة أو غير 

وينبغي أن تكون هذه . مسجلة

المعلومات متاحة للسلطات 

  .٥١المختصة

  

ينبغي أن تحتفظ المنظمات  ٤-٣-٨

غير الهادفة للربح لمدة خمس سنوات 

 عملياتعلى األقّل بسجالت تتضمن ال

المحلية والدولية تكون مفصلة بما 

يكفي للتأكد من أنّه تم صرف األموال 

قة تتناسب مع غرض المنظمة بطري

هذه السجالت إلى تتيح وأهدافها، وأن 

وينطبق هذا على . السلطات المناسبة

) ١(المعلومات المذكورة في الفقرتين 

من المذكرة التفسيرية للتوصية ) ٢(و

  .الخاصة الثامنة

  

ــابي   ــتغالل اإلره ــتهداف االس   اس
                                                 

ففي بعض الدول مثال، تكون المنظمات غير الهادفة للـربح          .  ليس من الضروري وجود متطلبات خاصة للترخيص أو التسجيل ألغراض مكافحة تمويل اإلرهاب             ٥١

  ).كاالعتمادات الضريبية أو اإلعفاءات الضريبية( في سياق أهليتها للحصول على معاملة ضريبية تفضيلية امتابعتهمسجلة أصال لدى السلطات الضريبية ويتم 



 

 

  

١١٨

ــر  ــات غي ــةللمنظم ــربح الهادف  لل
معلومـات  والتصدي له عبر جمـع ال     

  :بطريفة فعالة والتحقيق
  
ينبغي على الدول أن تنفذ تدابير  ٤-٨

من شأنها أن تضمن قدرتها الفعالة 

على إجراء تحقيقات وجمع معلومات 

  .عن المنظمات غير الهادفة للربح

 ينبغي على الدول أن تضمن ١-٤-٨

التعاون والتنسيق وتبادل المعلومات 

لة على المستوى المحلي بطريقة فعا

ة مستويات قدر اإلمكان بين كاف

 التي السلطات أو المنظمات المناسبة

تحتفظ بمعلومات ذات صلة عن 

المنظمات غير الهادفة للربح التي 

يمكن أن تمثل مخاطر محتملة لتمويل 

  .اإلرهاب

  

 ينبغي على الدول أن تضمن ٢-٤-٨

إمكانية الحصول على الحق الكامل في 

خاصة االطالع على المعلومات ال

بإدارة أي منظمة غير هادفة للربح 

بما فيها المعلومات المالية (

أثناء ) والمعلومات المتعلقة ببرامجها

  .أي عملية تحقيق

  

 ينبغي على الدول أن تطور ٣-٤-٨

وتنفذ آليات للتبادل الفوري للمعلومات 

بين كافة السلطات المختصة ذات 

الصلة بهدف اتّخاذ إجراءات وقائية أو 

قية عند االشتباه أو وجود أسباب تحقي

معقولة لالشتباه في تعرض أي منظمة 

غير هادفة للربح لالستغالل ألغراض 

تمويل اإلرهاب أو أنها منظمة 

صورية لجمع األموال ألغراض 

وينبغي أن تتمتّع الدول . إرهابية

بالخبرة في مجال التحقيقات وبالقدرة 

على فحص تلك المنظمات التي يشتبه 

غالها أو دعمها الفعال ألنشطة في است

كما . إرهابية أو منظّمات إرهابية

ينبغي أن يكون لدى الدول آليات 

سارية تسمح بإجراء تحقيقات فورية 

أو اتّخاذ إجراءات وقائية ضد تلك 

  .المنظمات

  

  الرد على الطلبات الدولية بالحـصول      



 

 

  

١١٩

على معلومات عن المنظمـات غيـر       
   :الهادفة للربح المشتبه بها

  
 ينبغي على الدول أن تحدد نقاط ٥-٨

 االتّصال واإلجراءات المناسبة للرد

على الطلبات الدولية بالحصول على 

معلومات عن أي منظمات غير هادفة 

للربح يشتبه في قيامها بتمويل 

اإلرهاب أو أي أشكال أخرى من دعم 

  . اإلرهاب

  مواد إضافية

 توضيح أي بيانـات أو مـواد        يرجى

تعتقد أنها مهمة بالنسبة لفعالية     أخرى  

وكفاءة هذا الجزء من نظام مكافحـة       

  .غسل األموال وتمويل اإلرهاب

  

  



 

 

  

١٢٠

  التعاون المحلي والدولي -٦
  

  )٣٢ و٣١التوصيتان ( الوطنيانالتعاون والتنسيق   ١- ٦

  

   الوصف والتحليل١-١-٦
 
  ٣١التوصية   

الوصف العام للقوانين أو التدابير 

 .ع أو السياقاألخرى أو الوض

  

  

 ينبغي أن يكون لدى صانعي ١-٣١

السياسات ووحدة المعلومات المالية 

وسلطات إنفاذ القانون والجهات الرقابية 

 آليات األخرىوالسلطات المختصة 

حيثما  ،فعالة تسمح لهم بالتعاون وكذلك

التنسيق محلياًً فيما بينهم  ،يكون مناسبا

فيما يتعلق بوضع وتنفيذ سياسات 

شطة لمكافحة غسل األموال وتمويل وأن

  .اإلرهاب
  

وتختص مثل هذه اآلليات عادة بما 

  :يلي

التعاون على المستوى التشغيلي، ) أ(

وحيثما يكون ذلك مناسبا، التنسيق بين 

السلطات على مستوى سلطات إنفاذ 

القانون ووحدة المعلومات المالية 

ومنها السلطات الجمركية حيثما يكون (

وبين وحدة المعلومات ) ذلك مناسبا

المالية وسلطات إنفاذ القانون والجهات 

  .الرقابية

التعاون على مستوى السياسات، ) ب(

وحيثما يكون ذلك مناسباً، التنسيق بين 

  .كافة السلطات المختصة المعنية

  

  

  العناصر اإلضافية

 هل توجد آليات للتشاور بين ٢-٣١

السلطات المختصة والقطاع المالي 

ومنها األعمال (ت األخرى والقطاعا

التي ) والمهن غير المالية المحددة

تخضع للقوانين أو اللوائح أو المبادئ 

اإلرشادية أو التدابير األخرى المتعلقة 

  



 

 

  

١٢١

بمكافحة غسل األموال وتمويل 

  اإلرهاب؟

  ٣٢التوصية   
ينبغي على الدول مراجعة مدى  ١-٣٢

فعالية نظمها الخاصة بمكافحة غسل 

مويل اإلرهاب بصورة األموال وت

  .منتظمة

  

  ) صانعو السياسات(الموارد   ٣٠التوصية 
الوصف العام للقوانين أو التدابير 

  .األخرى أو الوضع أو السياق

  

ينبغي  :صانعو السياسات فقط ١-٣٠

أن تتمتع وحدات المعلومات المالية 

وجهات إنفاذ القانون واالدعاء والجهات 

األخرى الرقابية والسلطات المختصة 

العاملة في مكافحة غسل األموال 

وتمويل اإلرهاب بمستوى كاف من 

الهيكلة والتمويل والعمالة، وينبغي 

تزويدها بالموارد الفنية وغيرها من 

الموارد الكافية لكي تؤدي وظائفها 

وتشمل الهيكلة . بشكل كامل وفعال

الكافية ضرورة االستقاللية العملية 

 أي تأثيرات الكافية لتأمين تحررها من

  .أو تدخالت غير مناسبة في عملها

  

ينبغي  :صانعو السياسات فقط ٢-٣٠

أن يكون العاملون في السلطات 

المختصة مطالبين بااللتزام بمعايير 

مهنية عالية، تشمل المعايير المتعلقة 

بالسرية والخصوصية، وأن يكونوا 

على درجة عالية من النزاهة وأن 

  .ئمة المهارات المالايمتلكو

  

ينبغي  :صانعو السياسات فقط ٣-٣٠

توفير تدريب كاف ومالئم للعاملين في 

السلطات المختصة في مجال مكافحة 

  .غسل األموال وتمويل اإلرهاب

   

المسائل التي يمكن أن يشملها من أمثلة 

نطاق الجرائم : المالئمالكافي والتدريب 

األصلية، والتطبيقات حول غسل 

هاب، وأساليب األموال وتمويل اإلر

التحقيق في تلك الجرائم وإقامة 

الدعاوي القضائية، وأساليب تعقب 

الممتلكات التي تكون متحصالت 

  



 

 

  

١٢٢

جريمة أو التي سوف تستخدم في 

تمويل اإلرهاب، وضمان ضبط مثل 

هذه الممتلكات وتجميدها ومصادرتها 

واألساليب التقنية التي تستخدمها 

الجهات الرقابية للتأكد من أن 

ؤسسات المالية تنفذ التزاماتها، الم

واستخدام تكنولوجيا المعلومات وموارد 

ويمكن . أخرى ترتبط بتنفيذ مهامها

أو / الدول تدريباً خاصاً وتمنح أن أيضاًً

ترخيصاً للمحققين الماليين لكي يقوموا، 

، بالتحقيقات في ضمن أمور أخرى

جرائم غسل األموال وتمويل اإلرهاب، 

  .والجرائم األصلية

  مواد إضافية

 توضيح أي بيانات أو مواد يرجى

أخرى تعتقد أنها مهمة بالنسبة لفعالية 

وكفاءة هذا الجزء من نظام مكافحة 

  .غسل األموال وتمويل اإلرهاب

  

  

  ) والتوصية الخاصة األولى٣٥التوصية ( االتفاقيات والقرارات الخاصة لألمم المتحدة ٢- ٦

   الوصف والتحليل١-٢-٦
 
   والتوصية الخاصة األولى٣٥ية التوص  

الوصف العام للقوانين أو التدابير 

  .األخرى أو الوضع أو السياق

  

 ينبغي على الدول أن توقع ١-٣٥

وتصادق على، أو بمعنى آخر أن 

تصبح طرفاً في، اتفاقية فيينا واتفاقية 

 واتفاقية األمم المتحدة لعام باليرمو

اتفاقية ( لقمع تمويل اإلرهاب ١٩٩٩

، وأن تنفذها جميعاً ٥٢)تمويل اإلرهاب

 .بالكامل

  

ينبغي على الدول أن توقّع  ١-١

 المتحدة األمموتصادق على اتفاقية 

لقمع تمويل اإلرهاب، أو بمعنى آخر 

أن تصبح طرفاً فيها، وأن تنفذها تنفيذاً 

  

                                                 
 ١٦-١٠ و٧-٥المواد (، واتفاقية باليرمو )١٩ و١٧ و١٥ و١١-٣المواد (ينبغي أن يطمئن المقيمون إلى التنفيذ الكامل لكافة المواد ذات الصلة من اتفاقية فيينا  ٥٢

  ).١٨-٢المواد (، واتفاقية قمع تمويل اإلرهاب )٣٤ و٣١-٢٩ و٢٧-٢٤ و٢٠-١٨و

  



 

 

  

١٢٣

  .٥٣كامالً

ينبغي على الدول أن تنفذ بالكامل  ٢-١

مع قرارات مجلس األمن بشأن منع وق

وهذه القرارات تشمل . تمويل اإلرهاب

والقرارات ) ١٩٩٩ (١٢٦٧القرار 

). ٢٠٠١ (١٣٧٣الالحقة له، والقرار 

ويقتضي هذا وجود أية قوانين أو لوائح 

أو تدابير أخرى الزمة، وأن تغطي هذه 

األحكام المتطلبات الواردة في تلك 

  .القرارات

  

  : العناصر اإلضافية

المصادقة  هل تم التوقيع أو ٢-٣٥

 ذاتعلى االتفاقيات الدولية األخرى 

الصلة مثل اتفاقية المجلس األوروبي 

 بشأن غسل متحصالت ١٩٩٠لعام 

الجريمة وتعقبها وضبطها ومصادرتها، 

وكذلك االتفاقية األمريكية الدولية 

، أو ٢٠٠٢لمحاربة اإلرهاب لعام 

  التنفيذ الكامل لها؟

  

  مواد إضافية

 أو مواد توضيح أي بيانات يرجى

أخرى تعتقد أنها مهمة بالنسبة لفعالية 

وكفاءة هذا الجزء من نظام مكافحة 

  .غسل األموال وتمويل اإلرهاب

  

  

  )٣٢، والتوصية الخاصة الخامسة، والتوصية ٣٨-٣٦التوصيات  (تبادلةالم المساعدة القانونية ٣- ٦

  

-٣٦التوصـيات  في  المتعلّقة بها وصف كامل للمعلومات     توصية الخاصة الخامسة، التي ورد    بالنسبة إلى ال  : دول لل مالحظة

التوصية الخاصة الخامسة وتوضيح أي تغييـرات أو اختالفـات فـي            في   تلك المواد     إلى اإلشارة، من الضروري فقط     ٣٨

  .المنهج يمكن أن تنطبق على تمويل اإلرهاب

  

   الوصف والتحليل١-٣-٦
 
  ٣٦التوصية   

ير الوصف العام للقوانين أو التداب

  . أو الوضع أو السياقاألخرى

  

   ينبغي أن تكون الدول قادرة ١-٣٦

                                                                                                                                                             
 والتي ترتبط بالتوصية الخاصة ١٨-١٧ و٦-٢المواد (ينبغي أن يطمئن المقيمون إلى التطبيق الكامل لكافة المواد ذات الصلة من اتفاقية قمع تمويل اإلرهاب  ٥٣

  ). التي ترتبط بالتوصية الخاصة الخامسة١٨-٩ و٧الثة؛ والمواد  التي ترتبط بالتوصية الخاصة الث٨الثانية؛ والمادة 



 

 

  

١٢٤

على تقديم أكبر قدر ممكن من 

المساعدة القانونية المتبادلة فيما يتعلق 

بتحقيقات مكافحة غسل األموال وتمويل 

اإلرهاب، وإقامة الدعاوى وغيرها من 

وينبغي أن . اإلجراءات ذات الصلة

لمتبادلة تتضمن المساعدة القانونية ا

 والتفتيشتقديم ) أ: (المساعدة فيما يلي

عن وضبط المعلومات أو الوثائق أو 

من ) بما فيها السجالت المالية(األدلة 

المؤسسات المالية أو األشخاص 

الطبيعيين اآلخرين أو الشخصيات 

أخذ األدلة ) ب(االعتبارية األخرى؛ 

تقديم ) ج(واإلفادات من األشخاص، 

وثائق ذات الصلة أو أصول الملفات وال

نسخ منها وأي معلومات ومواد إثبات 

تسليم الوثائق القضائية؛ ) د(أخرى؛ 

تسهيل المثول الطوعي ) هـ(

لألشخاص بغرض تقديم المعلومات أو 

اإلدالء بالشهادة للدولة مقدمة الطلب؛ 

تحديد أو تجميد أو ضبط أو ) و(

مصادرة الممتلكات المغسولة أو التي 

لى غسلها، ومتحصالت اتجهت النية إ

غسل األموال، واألصول المستخدمة أو 

التي اتجهت النية إلى استخدامها في 

تمويل اإلرهاب، وكذلك الوسائط 

المستخدمة في ارتكاب تلك الجرائم 

ومصادرة ممتلكات ذات قيمة 

 .٥٤مناظرة

 ينبغي على الدول أن تقدم ١-١-٣٦

هذه المساعدة في الوقت المناسب 

  .لة وبناءةوبطريقة فعا

  

 ال ينبغي منع تقديم المساعدة ٢-٣٦

القانونية المتبادلة أو إخضاعها لشروط 

غير معقولة أو غير متناسبة أو تقييدية 

  . بصورة ال داعي لها
  

التي ينبغي (من أمثلة تلك الشروط 

إجراء تقييم عن مدى معقوليتها أو 

رفض تقديم ): تناسبها أو تقييدها

 بحجة أن المساعدة بصورة عامة

اإلجراءات القضائية لم تبدأ في الدولة 

  

                                                                                                                                                             
  .من اتفاقية باليرمو) و(إلى ) أ(أخذت العناصر  ٥٤



 

 

  

١٢٥

مقدمة الطلب، أو ضرورة صدور حكم 

إدانة قبل تقديم المساعدة، أو التفسير 

المتشدد للغاية لمبادئ المعاملة بالمثل 

  .وازدواجية التجريم

 ينبغي وجود إجراءات واضحة ٣-٣٦

 على الحصولوفعالة لتنفيذ طلبات 

 في الوقت تبادلةالمساعدة القانونية الم

  .المناسب وبدون تأخير ال داعي له

  

 لحصولاطلب ال ينبغي رفض  ٤-٣٦

على المساعدة القانونية المتبادلة على 

أساس وحيد هو اعتبار أن الجريمة 

  . مسائل ماليةأيضاًًتتضمن 

  

ال ينبغي رفض طلب الحصول  ٥-٣٦

 على المتبادلةعلى المساعدة القانونية 

لتي تفرض على أساس القوانين ا

المؤسسات المالية أو األعمال والمهن 

غير المالية المحددة متطلبات السرية 

والخصوصية، إال إذا كان قد تم 

الحصول على المعلومات ذات الصلة 

في الظروف التي تنطبق فيها 

االمتيازات المهنية القانونية أو السرية 

  .٥٥المهنية القانونية

  

ر  أن تتوفأيضاًًً ينبغي ٦-٣٦

 المطلوبة المختصةصالحيات السلطات 

 الستخدامها عند الرد ٢٨وفقاً للتوصية 

على طلبات المساعدة القانونية 

  .المتبادلة

  

لتجنب التضارب في نطاقات  ٧-٣٦

 الدول أن علىاالختصاص، ينبغي 

تنظر في وضع وتطبيق آليات لتحديد 

أنسب مكان إلقامة الدعوى القضائية 

لعدالة، وذلك ضد المتهمين لصالح ا

بالنسبة إلى القضايا التي تخضع 

  .لالدعاء في أكثر من دولة

  

  :العناصر اإلضافية

 صالحياتهل يتاح استخدام  ٨-٣٦

السلطات المختصة المطلوبة وفقاً 

 في حالة وجود طلب ٢٨للتوصية 

مباشر من سلطات قضائية أو جهات 

إنفاذ قانون أجنبية للجهات المحلية 

  النظيرة؟

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
  .٢-١٦راجع أيضاًً المعيار  ٥٥



 

 

  

١٢٦

  

  

  )تبادلةالم بالمساعدة القانونية ة التجريم المتعلقازدواجية (٣٧التوصية   
الوصف العام للقوانين أو التدابير 

  . األخرى أو الوضع أو السياق

  

ينبغي تقديم المساعدة القانونية  ١-٣٧

المتبادلة، ألقصى درجة ممكنة، عند 

غياب ازدواجية التجريم، وعلى 

ابير األقل لتدإلى ااألخص بالنسبة 

  .تدخالً وغير الملزمة

  

وبالنسبة لتسليم المجرمين  ٢-٣٧

وصور المساعدة القانونية المتبادلة التي 

تتطلب ازدواجية التجريم، ال ينبغي أن 

يكون هناك أي عائق قانوني أو عملي 

التي تقدم (في الدولة المتلقية للطلب 

يحول دون تقديم المساعدة ) المساعدة

ي تجرم فيها الدولتان في الحاالت الت

وال ينبغي أن . الفعل األساسي للجريمة

تشكٌل االختالفات الفنية بين قوانين 

الدول الطالبة للمساعدة والدولة المتلقية 

للطلب، مثل االختالفات في تصنيف 

الجريمة أو المصطلح المستخدم في 

دون توفير تحول  عقبة ،تسميتها

  .المساعدة القانونية المتبادلة

  

  ٣٨التوصية   
الوصف العام للقوانين أو التدابير 

  .األخرى أو الوضع أو السياق

  

 وإجراءاتينبغي وجود قوانين  ١-٣٨

مناسبة لالستجابة السريعة والفعالة 

لطلبات المساعدة القانونية المتبادلة 

المقدمة من دول أجنبية والتي تتعلق 

  : بتحديد أو تجميد أو ضبط أو مصادرة

كات المغسولة الممتل  ) أ(

  المتأتية من، 

  المتحصالت من؛ ) ب(

الوسائط المستخدمة في،   ) ج(

  أو

الوسائط التي اتجهت النية   ) د(

  الستخدامها في،
  

ارتكاب أي جرائم غسل أموال 

أو تمويل إرهاب أو أية جرائم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

  

١٢٧

    .أصلية أخرى

  

 بالمتطلبات الوفاء أيضاًً ينبغي ٢-٣٨

 عندما يتعلق ١-٣٨عيار الواردة في الم

  .الطلب بممتلكات ذات قيمة مناظرة

  

 ينبغي أن يكون لدى الدول ٣-٣٨

 لتنسيق إجراءات الضبط ترتيبات

  .والمصادرة مع الدول األخرى

  

 ينبغي على الدول أن تنظر في ٤-٣٨

إنشاء صندوق لألصول منزوعة 

الملكية تودع فيه جميع الممتلكات 

ستخدم المصادرة أو جزء منها وت

ألغراض إنفاذ القانون أو الرعاية 

الصحية أو التعليم أو غير ذلك من 

  .األغراض المالئمة

  

 ينبغي على الدول أن تنظر في ٥-٣٨

الترخيص باقتسام الممتلكات المصادرة 

فيما بينها، عندما تكون المصادرة ناتجة 

بصورة مباشرة أو غير مباشرة عن 

  .نتنسيق إجراءات جهات إنفاذ القانو

  

  العناصر اإلضافية

 هل يتم االعتراف بأوامر ٦-٣٨

المصادرة األجنبية غير الجنائية 

كما هو موضح في المعيار (وتنفيذها 

  ؟)٧-٣

  

  التوصية الخاصة الخامسة  
 ينبغي على الدول أن تتأكد من أن ١-٥

في  (٦-٣٦ إلى ١-٣٦المعايير 

 على أيضاًًتنطبق ) ٣٦التوصية 

 في التوصية االلتزامات الواردة

  .الخاصة الخامسة

  

 ينبغي على الدول أن تتأكد من أن ٢-٥

في  (٢-٣٧ إلى ١-٣٧المعايير 

 على أيضاًًتنطبق ) ٣٧التوصية 

االلتزامات الواردة في التوصية 

  .الخاصة الخامسة

  

 ينبغي على الدول أن تتأكد من أن ٣-٥

في  (٣-٣٨ إلى ١-٣٨المعايير 

على  أيضاًًتنطبق ) ٣٨التوصية 

االلتزامات الواردة في التوصية 

  .الخاصة الخامسة

  

  

  

  

  

تسليم /السلطة المركزية إلرسال وتلقي طلبات التعاون القانوني المتبادل(الموارد   ٣٠التوصية 



 

 

  

١٢٨

  )المجرمين
السلطة المركزية إلرسال  ١- ٣٠

وتلقي طلبات التعاون القانوني 

ينبغي  : فقطتسليم المجرمين/المتبادل

حدات المعلومات المالية أن تتمتع و

وجهات إنفاذ القانون واالدعاء والجهات 

الرقابية والسلطات المختصة األخرى 

العاملة في مكافحة غسل األموال 

وتمويل اإلرهاب بمستوى كاف من 

الهيكلة والتمويل والعمالة، وينبغي 

تزويدها بالموارد الفنية وغيرها من 

الموارد الكافية لكي تؤدي وظائفها 

وتشمل الهيكلة . ل كامل وفعالبشك

الكافية ضرورة االستقاللية العملية 

الكافية لتأمين تحررها من أي تأثيرات 

  .أو تدخالت غير مناسبة في عملها

  

السلطة المركزية إلرسال    ٢-٣٠

وتلقي طلبات التعاون القانوني 

ينبغي  :تسليم المجرمين فقط/المتبادل

أن يكون العاملون في السلطات 

تصة مطالبين بااللتزام بمعايير المخ

مهنية عالية، تشمل المعايير المتعلقة 

بالسرية والخصوصية، وأن يكونوا 

على درجة عالية من النزاهة وأن 

  . المهارات المالئمةايمتلكو

  

ينبغي توفير تدريب كاف   ٣-٣٠

ومالئم للعاملين في السلطات المختصة 

في مجال مكافحة غسل األموال وتمويل 

  .اباإلره

  

المسائل التي يمكن أن يشملها من أمثلة 

نطاق الجرائم : المالئمالكافي والتدريب 

األصلية، والتطبيقات حول غسل 

األموال وتمويل اإلرهاب، وأساليب 

التحقيق في تلك الجرائم وإقامة 

الدعاوي القضائية، وأساليب تعقب 

الممتلكات التي تكون متحصالت 

 جريمة أو التي سوف تستخدم في

تمويل اإلرهاب، وضمان ضبط مثل 

هذه الممتلكات وتجميدها ومصادرتها 

واألساليب التقنية التي تستخدمها 

الجهات الرقابية للتأكد من أن 

  



 

 

  

١٢٩

المؤسسات المالية تنفذ التزاماتها، 

واستخدام تكنولوجيا المعلومات وموارد 

ويمكن . أخرى ترتبط بتنفيذ مهامها

أو /اصاً و الدول تدريباً ختمنح أن أيضاًً

ترخيصاً للمحققين الماليين لكي يقوموا، 

، بالتحقيقات في ضمن أمور أخرى

جرائم غسل األموال وتمويل اإلرهاب، 

  .والجرائم األصلية

  ٣٢التوصية   
ينبغي على السلطات   ٢-٣٢

المختصة االحتفاظ بإحصائيات شاملة 

بشأن المسائل المتصلة بفعالية وكفاءة 

 غسل األموال النظم الخاصة بمكافحة

وينبغي أن يتضمن . وتمويل اإلرهاب

  :ذلك االحتفاظ بإحصائيات سنوية عن

 القانونية المتبادلة المساعدة  )ج(

أو غيرها من الطلبات الدولية 

  -للتعاون

جميع طلبات المساعدة القانونية  •

المتبادلة وتسليم المجرمين 

ومنها الطلبات المتعلقة بالتجميد (

لتي تم ا) والضبط والمصادرة

التقدم بها أو تلقيها بشأن غسل 

األموال والجرائم األصلية 

وتمويل اإلرهاب، بما في ذلك 

طبيعة الطلب، وما إذا كان كل 

أم رفض، والوقت نفذ طلب قد 

 الذي استغرقه الرد عليه؛

 تقديم هذه يرجىإن وجدت، 

  . حصائياتاإل

  

  العناصر اإلضافية

 السلطات تحتفظهل   ٣-٣٢

  :صائيات شاملة عنالمختصة بإح

 المساعدة الرسمية طلبات  )ج(

األخرى التي قدمتها أو تلقتها 

سلطات إنفاذ القانون وتتعلق 

بغسل األموال أو تمويل 

اإلرهاب، بما في ذلك ما إذا كان 

  كل طلب قد نفذ أم رفض؟

 تقديم هذه يرجىإن وجدت، 

  حصائياتاإل

  

  هل تنطبق العناصر   ٦-٥



 

 

  

١٣٠

في ( ٨-٣٦ إلى ٧-٣٦اإلضافية 

على االلتزامات الواردة ) ٣٦التوصية 

  في التوصية الخاصة الخامسة؟

  

هل تنطبق العناصر   ٧-٥

في  (٦-٣٨ إلى ٤-٣٨ اإلضافية

على االلتزامات الواردة ) ٣٨التوصية 

  في التوصية الخاصة الخامسة؟

  

  

  مواد إضافية

توضيح أي بيانات أو مواد  يرجى

لية أخرى تعتقد أنها مهمة بالنسبة لفعا

وكفاءة هذا الجزء من نظام مكافحة 

  .غسل األموال وتمويل اإلرهاب

  

  

  ) والتوصية الخاصة الخامسة٣٧ و٣٩التوصيتان ( تسليم المجرمين ٤- ٦

  

   الوصف والتحليل١-٤-٦
 
  ٣٩التوصية   

الوصف العام للقوانين أو التدابير 

  .األخرى أو الوضع أو السياق

  

 ينبغي اعتبار غسل   ١-٣٩

 تستوجبل من الجرائم التي األموا

وينبغي وجود قوانين . تسليم المجرمين

وإجراءات لتسليم األفراد المتهمين 

  .بارتكاب جريمة غسل أموال

  

  : الدول إماعلى ينبغي   ٢-٣٩
  

   بتسليم مواطنيها أو،القيام  ) أ(

في الحاالت التي ال تقوم  ) ب(

فيها الدولة بتسليم مواطنيها بناء 

لجنسية فقط، أن على اعتبارات ا

تقوم بناء على طلب من الدولة 

الذي تطلب التسليم بإحالة القضية 

بدون تأخير ال داعي له إلى 

سلطاتها المختصة بغرض إقامة 

الدعوى القضائية في الجرائم 

وفي مثل . الموضحة في الطلب

هذه الحاالت، ينبغي على 

السلطات المختصة اتخاذ قرارها 

لطريقة والقيام بإجراءات بنفس ا

  



 

 

  

١٣١

التي تقوم بها في أي جريمة 

أخرى ذات طبيعة خطيرة 

بموجب القوانين المحلية لتلك 

  .الدولة

في الحالة المشار إليها في    ٣-٣٩

، ينبغي على الدول )ب (٢-٣٩المعيار 

 مع بعضها البعض، وعلى تتعاونأن 

وجه الخصوص في الجوانب المتعلقة 

باإلجراءات واألدلة، وذلك لضمان 

  . االدعاءكفاءة

  

ينبغي على الدول أن تتبنى    ٤-٣٩

تدابير أو إجراءات، بما يتفق مع مبادئ 

القانون المحلي، تسمح بالتعامل مع 

طلبات وإجراءات تسليم المجرمين 

المتعلقة بغسل األموال بدون تأخير ال 

  .داعي له

  

  العناصر اإلضافية

هل هناك إجراءات مبسطة    ٥-٣٩

 باالنتقاللتسليم المجرمين تسمح 

المباشر لطلبات التسليم بين الوزارات 

المعنية؟ وهل يمكن تسليم األشخاص 

بناء فقط على أوامر الضبط أو 

األحكام؟ وهل هناك إجراء مبسط 

لتسليم األشخاص الذين يقبلون التغاضي 

عن إجراءات التسليم الرسمية المعمول 

  بها؟

  

  )يم المجرمينازدواجية التجريم المتعلقة بتسل (٣٧التوصية   
ينبغي تقديم المساعدة   ١-٣٧

 درجةالقانونية المتبادلة، ألقصى 

ممكنة، عند غياب ازدواجية التجريم، 

لتدابير إلى اوذلك على األخص بالنسبة 

  .األقل تدخالً وغير الملزمة

  

وبالنسبة لتسليم المجرمين   ٢-٣٧

وصور المساعدة القانونية المتبادلة التي 

لتجريم، ال ينبغي أن تتطلب ازدواجية ا

يكون هناك أي عائق قانوني أو عملي 

التي تقدم (في الدولة المتلقية للطلب 

يحول دون تقديم المساعدة ) المساعدة

في الحاالت التي تجرم فيها الدولتان 

وال ينبغي أن . الفعل األساسي للجريمة

تشكٌل االختالفات الفنية بين قوانين 

ولة المتلقية الدول الطالبة للمساعدة والد

  



 

 

  

١٣٢

للطلب، مثل االختالفات في تصنيف 

الجريمة أو المصطلح المستخدم في 

دون توفير تحول  عقبة ،تسميتها

  .المساعدة القانونية المتبادلة

  التوصية الخاصة الخامسة  
ينبغي على الدول أن تتأكد    ٤-٥

في  (٤-٣٩ إلى ١-٣٩من أن المعايير 

 على أيضاًًتنطبق ) ٣٩التوصية 

اءات تسليم المجرمين ذات الصلة إجر

  .باألعمال اإلرهابية وتمويل اإلرهاب

  

  العناصر اإلضافية

طبق العنصر نهل ي   ٨-٥

) ٣٩في التوصية  (٥-٣٩اإلضافي 

 المجرمين المتعلقة إجراءات تسليمعلى 

  باألعمال اإلرهابية أو تمويل اإلرهاب؟

  

  مواد إضافية

توضيح أي بيانات أو مواد  يرجى

عتقد أنها مهمة بالنسبة لفعالية أخرى ت

وكفاءة هذا الجزء من نظام مكافحة 

  .غسل األموال وتمويل اإلرهاب

  

  

  )٣٢ والتوصية الخاصة الخامسة والتوصية ٤٠التوصية ( أشكال أخرى للتعاون الدولي ٥- ٦

  

   الوصف والتحليل١-٥-٦
 
  ٤٠التوصية   

الوصف العام للقوانين أو التدابير 

  .ع أو السياقاألخرى أو الوض

  

ينبغي على الدول أن   ١-٤٠

تضمن تعاون سلطاتها المختصة على 

الصعيد الدولي مع الجهات األجنبية 

  . النظيرة

  

ينبغي على الدول تقديم    ١-١-٤٠

 بسرعة وبطريقة بناءة المساعدةتلك 

  .وفعالة

  

ينبغي أن يكون هناك سبل    ٢-٤٠

 وفعالةأو آليات أو قنوات واضحة 

بادل الفوري والبناء للمعلومات تسهل الت

  .٥٦الجهات النظيرةبشكل مباشر بين 

  

                                                 
  .ب، والتأخر غير المعقول في الرداتخاذ التدابير المالئمة في الوقت المناسعدم  تتضمن العقبات التي تحول دون التبادل الفوري والبنّاء للمعلومات عدم الرد أو ٥٦



 

 

  

١٣٣

  

  

ومن أمثلة السبل أو اآلليات أو القنوات 

المستخدمة في التعاون الدولي وتبادل 

بخالف المساعدة القانونية (المعلومات 

القوانين ) المتبادلة أو تسليم المجرمين

التي تسمح بتبادل المعلومات على 

بالمثل؛ واالتفاقيات أو أساس المعاملة 

الترتيبات الثنائية أو المتعددة األطراف 

مثل مذكرات التفاهم؛ والتبادل من 

خالل المنظمات أو األجهزة الدولية أو 

اإلقليمية المناسبة مثل اإلنتربول أو 

مجموعة إيغمونت لوحدات المعلومات 

  .المالية

ينبغي أن يكون تبادل    ٣-٤٠

صورة تلقائية ب) أ(المعلومات ممكنا 

وفيما ) ب( السواء، علىوعند الطلب 

يتعلق بكل من غسل األموال والجرائم 

  .األصلية األساسية

  

ينبغي على الدول أن تتأكد   ٤-٤٠

من تخويل كافة سلطاتها المختصة 

إجراء استعالمات بالنيابة عن الجهات 

  .األجنبية النظيرة

  

وبصورة خاصة، ينبغي    ١-٤-٤٠

تأكد من تخويل وحدات على الدول أن ت

المعلومات المالية إجراء أنواع 

 التالية بالنيابة عن الجهات االستعالمات

البحث في قاعدة ) أ: (األجنبية النظيرة

بياناتها بما في ذلك ما يتعلق بمعلومات 

 المشبوهة، عملياتذات صلة بتقارير ال

البحث في قواعد البيانات األخرى ) ب(

طالع عليها التي قد يكون لها حق اال

بصورة مباشرة أو غير مباشرة، بما 

في ذلك قواعد بيانات جهات إنفاذ 

القانون، وقواعد البيانات العامة، 

وقواعد البيانات اإلدارية وقواعد 

  .البيانات المتوفرة تجارياً

  

ينبغي على الدول أن تتأكد    ٥-٤٠

من تخويل سلطات إنفاذ القانون فيها 

عن الجهات إلجراء تحقيقات نيابةً 

وينبغي أن تكون . األجنبية النظيرة

السلطات المختصة األخرى مخولة 

إلجراء تحقيقات نيابةً عن الجهات 

  



 

 

  

١٣٤

األجنبية النظيرة حيثما يسمح القانون 

  .المحلي بذلك

ال ينبغي أن يخضع تبادل    ٦-٤٠

 أو متناسبةالمعلومات لشروط غير 

  .تقييدية بصورة ال داعي لها

  

غي رفض طلب ال ينب   ٧-٤٠

التعاون على أساس وحيد هو أن الطلب 

  . متضمناً مسائل ماليةأيضاًًًيعتبر 

  

ال ينبغي رفض طلب    ٨-٤٠

للتعاون على أساس القوانين التي 

 المالية أو المؤسساتتفرض على 

األعمال والمهن غير المالية المحددة 

إال إذا (االلتزام بالسرية والخصوصية، 

ى المعلومات كان قد تم الحصول عل

ذات الصلة في الظروف التي تنطبق 

فيها االمتيازات المهنية القانونية أو 

  .٥٧)السرية المهنية القانونية

  

ينبغي على الدول وضع    ٩-٤٠

ضوابط وضمانات تكفل عدم استخدام 

 السلطات تتلقاهاالمعلومات التي 

. المختصة إال بطريقة مسموح بها

 وينبغي أن تتوافق تلك الضوابط

والضمانات مع األحكام الوطنية 

المتعلقة بحماية الخصوصية 

  .٥٨والبيانات

  

  العناصر اإلضافية

هل تتوفر آليات تسمح   ١٠-٤٠

بالتبادل الفوري والبناء للمعلومات مع 

الجهات غير النظيرة؟ وهل يتم ذلك 

  ؟٥٩بصورة مباشرة أم غير مباشرة

  

 هل تقوم السلطة المختصة ١-١٠-٤٠

 ةعلومات، وفقاً للممارسالتي تطلب الم

الفعلية، بالتوضيح للسلطة التي تُطلب 

منها المعلومات الغرض من الطلب 

  والجهة التي تقدم الطلب نيابة عنها؟

  

هل تستطيع وحدة   ١١-٤٠

المعلومات المالية الحصول من سلطات 

  

                                                 
  .٢-١٦راجع أيضاًً المعيار  ٥٧
 شروط السرية والخصوصية التي تنطبق على المعلومات المشابهة وفقا لذات تتمتّع بالحمايةوهذا يعني، على األقل، أنه يجب معاملة المعلومات المتبادلة على أنها  ٥٨

  .صادر محليةالتي تحصل عليها السلطة المختصة المتلقية من م
 الحاالت التي تمر فيها المعلومات المطلوبة من السلطة ،تغطي اإلشارة إلى تبادل المعلومات بصورة غير مباشرة مع سلطات أجنبية بخالف الجهات النظيرة ٥٩

  .األجنبية من خالل سلطة محلية أو أجنبية واحدة أو أكثر قبل أن تتلقاها السلطة المتقدمة بالطلب



 

 

  

١٣٥

مختصة أخرى أو من أشخاص آخرين 

على المعلومات التي طلبتها وحدة 

  جنبية نظيرة؟معلومات مالية أ

  التوصية الخاصة الخامسة  
ينبغي على الدول أن تتأكد    ٥-٥

في  (٩-٤٠ إلى ١-٤٠من أن المعايير 

 على أيضاًًتنطبق ) ٤٠التوصية 

االلتزامات الواردة في التوصية 

  .الخاصة الخامسة

  

  العناصر اإلضافية

هل تنطبق العناصر    ٩-٥

في  (١١-٤٠ إلى ١٠-٤٠اإلضافية 

فيما يتعلق بااللتزامات ) ٤٠التوصية 

  الواردة في التوصية الخامسة؟

  

  ٣٢التوصية   

ينبغي على السلطات   ٢-٣٢

المختصة االحتفاظ بإحصائيات شاملة 

بشأن المسائل المتصلة بفعالية وكفاءة 

النظم الخاصة بمكافحة غسل األموال 

وينبغي أن يتضمن . وتمويل اإلرهاب

  :عنذلك االحتفاظ بإحصائيات سنوية 

المساعدة القانونية المتبادلة   )ج(

أو غيرها من الطلبات الدولية 

  -للتعاون

طلبات المساعدة الرسمية  •

األخرى التي تقدمت بها أو تلقتها 

وحدة المعلومات المالية، وتشمل 

ما إذا كان الطلب قد نفذ أم 

 رفض؛

اإلحاالت التلقائية من وحدة  •

المعلومات المالية إلى سلطات 

 .أجنبية

  

  .إجراءات أخرى) د(

طلبات المساعدة الرسمية التي  •

تقدمت بها أو تلقتها الجهات 

الرقابية، والتي ترتبط بمكافحة 

غسل األموال وتمويل اإلرهاب 

أو تشملها، بما في ذلك ما إذا 

 .كان كل طلب قد نفذ أم رفض

 تقديم هذه يرجىإذا وجدت، 

  



 

 

  

١٣٦

  حصائياتاإل

  العناصر اإلضافية

لطات هل تحتفظ الس  ٣-٣٢

  :المختصة بإحصائيات شاملة عن

طلبات المساعدة الرسمية   )ج(

األخرى التي قدمتها أو تلقتها 

سلطات إنفاذ القانون وتتعلق 

بغسل األموال أو تمويل 

اإلرهاب، بما في ذلك ما إذا كان 

  كل طلب قد نفذ أم رفض؟

  

  مواد إضافية

توضيح أي بيانات أو مواد  يرجى

النسبة لفاعلية أخرى تعتقد أنها مهمة ب

وكفاءة هذا الجزء من نظام مكافحة 

  .غسل األموال وتمويل اإلرهاب

  

 
  

   مسائل أخرى-٧
  

 استخدام هذا القسم لتقديم معلومات عن أي تدابير أو مسائل أخرى تتعلق بنظام مكافحة غسل األموال وتمويل دوليمكن لل

 .هذا التقريرمن أخرى أقسام في يتم تغطيتها اإلرهاب لم 
 
 
 



 

 

  

١٣٧

  

  الملحق الثاني

  تفصيليال/المشتركتقرير التقييم 

  مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب
  

  

  

  

  

  ] دولةاسم ال [

  نموذج قياسي للتقرير

  

  

  

  

  

  

  ] التاريخ [

  



 

 

  

١٣٨

  المحتويات

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

  

١٣٩

  )دولةال( المعلومات والمنهجية المستخدمة في تقييم –تمهيد 
  

إلى التوصيات األربعين لعام  )٦٠الدولة( في المطبقاألموال وتمويل اإلرهاب استند تقييم نظام مكافحة غسل   -١

، وأعد مجموعة العمل المالي الصادرة عن ٢٠٠١ والتوصيات الخاصة التسع المتعلقة بتمويل اإلرهاب لعام ٢٠٠٣

وانين واللوائح والمواد  وقد استند التقييم إلي الق.٢٠٠٤٦١باستخدام منهجية مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب لعام 

) تواريخ(من ) دولةال(والمعلومات التي حصل عليها فريق التقييم خالل زيارته الميدانية إلى ) دولةال(ها تاألخرى التي قدم

والقطاع ) دولةال(ي وممثلي جميع الهيئات الحكومية المعنية في مسئول فريق التقييم أثناء زيارته الميدانية التقىوقد . وبعدها

 . قائمة بالهيئات التي قابلها فريق التقييمى علالمشتركتقرير التقييم من ×× ويشتمل الملحق . لخاصا
  
مجال  في مجموعة العمل وخبراء مجموعة العمل الماليأجرى التقييم فريق مؤلف من أعضاء من سكرتارية   -٢

تدرج () المالي مجموعة العملماء أعضاء سكرتارية قائمة بأستدرج (: الرقابية، والمسائل إنفاذ القانونالقانون الجنائي، و
وقد استعرض الخبراء اإلطار المؤسسي، . )ها وأدوارهم مثل الخبير القانونيالتي يتبعونقائمة بأسماء المقيمين والهيئات 

 والتنظيماتب،  األخرى المتعلقة بمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهامتطلباتوالاإلرشادية والقوانين واللوائح والمبادئ 

مالية واألعمال والمهن غير المؤسسات اللردع غسل األموال وتمويل اإلرهاب من خالل السارية   من األنظمةوغيرها

  . مقدرة تلك النظم وتطبيقها وفعاليتهاأيضاًًاختبروا ، كما المحددةالمالية 
  
 اعتباراً من تاريخ الزيارة )الدولة(اب في يوفر هذا التقرير ملخصاً لتدابير مكافحة غسل األموال وتمويل اإلره  -٣

لتوصيات األربعين والتوصيات با) الدولة (التزام اتدرجيصف تلك التدابير ويحللها، ويحدد هو و. الميدانية أو بعدها مباشرة

ب معينة ، ويقدم توصيات عن اإلجراءات التي من شأنها تقوية جوان)١راجع الجدول  (مجموعة العمل الماليالخاصة التسع ل

  ). ٢ راجع الجدول(النظام في 
 

  

  

  

                                                 
  .بالتساوي على األراضي أو مناطق االختصاص" دولة"يع اإلشارات إلى كلمة  تنطبق جم٦٠
  ...... في تم تحديثهاكما  ٦١



 

 

  

١٤٠

  التنفيذيملخص ال
  

يتم  المعتمد ألي ملخّص نصال أيضاً عتبري، والذي يتم إعداده المشتركالوحيد لتقرير التقييم  ملخصو ال هالملخّص التنفيذي
إال أن  بدون تغيير، لتنفيذيللملخّص اسوف يظل النص الرئيسي ف، القواعدالمعايير ومراعاة تقرير وألغراض إعداد . هنشر

  .من الممكن إضافة بعض الفقرات الشكلية أو إدخال بعض التغييرات
  

 وأن تفصيليالتقييم ال/المشتركالنتائج الرئيسية تحت كل قسم من أقسام تقرير التقييم ي التنفيذ ملخصنص الوجز وينبغي أن ي
على يشتمل  صفحة، وأن ١٥ في المعتاد عن الملخّص التنفيذي زيدأال يوينبغي . يتبع ترتيب األقسام الواردة في التقرير

  . الواردة أدناهالعناوين الفرعية 
  

النتائج إلى ) في فقرتين أو ثالث(يخلص بإيجاز شديد  بهذه الفقرة النموذجية، ثم أيضاًوينبغي أن يبدأ الملخّص التنفيذي 
  . ألموال وتمويل اإلرهاب في الدولة، وفعالية هذا النظامالعامة التي توصل إليها التقرير حول نظام مكافحة غسل ا

  
 اعتباراً من )المقيمةالدولة  اسم(يوفر هذا التقرير ملخصاً لتدابير مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب في "  

) المقيمة الدولةاسم ( التزام اتدرجويصف التقرير تلك التدابير ويحللها، ويحدد . تاريخ الزيارة الميدانية أو بعدها مباشرة

 لتزام االدرجاتالمرفق حول راجع الجدول  (مجموعة العمل الماليلتوصيات األربعين والتوصيات الخاصة التسع لبا

   ").توصيات مجموعة العمل الماليب

    
  
  معلومات أساسية   - ١

 المؤسسية ذات الصلةوالتدابير النظم القانونية   - ٢

 سات المالية المؤس–التدابير الوقائية   - ٣

 المحددة األعمال والمهن غير المالية –التدابير الوقائية   - ٤

  والترتيبات القانونية والمنظمات غير الهادفة للربح عتباريةالشخصيات اال  - ٥

 التعاون الوطني والدولي  - ٦

 مسائل أخرى   - ٧
  

   مجموعة العمل الماليتوصيات ب لتزاماال درجات  :١الجدول 

  )عند االقتضاء(لتقييم طات على ارد السل  :٣الجدول 

  

  



 

 

  

١٤١

  المشتركتقرير التقييم 
  

  عام   - ١
  
   )الدولة(معلومات عامة عن   ١- ١
  

وتتضمن أمثلة المعلومات المطلوب إدراجها في هذا . الدولةوينبغي أن يتضمن هذا القسم معلومات عامة عن   

حكومة، ونوع النظام القانوني، وما إذا كان هناك القسم ما إذا كان هناك نظام فيدرالي أو نظام حكومي موحد، ونوع ال

 وعندما يتم اكتشاف. ) االتحاد األوروبيكما هو الحال في(وطنية خضع لقوانين أو لوائح فوق الدولة ت تدستور، وما إذا كان

المشار العناصر الهيكلية مقتضب يتناول ملخّص  على أيضاًًمواطن ضعف أو قصور كبيرة، ينبغي أن يشتمل هذا القسم 

  :٢٠٠٤ من منهجية مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب لعام ٧إليها في الفقرة 

  ،ة الجيدةكمووالحاحترام المبادئ مثل الشفافية   )أ(

معايير مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب تشارك فيه وتعززه الحكومة ب لتزام لالثقافة مناسبة  )ب(

والهيئات ، والمجموعات الصناعية والتجارية المحددةغير المالية والمؤسسات المالية واألعمال والمهن 

  ذاتية التنظيم؛

  التدابير المالئمة لمكافحة الفساد؛  )ج(

  نظام قضائي يتمتع بقدر معقول من الكفاءة يضمن تنفيذ األحكام القضائية بصورة صحيحة؛  )د(

الخ، والتدابير واآلليات .. مين والقضاة اع أخالقية ومهنية عالية لضباط الشرطة، والمدعين المتطلبات  )هـ(

  ؛متطلباتتلك الااللتزام بالتي تضمن 

الحسابات ومدققي المحاسبين ك أصحاب المهن،نظام لضمان السلوك األخالقي والمهني من جانب   )و(

 لتزام أساليب لضمان االأيضاًًلسلوك والممارسات الجيدة، ولوهذا قد يتضمن وجود قواعد . والمحامين

  . اإلشراف أووالرقابةثل التسجيل أو الترخيص، م
  
  الوضع العام لغسل األموال وتمويل اإلرهاب  ٢-١

لغسل األموال وتمويل اإلرهاب، واالتجاهات ] الدولة[يوفر هذا القسم معلومات أساسية عن مدى إمكانية تعرض   

 غير متحصالتواع الجرائم األصلية التي تولّد العامة بشأن النشاط اإلجرامي بوجه عام، بما في ذلك تمويل اإلرهاب، وأن

والتقنيات  غسلها، واألساليب ي، وأي تقديرات لألموال التي يجر)سواء كانت محلية أم أجنبية(مشروعة يجري غسلها 

 توفير معلومات عن أي نشاط إرهابي حدث داخل أيضاًًوينبغي . بشأن غسل األموالتم مالحظتها واالتجاهات العامة التي 

مقيمين إبراز أي أمور محددة تثير االهتمام، وأن  على الينبغيو. ، وعن المصادر واألساليب المستخدمة في تمويلهالدولة

. يحددوا بصورة خاصة أي مواطن ضعف مع مراعاة الهياكل المؤسسية، والموقع الجغرافي واألسواق المالية وما إلى ذلك

في مجال مكافحة غسل األموال محتملة  أي جوانب ضعف مستقبلية إدراجاألمر، ، إذا اقتضى أيضاًًمقيمين  على الينبغيو

  .وتمويل اإلرهاب

  



 

 

  

١٤٢

   المحددةلقطاع المالي واألعمال والمهن غير المالية اعلى ة عام نظرة  ٣- ١
  

ة مع قائمة باألنشطة الماليالدولة ينبغي أن يشتمل هذا القسم على وصف ألنواع المؤسسات المالية العاملة في   

وينبغي إعطاء معلومات مماثلة عن . التي تقوم بها أو المرخص لها القيام بها) في المنهجية" المؤسسة المالية"راجع تعريف (

وأخيراً، ينبغي أن يشتمل هذا القسم على معلومات عن .  واألنشطة التي تزاولها عموماًالمحددةاألعمال والمهن غير المالية 

، وعن أي تغييرات حديثة مهمة مثل االندماج في قطاع المحددةواألعمال والمهن غير المالية عدد وحجم المؤسسات المالية 

  .معين

  

   والترتيبات القانونيةعتباريةالشخصيات االلقوانين التجارية واآلليات التي تحكم اعلى ة عام نظرة  ٤- ١
  

لمشار إليها هنا باسم ا(ات القانونية  والترتيبعتباريةالشخصيات االينبغي أن يحتوي هذا القسم على وصف ألنواع 

 أيضاًًوينبغي أن يشتمل هذا القسم . الدولةفي  ممتلكاتامتالك يمكنها التي يمكن إنشاؤها أو تكوينها، أو التي ) "الكيانات"

صاً مثل حملة األسهم الذين يمكن أن يكونوا أشخا(الملكية جهة علي معلومات عن الخصائص األساسية لتلك الكيانات مثل 

أو تحتاج إلى مكتب أو /وما إذا كانت تلك الكيانات مسجلة و) مثل المديرين(والسيطرة ) اعتباريةشخصيات  طبيعيين أو

 عن أعدادها ومعلومات عن أهميتها، إذا إحصائيات تقديم معلومات عن مدى انتشار تلك الكيانات، ويرجى. وكيل مسجل

  .توفرت، داخل القطاع المالي
  
   استراتيجية منع غسل األموال وتمويل اإلرهابعلى  ةعام نظرة  ٥- ١
  
   استراتيجيات وأولويات مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب  )أ(

  

ينبغي أن يوضح هذا القسم سياسات وأهداف الحكومة األساسية الراهنة المتعلقة بمكافحة غسل األموال وتمويل 

  .األهداف يتم تحقيق ا كانوينبغي أن يصف األولويات وأن يوضح ما إذ. اإلرهاب
  
   اإلطار المؤسسي لمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب  )ب(

      
 هيئاتوالالرقابية  هيئات موجزاً للوزارات والهيئات الحكومية وغير الحكومية، والينبغي أن يقدم هذا القسم وصفاً

  .واألجهزة األخرى المشتركة في مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب
  
  المخاطرب المنهج المستخدم فيما يتعلق  )ج(
  

 المخاطر منهج يعتمد على في تطبيق هيئاتينبغي أن يقدم هذا القسم عرضاً للسياسة واإلجراءات التي اعتمدتها ال

 :مثال( إلى المخاطر المنهج المعتمد العامة إزاء هيئاتوينبغي أن يصف فلسفة ال. في مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب

وأن يبين كيفية إجراء تقييمات المخاطر للمساعدة في تحديد ) جزءاً أساسياً من إطارها التنظيمي؟المنهج شكل هذه ي هل

 أي اختالفات مسموح بها عن المعايير يتم من خاللها إصداروأخيراً، ينبغي وصف اآللية التي . السياسة وتطبيقها العملي

  .االستثناءاتمدى استمرارية مالءمة  لمتابعةن وجدت، المطبقة بوجه عام، والترتيبات السارية، إ
  



 

 

  

١٤٣

   األخيرالمشتركالتقدم المحرز منذ التقييم   )د(
      

أو / سابق، ينبغي أن يلخص هذا القسم النتائج الرئيسية وتفصيلي أو مشترك لتقييم تقد خضعالدولة  تإذا كان

حتى الممتدة  لتنفيذ التوصيات في الفترة دولةها التخذي اتّالتوصيات التي وردت في التقرير السابق وأن يحدد التدابير الت

  .تاريخ الزيارة الميدانية أو بعدها مباشرة

  



 

 

  

١٤٤

  المؤسسية ذات الصلةجراءات واإلالنظام القانوني   -٢
  

  القوانين واللوائح 
  
   )٢ و١ انالتوصيت(تجريم غسل األموال   ١- ٢
  
  ٦٢الوصف والتحليل  ١-١-٢

  قات التوصيات والتعلي  ٢-١-٢

  ٢ و١ ينتااللتزام بالتوصي    ٣-١-٢
  

  ٦٣لتزامموجز العوامل التي يستند إليها تحديد درجة اال  لتزامدرجة اال  

      ١التوصية 

      ٢التوصية 
  
 )التوصية الخاصة الثانية(تجريم تمويل اإلرهاب   ٢- ٢
  
  الوصف والتحليل     ١-٢-٢

 التوصيات والتعليقات    ٢-٢-٢

   الخاصة الثانية االلتزام بالتوصية    ٣-٢-٢
  

  لتزامموجز العوامل التي يستند إليها تحديد درجة اال  لتزامدرجة اال  

      التوصية الخاصة الثانية
  
  
 )٣ة التوصي( الجريمة وتجميدها وضبطها متحصالتمصادرة   ٣- ٢
  
  الوصف والتحليل     ١-٣-٢

 التوصيات والتعليقات    ٢-٣-٢

   ٣ االلتزام بالتوصية    ٣-٣-٢

  

  لتزامموجز العوامل التي يستند إليها تحديد درجة اال  لتزامدرجة اال  

      ٣التوصية 
 
  

  

                                                 
  .بالنسبة لجميع التوصيات، ينبغي أن يشتمل قسم الوصف والتحليل على تحليل الفعالية، وأي بيانات إحصائية مهمة: مالحظة للمقيمين ٦٢
  ".ملتزمة" عندما تكون درجة االلتزام أقّل من ط مطلوباً فقتحديد هذه العوامليكون  ٦٣



 

 

  

١٤٥

 ) التوصية الخاصة الثالثة(تجميد األموال المستخدمة في تمويل اإلرهاب   ٤- ٢
  
  الوصف والتحليل     ١-٤-٢

 التوصيات والتعليقات    ٢-٤-٢

  . الخاصة الثالثةااللتزام بالتوصية    ٣-٤-٢
  

  لتزام العوامل التي يستند إليها تحديد درجة االموجز  لتزامدرجة اال  

      التوصية الخاصة الثالثة
  

   سلطاتال
 
  )٢٦ ةالتوصي( المالية ووظائفها معلوماتوحدة ال  ٥- ٢
  
  الوصف والتحليل     ١-٥-٢

 التوصيات والتعليقات    ٢-٥-٢

  .٢٦ االلتزام بالتوصية    ٣-٥-٢
  

  ٥-٢ اإلجمالية للقسم لتزامها تقدير درجة االموجز العوامل التي يستند إلي  لتزامدرجة اال  

      ٢٦التوصية 

  

، والمصادرة واالدعاء الجرائم  فيتحقيقال إطار –مختصة أخرى وسلطات  االدعاء وإنفاذ القانون جهات  ٦- ٢

 ) ٢٨ و٢٧ انالتوصيت(والتجميد 
  
  الوصف والتحليل   ١-٦ -٢

  التوصيات والتعليقات    ٢-٦-٢

   ٢٨ و٢٧تين صيااللتزام بالتو    ٣-٦-٢

  

  ٦-٢لقسم اإلجمالية ل لتزامموجز العوامل التي يستند إليها تقدير درجة اال  لتزامدرجة اال  

      ٢٧التوصية 

      ٢٨التوصية 
  
  )التوصية الخاصة التاسعة(اإلقرار أو اإلفصاح عبر الحدود   ٧- ٢
  
  الوصف والتحليل    ١-٧-٢

  التوصيات والتعليقات    ٢-٧-٢

   الخاصة التاسعة التوصيةااللتزام ب    ٣-٧-٢
  



 

 

  

١٤٦

  ٧-٢لقسم اإلجمالية ل لتزامموجز العوامل التي يستند إليها تقدير درجة اال  لتزامدرجة اال  

التوصية الخاصة 

  التاسعة

    

  
  

   المؤسسات المالية–التدابير الوقائية    -٣
  

  السجالتواالحتفاظ بالعناية الواجبة 
  
  غسل األموال أو تمويل اإلرهابمخاطر   ١- ٣

    
 معينة لمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب أو تخفيف أو تبسيط متطلباتقرر عدم تطبيق لدولة أن تل يمكن

وبالمثل، وكما هو منصوص عليه في . التدابير المتخذة استنادا إلى انخفاض مخاطر غسل األموال أو تمويل اإلرهاب
 معينة درجة المخاطر المرتبطة بأنواع معينة من العمالء أو  للمؤسسات المالية أن تحدد في ظروفيمكنالتوصية الخامسة، 
 األساس الذي استندت إليه في اتخاذ ١-٣ أن تحدد في القسم دول على الينبغيو.  أو المنتجاتعملياتعالقات العمل، أو ال

يثما كانت هناك وح. قرار بعدم تطبيق التدابير الالزمة لمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب على قطاع مالي معين
في تلك المخاطر ينبغي وصف مسألة ف، )راجع التعليمات للمقيمين ( الفرديةفي التوصياتللمخاطر إشارات محددة 

. ٥-٤و ٤- ٤و ١-٤ و١٣-٣و ٨-٣و ٢- ٣، وهي األقسام المشتركفي تقرير التقييم ذات الصلة التوصيات في األقسام 
. ومراجعة العملية التي تقيم المخاطر بمقتضاها، وتقييم معقولية االستنتاجاتمقيمين تحليل تلك القرارات،  على الينبغيو
 من منهجية مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب ١٨ و١٧ ينراجع الفقرت.  توصيات أو تعليقاتأيضاًً أن يقدموا يمكنو

  .٢٠٠٤لعام 
  
  ) ٨ إلى ٥التوصيات (العناية الواجبة وتشمل العناية المكثفة أو المخففة   ٢- ٣
   
  الوصف والتحليل    ١-٢-٣

 التوصيات والتعليقات    ٢-٢-٣

  ٨ إلى ٥ات االلتزام بالتوصي    ٣-٢-٣
  

  لتزامموجز العوامل التي يستند إليها تقدير درجة اال  لتزامدرجة اال  

      ٥التوصية 

      ٦التوصية 

      ٧التوصية 

      ٨التوصية 

  

  



 

 

  

١٤٧

   )٩ة التوصي(األطراف الثالثة وجهات الوساطة   ٣- ٣
    

  الوصف والتحليل     ١-٣-٣

 التوصيات والتعليقات     ٢-٣-٣

  ٩ االلتزام بالتوصية    ٣-٣-٣
  

  لتزامموجز العوامل التي يستند إليها تقدير درجة اال  لتزامدرجة اال  

      ٩التوصية 

  

   )٤التوصية (في المؤسسات المالية التكتم أو سرية القوانين   ٤- ٣
    

  الوصف والتحليل     ١-٤-٣

 التوصيات والتعليقات     ٢-٤-٣

  ٤ االلتزام بالتوصية    ٣-٤-٣
  

  لتزامموجز العوامل التي يستند إليها تقدير درجة اال  لتزامدرجة اال  

      ٤التوصية 

  

  ) والتوصية الخاصة السابعة١٠التوصية(السجالت والتحويالت البرقية االحتفاظ بقواعد   ٥- ٣
  
 الوصف والتحليل     ١-٥-٣

 والتعليقات التوصيات     ٢-٥-٣

   والتوصية الخاصة السابعة١٠ االلتزام بالتوصية    ٣-٥-٣
  

  لتزامموجز العوامل التي يستند إليها تقدير درجة اال  لتزامدرجة اال  

      ١٠التوصية 

التوصية الخاصة 

  السابعة

    

  

   غير المعتادة والمشبوهةعملياتال
    

  )٢١و ١١التوصيتان ( والعالقات عمليات المتابعة  ٦- ٣
  
  الوصف والتحليل     ١-٦-٣

 التوصيات والتعليقات     ٢-٦-٣

  ٢١و ١١تين االلتزام بالتوصي    ٣-٦-٣



 

 

  

١٤٨

  
  لتزامموجز العوامل التي يستند إليها تقدير درجة اال  لتزامدرجة اال  

      ١١التوصية 

      ٢١التوصية 
  
  
 والتوصية الخاصة ٢٥و ١٩و ١٤و ١٣التوصيات ( إبالغ أخرى متطلبات والمشبوهة عملياتاإلبالغ عن ال  ٧- ٣

  )الرابعة
  
  ٦٤الوصف والتحليل    ١-٧-٣

 التوصيات والتعليقات     ٢-٧-٣

  .والتوصية الخاصة الرابعة) ٢- ٢٥المعيار  (٢٥و ١٩و ١٤و ١٣ات االلتزام بالتوصي    ٣-٧-٣
  

  لتزامموجز العوامل التي يستند إليها تقدير درجة اال  لتزامدرجة اال  

      ١٣التوصية 

      ١٤التوصية 

      ١٩التوصية 

      ٢٥التوصية 

      التوصية الخاصة الرابعة

  

  أخرىوتدابير الضوابط الداخلية 
  
  )٢٢و ١٥التوصيتان (والفروع في الخارج ، ومراجعة الحسابات لتزامالضوابط الداخلية، واال  ٨- ٣

    
  الوصف والتحليل     ١-٨-٣

 التوصيات والتعليقات     ٢-٨-٣

  ٢٢و ١٥تين االلتزام بالتوصي    ٣-٨-٣
  

  لتزامموجز العوامل التي يستند إليها تقدير درجة اال  لتزامدرجة اال  

      ١٥التوصية 

      ٢٢التوصية 
  
  

  

                                                 
، ويجـب أن يكـون النـصان        ٥-٢ ارتباطاً أساسياً بوصف وحدة المعلومات المالية في القسم          ٧-٣ في القسم    المشبوهة عمليات يرتبط وصف نظام اإلبالغ عن ال      ٦٤

  .مكملين لبعضهما بعضا وليسا مكررين



 

 

  

١٤٩

  )١٨التوصية  (الصوريةالبنوك   ٩- ٣
  
  الوصف والتحليل     ١-٩-٣

 التوصيات والتعليقات     ٢-٩-٣

  ١٨ االلتزام بالتوصية    ٣-٩-٣
  

  لتزامليها تقدير درجة االموجز العوامل التي يستند إ  لتزامدرجة اال  

      ١٨التوصية 
    

  

  والعقوباتوالمتابعة واإلرشادات  والرقابةالتنظيم 
  
 سلطة ومنها(ذاتية التنظيم والهيئات المختصة ووظائف وصالحيات السلطات  أدوار –الرقابة واإلشراف نظام   ١٠- ٣

 )٢٥و ١٧و ٢٩ و٢٣التوصيات ) (فرض العقوبات
  
  الوصف والتحليل  ١-١٠-٣

 التوصيات والتعليقات  ٢-١٠-٣

 ٢٥و ١٧و ٢٩و ٢٣ات االلتزام بالتوصي  ٣-١٠-٣
  

والتوصيات ذات الصلة الرقابي تناول مختلف عناصر النظام  ينبغي عند استيفاء هذا القسم من التقرير، –  للمقيمينمالحظة

  :وفقا للتسلسل التالي

  

تنظيم وأدوارها ووظائفها وواجباتها في مجال تنظيم  ذاتية الوالهيئات المختصة اتسلطالكافة ل يحلتصف وو  -١

تطبيق تدابير مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب في النظام المالي، مع وصف هياكلها التنظيمية ومواردها 

  ).٣-٣٠ إلى ١- ٣٠و ٢-٢٣و ١-٢٣ وعلى األخص المعايير ٣٠ والتوصية ٢٣التوصية (

وأي عقوبات أخرى تنطبق على اإلخالل هيئة كل ) ض العقوباتفرسلطات ومنها  (تحديد وتحليل سلطات  -٢

  ).المعاييركافة  – ١٧ والتوصية ٢٩التوصية ( مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب متطلباتب

  من الملكية والسيطرة في المؤسسات المالية فيالسلطاتل كيفية تنظيم دخول السوق وكيف تتحقق يحلتصف وو  -٣

 وعلى األخص المعايير – ٢٣التوصية (، حيثما كان ذلك مناسباً والكفاءة والمالءمةالجنائية، ما يتعلق بالسجالت 

 ).التسجيل فقط/عناصر الترخيص (٧- ٢٣و ٥-٢٣و ١-٣-٢٣و ٣- ٢٣

 متاحة عن عمليات التفتيش داخل المواقع إحصائياتإدراج أي و المستمرة، الرقابة والمتابعة عملية وتحليلصف و  -٤

عناصر  (٧-٢٣و ٦-٢٣و ٤- ٢٣ وعلى األخص المعايير ٣٢ والتوصية ٢٣لتوصية ا(أو خارجها 

 ).د٢-٣٢، ) فقطاإلشراف/الرقابة

المختصة  تالسلطاعن مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب قدمتها إرشادية مبادئ /ل أي إرشاداتيحلتشرح و  -٥

  ). فقط١-٢٥ المعيار – ٢٥التوصية (للمؤسسات المالية 



 

 

  

١٥٠

 . ٢٩ و٢٥و ٢٣و ١٧ في ما يتعلّق بالتوصيات لتزامدرجات والعوامل التي يستند إليها تقدير درجات اال تقديم ال-٦

  

  ١٠-٣ اإلجمالية للقسم لتزامموجز العوامل التي يستند إليها تقدير درجة اال  لتزامدرجة اال  

      ١٧التوصية 

      ٢٣التوصية 

      ٢٥التوصية 

      ٢٩التوصية 
   
 )التوصية الخاصة السادسة(األموال أو القيمة خدمات تحويل   ١١- ٣
  

 عن خدمات ٤إلى الوصف وأي تعليقات أدرجت في موضع آخر في القسم ويشير ينبغي أن يلخص هذا القسم 

  . لتزامتحويل األموال أو القيمة، ثم ينبغي أن يحدد بالكامل أي توصيات أو تعليقات والمواد المتعلّقة بدرجة اال
  

  )موجز(والتحليل الوصف   ١-١١-٣

 التوصيات والتعليقات   ٢-١١-٣

   الخاصة السادسةااللتزام بالتوصية  ٣-١١-٣

  

  لتزامموجز العوامل التي يستند إليها تقدير درجة اال  لتزامدرجة اال  

      التوصية الخاصة السادسة
  

  المحددة األعمال والمهن غير المالية – التدابير الوقائية   -٤
  
  )١١-٨و ٦و ٥تطبيق التوصيات () ١٢التوصية (السجالت االحتفاظ بو العميلتجاه ة العناية الواجب  ١- ٤

 
السجالت واالحتفاظ ب ،تناول مختلف عناصر العناية الواجبة ينبغياستيفاء هذا القسم من التقرير  عند -  للمقيمينمالحظة

  :التاليوفقا للتسلسل والتوصيات ذات الصلة والمتابعة 
  
 المحددةالمطبقة على األعمال والمهن غير المالية تجاه العميل العناية الواجبة وتدابير  لباتمتطل يحلتصف وو  -١

، من المشترك من تقرير التقييم ٣ في القسم متطلباتتلك اليرد وصف لوحيثما ). ٩و ٨و ٦و ٥تطبيق التوصيات (

لمنهج يمكن أن تنطبق على هذه المواد وتوضيح أي تغييرات أو اختالفات في اإلى اإلشارة الضروري فقط 

  . المحددةاألعمال والمهن غير المالية 

تطبيق التوصية  (المحددةالسجالت المنطبقة على األعمال والمهن غير المالية االحتفاظ ب متطلباتل يحلتح ويوضت  -٢

 .  اإلشارة إلى النصوص ذات الصلةمن خاللومرة أخرى يمكن عمل ذلك كلياً أو جزئياً ). ١٠

) ١١تطبيق التوصية  (المحددة األعمال والمهن غير المالية بمتابعةح ما إذا كانت هناك أي اختالفات تتعلق يوضت  -٣

 .ل تلك االختالفاتيحلتو



 

 

  

١٥١

  

  الوصف والتحليل     ١-١-٤

 التوصيات والتعليقات     ٢-١-٤

  ١٢ االلتزام بالتوصية    ٣-١-٤
  

  ١-٤لقسم اإلجمالية ل لتزامجة االموجز العوامل التي يستند إليها تقدير در  لتزامدرجة اال  

      ١٢التوصية 

  

   )١٦التوصية  (المشبوهة عملياتالعن بالغ اإل   ٢-٤

  )٢١و ١٥- ١٣تطبيق التوصيات (  
  

 واإلبالغ متابعةالمقيمين تناول مختلف عناصر نظام  على الينبغي عند استيفاء هذا الجزء من التقرير، –  للمقيمينمالحظة

  :وفقا للتسلسل التاليلة والتوصيات ذات الص
  
ين تطبيق التوصيت (المحددة المشبوهة الخاص باألعمال والمهن غير المالية عملياتنظام إبالغ الوصف وتحليل   -١

، من الضروري المشترك من تقرير التقييم ٣وحيثما ورد وصف كامل اللتزامات اإلبالغ في القسم ). ١٤- ١٣

ضيح أي تغييرات أو اختالفات في المنهج يمكن أن تنطبق على األعمال تلك المواد وتوإحالة القراء إلى فقط 

  .المحددةوالمهن غير المالية 

تطبيق التوصية  (المحددة الرقابة الداخلية المنطبقة على األعمال والمهن غير المالية متطلباتل يحلتوتوضيح   -٢

 .راءمن خالل إحالة القومرة أخرى يمكن عمل ذلك كلياً أو جزئياً ). ١٥

، ٢١ بشأن تطبيق التوصية المحددةما إذا كانت هناك أي اختالفات تتعلق باألعمال والمهن غير المالية توضيح   -٣

 .تلك االختالفاتوتحليل 

  

  الوصف والتحليل     ١-٢-٤

 التوصيات والتعليقات     ٢-٢-٤

  ١٦ االلتزام بالتوصية    ٣-٢-٤
  

  ٢-٤لقسم ل اإلجمالية لتزام تقدير درجة االموجز العوامل التي يستند إليها  لتزامدرجة اال  

      ١٦التوصية 
  
  )٢٥ و٢٤ انالتوصيت(والمتابعة التنظيم والرقابة   ٣- ٤
  
  الوصف والتحليل     ١-٣-٤

 التوصيات والتعليقات     ٢-٣-٤

  ) المحددة، األعمال والمهن غير المالية ١-٢٥المعيار  (٢٥و ٢٤تين االلتزام بالتوصي    ٣-٣-٤



 

 

  

١٥٢

  

  ٣-٤لقسم ل اإلجمالية لتزامموجز العوامل التي يستند إليها تقدير درجة اال  تزاملدرجة اال  

      ٢٤التوصية 

      ٢٥التوصية 
  
  )٢٠التوصية  (عملياتللمنة اآلوحديثة الساليب األ - خرىاألمالية المهن غير العمال واأل  ٤- ٤
  
  الوصف والتحليل     ١-٤-٤

 التوصيات والتعليقات     ٢-٤-٤

  ٢٠ زام بالتوصيةااللت    ٣-٤-٤

  

  لتزامموجز العوامل التي يستند إليها تقدير درجة اال  لتزامدرجة اال  

      ٢٠التوصية 
  

    
   والترتيبات القانونية والمنظمات غير الهادفة للربحعتباريةالشخصيات اال  -٥
  
  )٣٣التوصية (السيطرة حصص  والمستفيدين الحقيقيين معلومات عن  الحصول على– عتباريةالشخصيات اال  ١- ٥
 
 الوصف والتحليل     ١-١-٥

 التوصيات والتعليقات     ٢-١-٥

  ٣٣ االلتزام بالتوصية    ٣-١-٥
  

  لتزامموجز العوامل التي يستند إليها تقدير درجة اال  لتزامدرجة اال  

      ٣٣التوصية 
 
 )٣٤التوصية(السيطرة حصص  والمستفيدين الحقيقيين الحصول على معلومات عن –الترتيبات القانونية   ٢- ٥
 
 الوصف والتحليل     ١-٢-٥

 التوصيات والتعليقات     ٢-٢-٥

  ٣٤ االلتزام بالتوصية    ٣-٢-٥
  

  لتزامموجز العوامل التي يستند إليها تقدير درجة اال  لتزامدرجة اال  

      ٣٤التوصية 
 
  

  



 

 

  

١٥٣

    )التوصية الخاصة الثامنة(المنظمات غير الهادفة للربح   ٣- ٥
  
   الوصف والتحليل    ١-٣-٥

  التوصيات والتعليقات     ٢-٣-٥

   الخاصة الثامنةااللتزام بالتوصية    ٣-٣-٥
  

  لتزامموجز العوامل التي يستند إليها تقدير درجة اال  لتزامدرجة اال  

      التوصية الخاصة الثامنة
  
  
  التعاون الوطني والدولي   -٦
  
  )٣١التوصية (التعاون والتنسيق الوطني   ١-٦

    
  ل الوصف والتحلي    ١-١-٦

  التوصيات والتعليقات     ٢-١-٦

   ٣١ االلتزام بالتوصية    ٣-١-٦
  

  لتزامموجز العوامل التي يستند إليها تقدير درجة اال  لتزامدرجة اال  

      ٣١التوصية 

  

  ) والتوصية الخاصة األولى٣٥التوصية ( والقرارات الخاصة لألمم المتحدة االتفاقيات  ٢- ٦
  
  الوصف والتحليل     ١-٢-٦

 لتوصيات والتعليقات ا    ٢-٢-٦

   والتوصية الخاصة األولى٣٥ االلتزام بالتوصية    ٣-٢-٦

  

  لتزامموجز العوامل التي يستند إليها تقدير درجة اال  لتزامدرجة اال  

      ٣٥التوصية 

      التوصية الخاصة األولى

  

  ) والتوصية الخاصة الخامسة٣٨ إلى ٣٦التوصيات  (تبادلةالمالمساعدة القانونية   ٣- ٦
  
  الوصف والتحليل     ١-٣-٦

  التوصيات والتعليقات     ٢-٣-٦

   والتوصية الخاصة الخامسة ٣٨ إلى ٣٦ات االلتزام بالتوصي    ٣-٣-٦



 

 

  

١٥٤

  ٣-٦قسم اإلجمالية لل لتزامموجز العوامل التي يستند إليها تقدير درجة اال  لتزامدرجة اال  

      ٣٦التوصية 

      ٣٧التوصية 

      ٣٨التوصية 

  التوصية الخاصة 

  الخامسة 

    

  
  ) والخاصة الخامسة٣٩و ٣٧التوصيات (تسليم المجرمين   ٤- ٦
  
  الوصف والتحليل     ١-٤-٦

 التوصيات والتعليقات     ٢-٤-٦

   والخاصة الخامسة ٣٩و ٣٧ات االلتزام بالتوصي    ٣-٤-٦

  

  ٤-٦لقسم اإلجمالية ل لتزامموجز العوامل التي يستند إليها تقدير درجة اال  لتزامدرجة اال  

      ٣٩التوصية 

      ٣٧التوصية 

  التوصية الخاصة

   الخامسة 

    

  
  
  ) والتوصية الخاصة الخامسة٤٠التوصية (أشكال أخرى للتعاون الدولي   ٥- ٦
  
  الوصف والتحليل     ١-٥-٦

 التوصيات والتعليقات     ٢-٥-٦

     والتوصية الخاصة الخامسة٤٠ االلتزام بالتوصية    ٣-٥-٦

  

  ٥-٦لقسم اإلجمالية ل لتزاممل التي يستند إليها تقدير درجة االموجز العوا  لتزامدرجة اال  

      ٤٠التوصية 

  التوصية الخاصة

   الخامسة

    

  



 

 

  

١٥٥

  مسائل أخرى  - ٧
  
  حصائياتالمصادر واإل  ١- ٧
  

المعنية نص الوصف والتحليل والتوصيات يكون . لمقيمين استخدام هذا القسم على الشكل التاليينبغي على ا

وأجزاء بأكمله،  ٢القسم في  أي ، في كافة األقسام ذات الصلة من التقريراً وارد٣٢ و٣٠بالتوصيتين  يتعلق فيمابالتحسين 

وذلك على ، بكل واحدة من هاتين التوصيتين لتزامدرجة واحدة لتقدير االهناك تكون و. ٦ وفي القسم ،٤ و٣من القسمين 

 لتزاممن التقرير فقط الجدول الذي يظهر درجة اال ١-٧ن القسم سوف يتضمو. في العديد من األقسامالرغم من تناولهما 

األقسام ذات إلى وتشير ، وينبغي أن تحدد هذه العوامل بوضوح طبيعة القصور لتزاموالعوامل التي يستند إليها تقدير اال

   . التي تتضمن وصفا لهذا القصور في التقريراتوالفقرالصلة 
    

تقدير ال والتي يستند إليها ٣٢ و٣٠المتعلّقة بالتوصيتين موجز العوامل   لتزامدرجة اال  

  الشامل

      ٣٠التوصية 

      ٣٢التوصية 
  
  تدابير أو مسائل أخرى متعلّقة بمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب   ٢- ٧
  

حة غسل إلعطاء معلومات عن أي تدابير أو مسائل إضافية متعلّقة بنظام مكاف  للمقيمين استخدام هذا القسميمكن

  . ، والتي لم يتم تغطيتها في أي موضع آخر من هذا التقريرالمقيمةفي الدولة  األموال وتمويل اإلرهاب

  

  ) ١- ١ القسم أيضاًراجع (اإلطار العام لنظام مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب   ٣- ٧

  

قانوني والمؤسسي العام الذي تُدرج  للمقيمين أن يستعملوا هذا القسم للتعليق على أي جانب من اإلطار اليمكن

، ١-١ تدابير مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب، خاصةً في ما يتعلّق بأي عناصر هيكيلية محددة في القسمضمنه 

  . وذلك عندما يعتقدون أن هذه العناصر تقوض أو تلحق الضرر بفعالية النظام

  

  

  

  

  



 

 

  

١٥٦

  الجداول
  

  مجموعة العمل الماليات توصيب لتزام االاتدرج : ١الجدول 

  خطة العمل المقترحة لتحسين نظام مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب  : ٢الجدول 

  )إذا اقتضى األمر( للتقييم هيئاتاستجابة ال : ٣الجدول 

  

  مجموعة العملتوصيات ب لتزام االتدرجا :١الجدول 

  

وملتزمة ، ملتزمة (٢٠٠٤ األربع المذكورة في منهجية تزامل االدرجات حسب مجموعة العملتوصيات ب لتزامتقدر درجة اال

   ".ةغير منطبق"درجة  أو يمكن في حاالت استثنائية إعطاء ملتزمةجزئياً، وغير وملتزمة إلى حد كبير، 

  
  ٦٥لتزامموجز العوامل التي يستند إليها تحديد درجة اال  لتزامدرجة اال  التوصيات األربعون

      النظم القانونية

      يمة غسل األموال  جر-١

 الركن – جريمة غسل األموال-٢

  ية الشركات مسئولالمعنوي و

    

       المصادرة والتدابير المؤقتة-٣

      التدابير الوقائية

 قوانين سرية المعلومات المتوافقة -٤

  مع التوصيات 

    

 العناية الواجبة في التحقق من -٥

  هوية العمالء

    

 األشخاص السياسيون ممثلو -٦

   للمخاطرالمخاطر

    

       البنوك المراسلة-٧

 عمليات التكنولوجيات الجديدة وال-٨

  غير المباشرة 

    

       األطراف الثالثة وجهات الوساطة-٩

      السجالتاالحتفاظ ب -١٠

       غير المعتادةعمليات ال-١١

 األعمال والمهن غير المالية -١٢

 إلى ٨، ٦، ٥ التوصيات –المحددة 

١١  

    

       المشبوهة عملياتالعن بالغ إلا -١٣

                                                 
  ".ملتزمة" عندما تكون درجة االلتزام أقل من  يكون إدراج هذه العوامل مطلوباً فقط٦٥



 

 

  

١٥٧

       هالتنبي الحماية وعدم -١٤

 لتزام الضوابط الداخلية، واال-١٥

  مراجعة الو

    

 األعمال والمهن غير المالية -١٦

، ١٥ إلى ١٣ التوصيات -المحددة

٢١  

    

       العقوبات-١٧

       صورية البنوك ال-١٨

       أشكال أخرى لإلبالغ -١٩

ر مالية أخرى أعمال ومهن غي-٢٠

  المأمونة   عملياتوأساليب ال

    

 تجاه الدول العناية الخاصة -٢١

  المخاطرمرتفعة 

    

 الفروع والشركات التابعة في -٢٢

  الخارج 

    

      والمتابعة والرقابة التنظيم -٢٣

 األعمال والمهن غير المالية -٢٤

  والمتابعة والرقابة التنظيم –المحددة 

    

      وإبداء الرأي دية اإلرشا المبادئ -٢٥

      التدابير المؤسسية وتدابير أخرى

       المالية معلومات وحدة ال-٢٦

       إنفاذ القانون سلطات -٢٧

       صالحيات السلطات المختصة-٢٨

      الجهات الرقابية -٢٩

       الموارد والنزاهة والتدريب-٣٠

       التعاون الوطني-٣١

       حصائيات اإل-٣٢

 – عتباريةال الشخصيات ا-٣٣

  المستفيدون الحقيقيون
    

 – الترتيبات القانونية -٣٤

  المستفيدون الحقيقيون
    

      التعاون الدولي

       االتفاقيات-٣٥

       المساعدة القانونية المتبادلة -٣٦

       ازدواجية التجريم-٣٧

 المساعدة القانونية المتبادلة -٣٨

  بشأن المصادرة والتجميد
    

      جرمين تسليم الم-٣٩



 

 

  

١٥٨

       أشكال أخرى للتعاون-٤٠

      التوصيات الخاصة التسع  

تطبيق : التوصية الخاصة األولى

  أدوات األمم المتحدة 

    

تجريم : التوصية الخاصة الثانية

  تمويل اإلرهاب 

    

تجميد أموال : التوصية الخاصة الثالثة

  اإلرهابيين ومصادرتها

    

ن اإلبالغ ع: التوصية الخاصة الرابعة

   المشبوهة عملياتال

    

التعاون : التوصية الخاصة الخامسة

  الدولي

    

 متطلبات: التوصية الخاصة السادسة

المطبقة على  مكافحة غسل األموال 

  خدمات تحويل األموال والقيمة

    

قواعد : التوصية الخاصة السابعة

  التحويالت البرقية 

    

المنظمات : التوصية الخاصة الثامنة

  ة للربحغير الهادف

    

اإلقرار : التوصية الخاصة التاسعة

   عبر الحدودعملياتواإلفصاح عن ال

    

  



 

 

  

١٥٩

  

  خطة العمل المقترحة لتحسين نظام مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب: ٢الجدول 
  

نظام مكافحة غسل األموال وتمويل 

  اإلرهاب

  العمل المقترح

  )مرتب حسب األولوية(

  ال يلزم نص   فكرة عامة-١

 النظام القانوني والتدابير المؤسسية -٢

  ذات الصلة
  

، ١التوصيتان ( تجريم غسل األموال ١-٢

٢(  
   

التوصية ( تجريم تمويل اإلرهاب ٢-٢

  )الخاصة الثانية
   

 الجريمة متحصالت مصادرة ٣-٢

  )٣التوصية (وتجميدها وضبطها 
   

 تجميد األموال المستخدمة في تمويل ٤-٢

  )اصة الثالثةالتوصية الخ(اإلرهاب 
   

 المالية ووظائفها معلومات وحدة ال٥-٢

  )٢٦التوصية (
   

 والمحاكمة إنفاذ القانون سلطات ٦-٢

، ٢٧التوصيات (وسلطات مختصة أخرى 

٢٨(  

   

 عبر عمليات اإلقرار واإلفصاح عن ال٧-٢

  )التوصية الخاصة التاسعة(الحدود 
  

     المؤسسات المالية – التدابير الوقائية -٣

 مخاطر غسل األموال أو تمويل ١-٣

  اإلرهاب
  

العمالء، ومنها تجاه  العناية الواجبة ٢-٣

التوصيات (تدابير العناية المكثفة أو المخففة 

   )٨ إلى ٥

   

 األطراف الثالثة وجهات الوساطة ٣-٣

  )٩التوصية (
•   

 قوانين التكتم وسرية المعلومات في ٤-٣

  )٤التوصية (المؤسسات المالية 
  

السجالت االحتفاظ بواعد  ق٥-٣

 والتوصية ١٠التوصية(والتحويالت البرقية 

  )الخاصة السابعة

•   

   • والعالقات عمليات المتابعة ٦-٣



 

 

  

١٦٠

  )٢١، ١١التوصيتان (

 متطلبات المشبوهة وعمليات تقارير ال٧-٣

، ١٩، ١٤ إلى ١٣التوصيات ( إبالغ أخرى

  ) والتوصية الخاصة الرابعة٢٥

•   

 ومراجعة لتزامواال الضوابط الداخلية ٨-٣

التوصيتان (الحسابات والفروع في الخارج 

٢٢، ١٥(  

•   

   •  )١٨التوصية  (صورية البنوك ال٩-٣

 –واإلشرافي الرقابي النظام  ١٠-٣

 –ذاتية التنظيم والهيئات السلطات المختصة 

األدوار والوظائف والمهام والصالحيات 

، ٢٣التوصيات ) (ومنها فرض العقوبات(

٢٥، ٣٢، ١٧، ٢٩، ٣٠(  

•   

 خدمات تحويل األموال والقيمة ١١-٣

  )التوصية الخاصة السادسة(
•   

 األعمال والمهن –التدابير الوقائية  -٤

  غير المالية
  

العمالء تجاه العناية الواجبة  ١-٤

  )١٢التوصية (السجالت واالحتفاظ ب
•   

 المشبوهة عملياتالعن بالغ اإل ٢-٤

  )١٦التوصية (
•   

التوصيات (بة والمتابعة والرقاالتنظيم  ٣-٤

  )٢٥ إلى ٢٤
  

أعمال ومهن غير مالية أخرى  ٤-٤

  )٢٠التوصية (
•   

 والترتيبات عتبارية الشخصيات اال-٥

  القانونية والمنظمات غير الهادفة للربح
  

 الحصول – عتباريةالشخصيات اال ١-٥

المستفيدين الحقيقيين على معلومات عن 

  )٣٣التوصية (السيطرة حصص و

•   

 الحصول على -الترتيبات القانونية  ٢-٥

المستفيدين الحقيقيين معلومات عن 

  )٣٤التوصية (السيطرة حصص و

  

المنظمات غير الهادفة للربح  ٣-٥

  )التوصية الخاصة الثامنة(
•   

     والدوليالوطني التعاون -٦

التوصية (التعاون الوطني والدولي  ١-٦

٣١(  
•   



 

 

  

١٦١

ألمم االتفاقيات والتوصيات الخاصة ل ٢-٦

 والتوصية الخاصة ٣٥التوصية (المتحدة 

  )األولى

•   

المساعدة القانونية المتبادلة  ٣-٦

، والتوصية ٣٨ إلى ٣٦التوصيات (

  )٣٢الخاصة الخامسة والتوصية 

-   

، ٣٩ التوصيات(تسليم المجرمين  ٤-٦

  )، والتوصية الخاصة الخامسة٣٧
   

 ٤٠التوصية (أشكال أخرى للتعاون  ٥-٦

  )صة الخامسةوالتوصية الخا
•   

     مسائل أخرى -٧

، ٣٠التوصية  (إحصائيات موارد و١-٧

٣٢(  
   

تدابير أو مسائل أخرى متعلقة  ٢-٧

  بمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب 
  

     مسائل هيكلية –اإلطار العام  ٣-٧

  



 

 

  

١٦٢

  

  )عند االقتضاء(لتقييم رد السلطات على ا :٣الجدول 
  

  دولةليقات التع  األقسام والفقرات ذات الصلة

    

    

    

    

    

  

  

  

  المالحق
  

  االختصارات قائمة   :١الملحق 

 أو األجهزة هيئات الوزارات، وال–بعثة الزيارة الميدانية التقت بها تفاصيل جميع الهيئات التي   :٢الملحق 

  الجهات األخرىالحكومية األخرى، وممثلي القطاع الخاص و

  واللوائح والتدابير األخرىنسخ من القوانين األساسية   :٣الملحق 

  قائمة بجميع القوانين واللوائح والمواد األخرى المرسلة  :٤الملحق 

  



 

 

  

١٦٣

  الملحق الثالث

  عوامل وعناصر يمكن أن تكون ذات صلة 

  بمدى فعالية تطبيق كل توصية
  

 وتمويل اإلرهاب وتأسيـساً     يمكن للمقيمين فيما يتعلق بالتوصيات المدرجة أدناه، وبناء على المخاطر المحددة لغسل األموال            

أن يأخذوا بعين االعتبار العوامل أو العناصر التالية في تحليلهم لمسألة الفعالية، وبما يشمل              على الموقف في الدولة المعنية،      

  :درجات االلتزام

  

   القسم الثاني–تقرير التقييم المشترك 

  )ة الثالثة والخاصة الثانية والخاص٣ و٢ و١التوصيات  (القوانين واللوائح

  

وعلـى  (الضبط والمصادرة إلى غير ذلـك       /أية بيانات أو معلومات أخرى عن الدعاوى واإلدانات والعقوبات والتجميد          .١

  )٣٢وجه الخصوص ما هو مطلوب وفقا للتوصية 

 : والخاصة الثانية، بمعنى٢ و١السياسة الحالية للقانون الجنائي والممارسة القانونية فيما يتعلق بالتوصيات  .٢

  ياغة جرائم غسل األموال وتمويل اإلرهاب وأية تفسيرات قضائية لهاص •

  المعايير اإلثباتية المطبقة حالياً •

  مستوى الموارد المخصصة لعمليات التحقيق وإقامة الدعاوى المتعلقة بحاالت غسل األموال وتمويل اإلرهاب •

تجميـد ومـصادرة    /ختصة بالتحقيق في وضـبط    طبيعة أجهزة إنفاذ القانون أو االدعاء أو أية أجهزة تنظيمية أخرى م            .٣

 ): والتوصية الخاصة الثالثة٣التوصية (متحصالت الجرائم وتجميد األموال المستخدمة في تمويل اإلرهاب 

مدى وجود آليات محددة تركز بشكل أساسي على متحصالت الجرائم والمقدرة القانونية والعملية التخاذ إجراءات                •

  ت اإلجراميةضبط المتحصال/سريعة لتجميد

  إلغاء تجميد أصول األشخاص المدرجين في القوائم/أمثلة على التأخر عمليا في تجميد •

  التطبيق المالئم لاللتزامات المرتبطة بالتوصية الخاصة الثالثةالعقوبات المطبقة عند عدم  •

  

  ) والخاصة التاسعة٢٧ و٢٦التوصيات  (السلطات

 المشبوهة، وعدد التقارير التي تم تلقيها مقابل        عملياتمعالجة تقارير ال  ( المالية   فيما يتعلق بوحدة المعلومات   ) أ: (النتائج .١

عدد حـاالت   (فيما يتعلق بسلطات إنفاذ القانون      ) ب(،  )عدد التقارير التي تمت إحالتها إلى الجهات المختصة، إلى غير ذلك          

عدد التقارير المبلغة وقيمـة المبـالغ   (لخاصة التاسعة   فيما يتعلق بالتوصية ا   ) ج(،  )التحقيق التي تم البدء فيها، إلى غير ذلك       

  .)استهداف ناقلي النقد غير الشرعيين/المصادرة وعدد الحاالت التي يهدف منها إلى التعرف على/المضبوطة



 

 

  

١٦٤

االدعـاء،  /اإلطار المؤسسي لسلطات إنفاذ القـانون     ) ب(هيكل وحدة المعلومات المالية وموقعها،      ) أ: (المسائل الهيكلية  .٢

الخبرات ومستوى  /الموارد والقدرات : لكافة السلطات المختصة  ) د(اإلفصاح، و /إطار مؤسسي كاف لدعم نظام اإلقرار     ) ج(

 .التنسيق بين الجهات المختلفة

بما في ذلك قواعد بيانـات إنفـاذ القـانون وقواعـد البيانـات      (قدرة وحدة المعلومات المالية للوصول إلى المعلومات        .٣

دة المعلومات المالية بالقطاع المالي واألعمال والمهن غير المالية المحددة، بما في ذلك جانب التغذيـة                وعالقة وح ) التجارية

 .العكسية

  

  ٤ و٣ القسمان –تقرير التقييم المشترك 

 ٢٢-٢١ و ١٨ و ١٥ و ١١-٤التوصـيات    (العناية الواجبة تجاه العميل واالحتفاظ بالسجالت وأنظمـة الرقابـة الداخليـة           

  )ألعمال والمهن غير المالية المحددةل ١٢لمؤسسات المالية والتوصية لادسة والخاصة السابعة والخاصة الس

  

عدد وطبيعة ونتائج حاالت التدخل في المؤسسات المالية واألعمال والمهن غير المالية المحددة ونتائج االجتماعات مع                 .١

  .المؤسسات المالية واألعمال والمهن غير المالية المحددة

 .٦٦دم االلتزام التي تم اكتشافها من خالل برنامج التفتيش الرقابيحاالت ع .٢

  

 لألعمال والمهن غيـر الماليـة   ١٦ للمؤسسات المالية، والتوصية ٤ والتوصية الخاصة ١٣التوصية  (العمليات المـشبوهة  

  )المحددة

  

المشبوهة، بما في ذلك تقـسيمها       عمليات البيانات وأية معلومات أخرى عن تقارير ال       – المشبوهة   عملياتكمية تقارير ال   .١

  .بصورة مناسبة

 المشبوهة المستخدمة في التحقيقات ونتـائج البرنـامج         عملياتعدد تقارير ال  ( المشبوهة   عملياتمستوى جودة تقارير ال    .٢

 ).الرقابي إلى غير ذلك

  

 لألعمال والمهـن    ٢٤ والخاصة السادسة للمؤسسات المالية، والتوصية       ٢٩ و ٢٥ و ٢٣ و ١٧التوصيات   (الرقابة واإلشراف 

  )غير المالية المحددة

  :النتائج .١

أخـذاً فـي    ( عدد الحاالت التي تم فيها تطبيـق عقوبـات           – والتوصية الخاصة السادسة     ١٧فيما يتعلق بالتوصية     •

للتحقـق مـن    (وطبيعة المخالفات وأنواع العقوبات المطبقـة       ) االعتبار عدد العمليات الرقابية للتحقق من االلتزام      

 .٦٧)ناسب العقوبات المفروضةت/مالءمة

                                                 
  .عدم اتخاذ إجراء رقابي ال يشير بحد ذاته إلى ما إذا كانت التوصية قد تم تنفيذها تنفيذاً فعاالًأن  يرجى مالحظة ٦٦
يكون لدى الدول   فعادةً ما   . ن ال يكون كافياً بحد ذاته      ينبغي على المقيمين أن يالحظوا أن وجود عقوبات جنائية فقط على عدم االلتزام بالمتطلبات الوقائية يرجح أ                 ٦٧

  . المختصة السلطاتا من العقوبات اإلدارية للمؤسسات المالية عند عدم التزامها توقعهنطاق كاٍف



 

 

  

١٦٥

التي تشمل جوانب مكافحة غسل األموال      الرقابي   عدد عمليات التفتيش الميداني      – ٢٩ و ٢٣فيما يتعلق بالتوصيتين     •

أنواع ونطاق المؤسسات التي يتم التفتـيش عليهـا فيمـا           وتمويل اإلرهاب، ومدى انتظام ومدة عمليات التفتيش، و       

، والنتائج   أخرى يل اإلرهاب، وطبيعة التفتيش الميداني واستخدام أساليب رقابية       يتعلق بمخاطر غسل األموال وتمو    

 .المتعلقة بالتزام المؤسسات المالية

الطبيعة الردعية  ) أ(: ٢٩ و ٢٣ الرقابية فيما يتعلق باإللزام وتوقيع العقوبات فيما يتعلق بالتوصيتين           الجهاتصالحيات   .٢

) ج(إرشادية أو لوائح تصف اإلجراءات التي يجب اتباعهـا،          لتفتيش، وجود مبادئ    بالنسبة لعمليات ا  ) ب(ونطاق العقوبات،   

وجود عقوبات عند رفض اإلفصاح عـن معلومـات للجهـة           ) د(،   من عدمه  بعمليات التفتيش إمكانية إعطاء إشعار مسبق     

 .الرقابية، إلى غير ذلك

 إطار مؤسسي كاف، التنظـيم العـام للجهـات          :ة والتوصية الخاصة السادس   ٢٣المسائل الهيكلية فيما يتعلق بالتوصية       .٣

الترخيص /التسجيلالمالية والبشرية والفنية إلى غير ذلك، وخاصة بالنسبة للسلطات المسئولة عن            (الرقابية، الموارد الكافية    

)  المهنيـة  بما في ذلك خلفيات العاملين والتـدريب والمعـايير        (الخبرات الكافية   /والقدرات) طبقاً للتوصية الخاصة السادسة   

 ).٣٠راجع أيضا التوصية (

 ما إذا كانت هناك إرشادات لألنواع المختلفة من المؤسسات المالية، بصورة عامة وفيمـا               –) ٢٥التوصية  (اإلرشادات   .٤

العامـة فيمـا    / المشبوهة على وجه الخصوص، باإلضافة إلى تقديم التغذية العكسية الكافية لكل حالة            عملياتيتعلق بتقارير ال  

عامة بصورة جزئية لكافة المؤسسات وخاصة بـصورة         الفعالة أيضاً  وتكون اإلرشادات    . المشبوهة عمليات بتقارير ال  يتعلق

 .جزئية ألنواع معينة من المؤسسات واألعمال والمهن

 .عدد حمالت رفع الوعي والندوات التي تم عقدها):  والخاصة السادسة والخاصة الثامنة٢٥التوصيات (رفع الوعي  .٥

  

   القسم السادس–ر التقييم المشترك تقري

  )٤٠ و٣٩ و٣٨ و٣٦التوصيات  (التعاون الدولي

  

والمساعدة فـي التجميـد     ) ٣٦التوصية  (المساعدة القانونية المتبادلة    يمكن أن تنطبق العناصر التالية بصورة متساوية على         

  .)٣٩التوصية (وتسليم المجرمين ) ٣٨التوصية (والضبط والمصادرة 

  

ما إذا كانت ستمنع القدرة على تقديم المساعدة، بمعني مـا إذا            : ازدواجية التجريم كشرط مسبق   ) أ(:  القانونية المتطلبات .١

كان غسل متحصالت نطاق كامل من الجرائم األصلية يعد جريمة، وإذا لم يكن كذلك، ما إذا كان من الممكن تقديم المساعدة                     

 يمكن توفيره دون الحاجة إلى اتفاقيـة أو         ٣٩ و ٣٨ و ٣٦دة في التوصيات    ما إذا كان نوع المساعدة الوار     ) ب(لدول أخرى،   

 .عدد وأنواع أسباب رفض تقديم المساعدة) ج(معاهدة، وإذا كان هذا هو الحال، فما هي شروط ذلك، 

لي فـي   وجود معاهدات أو اتفاقيات ثنائية أو متعددة األطراف وما إذا كان من الممكن تفعيل التعاون الـدو                ) أ(: النتائج .٢

غياب مثل تلك المعاهدات، وهل ستسمح هذه المعاهدات أو االتفاقيات بتقديم المساعدة للدول األخرى التي يحتمل أن تطلـب                   

، )ج(٢-٣٢األرقام المتاحة فيما يتعلق بالمعيار      ) ج(أنواع الحاالت التي تم فيها رفض تقديم المساعدة،         /عدد) ب(المساعدة،  

  .سهولة العملية/بساطة) هـ(جة والتصرف فيما يخص طلبات المساعدة، والموارد المتوفرة لمعال) د(



 

 

  

١٦٦

  

أسباب رفض تبادل المعلومات،    ) ب(،  ٣٢المعلومات الكمية المطلوب جمعها طبقاً للتوصية       ) أ: (٤٠يتعلق بالتوصية   وفيما  

طبيعـة  ) د(،  يـة الخـصوصية    للحد من استخدام المعلومات المتبادلة لحما      ةالمستخدمالوقائية  تناسب أنظمة الضوابط    ) ج(

الفترة الزمنية التـي يـستغرقها   ) و(شروط استخدام مذكرات التفاهم، /عدد) هـ(المحظورات فيما يتعلق باستخدام البيانات،     

  .الرد على طلبات المساعدة ومستوى المعلومات التي يتم تقديمها


