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 اإلقرار 

 

�شرف ا�جهات الرقابية ع�� اإلجراءات ال�ي يتخذها القطاع ا�خاص لتنفيذ إجراءات م�افحة غسل األموال واإلبالغ عن أي  

قوي مل�افحة غسل األموال. توجھ هذه الوثيقة  النظام  الا�خاطر جزًءا أساسًيا من  القائمة ع��  اشتباهات. �عد الرقابة الفعالة  

تقي كيفية  حول  الرقابية  وتتضمن  ا�جهات  لذلك  وفًقا  مواردهم  وتكييف  لرقاب��م  تخضع  ال�ي  القطاعات   �� ا�خاطر  يم 

إ�� عمل أعضاء فر�ق املشروع التالي�ن واملساهمة املكثفة من الشبكة  الدليل  ستند  �اس��اتيجيات ملواجهة التحديات املش��كة.  

  200مجموعة العمل املا��، وال�ي �ش�ل مًعا أك�� من    اإلقليمية ع�� غرار   وا�جموعاتالعاملية ألعضاء مجموعة العمل املا��  

من املشاورات غ�� الرسمية مع مجموعة من الهيئات التمثيلية للقطاع    تمت االستفادة �� هذا الدليلسلطة قضائية. كما  

 ا�خاص وأ�حاب املص�حة �� الشمول املا��.

 

 L'Autorité de contôleيوان تاي (هيئة النقد �� سنغافورة)، فيليب ب��ثو، (  جون   األدلة اإلرشاديةقاد العمل ا�خاص ��ذه  

prudentiel et de Resolution of France)  ،هاميش أرمس��ونج (مفوضية ا�خدمات املالية �� ج����ي)، مع شانا كريشنان ،

من سكرتار�ة مجموعة العمل املا��. تلقى فر�ق املشروع مساهمات كب��ة من جو سينغ �و�ك (هيئة   و�ن الدري��ي  ،جاي سو�غ

�ي   ) وداميان بر�نان (البنك املركزي األيرلندي)،ACPR Franceالنقد �� سنغافورة)، وجوليان ا�س�والن وفادمة بوهار�شيش (

البنك الدو��)، �ارول�ن غاردنر (الهيئة املصرفية األورو�ية)،  �ش�ن وجرا�س جاكسون (صندوق النقد الدو��)، �ونتاي سيليك (

�ل�� و�لسون (�جنة املقامرة �� اململكة املتحدة)، ميال�ي نايت و�� آدامز (مكتب اململكة املتحدة لإلشراف ع�� م�افحة غسل  

كندا)، مارل�ن مانو�ل فيفر�ھ (وزارة    ) ��OFSI، ليسيا يفتشين�و (مكتب املشرف ع�� املؤسسات املالية ((OPBAS)األموال امل�ي  

املالية الكندية)، مايك ه��تز���ج (وزارة املالية األمر�كية مع مدخالت من مختلف ا�جهات الرقابية األمر�كية)، جوليانا بي��يبو 

ة اليابانية) وألكسندر  و�يزابيال �ور�ا (البنك املركزي ال��از���)، وتوموهيتو تا�سومي وأريسا ما�سوزاوا (و�الة ا�خدمات املالي

 �ور�انوف (جهاز الرقابة املالية الرو��ي). 
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   6  ا�خاطر ع�� القائمة للرقابة االرشادي الدليل

 

 االختصارات 

 

AML/CFT م�افحة غسل االموال وتمو�ل اإلرهاب 

DNFBF  املهن غ�� املالية ا�حددة  و األعمال 

FATF  ��مجموعة العمل املا 

FI   املؤسسات املالية 

FIU  املالية  االستخباراتوحدة 

MI معلومات اإلدارة 

ML  غسل األموال 

MVTS خدمات تحو�ل األموال أو القيمة 

RPA  أتمتة العملية الرو�وتية 

SRA تقييمات ا�خاطر الرقابية 

SRB  جهة ذاتية التنظيم 

TF  تمو�ل اإلرهاب 

TCSP  والصناديق االستئمانية مقدمي خدمات الشر�ات 

VASP مقدمي خدمات األصول االف��اضية 
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 امل�خص التنفيذي

�عت�� منع غسل األموال أو تمو�ل اإلرهاب أك�� فاعلية �� حماية ا�جتمعات من األذى من متا�عة مالحقة النشاط   .1

دوًرا أساسًيا �� حماية النظام    1با�جهات الرقابية ع�� م�افحة غسل األموال وتمو�ل اإلرها  تلعب �عد حدوثھ.  

) ز�ادة و�� الكيانات ا�خاضعة 1من قبل ا�جرم�ن واإلرهابي�ن من خالل: (االستغالل  املا�� والقطاعات األخرى من  

وفهمها �خاطر غسل األموال وتمو�ل اإلرهاب ووضع االل��امات التنظيمية و�سهيل و��جيع املمارسات  2للتنظيم

) و(وم  تنفيذ )  2ا�جيدة،  اإلرهاب،  وتمو�ل  األموال  غسل  م�افحة  الل��امات  االمتثال  التداب��  3راقبة  اتخاذ   (

  اتباع املناسبة عند تحديد أوجھ القصور. من أجل أداء هذه الوظيفة بفعالية وكفاءة، يجب ع�� ا�جهات الرقابية  

 ن�ج قائم ع�� ا�خاطر.

ا�خاطر ال�ي تم تقييمها. �سمح هذا    مع   لتناسبالرقابية  يتضمن الن�ج القائم ع�� ا�خاطر تصميم االستجابة   .2

بتخصيص موارد   ل�جهات الرقابية  للتخفيف الفعال من مخاطر غسل األموال وتمو�ل اإلرهاب   محدودة الن�ج 

ميم الرقابة ملعا�جة مخاطر غسل األموال ال�ي عملوا ع�� تحديدها وال�ي تتما��ى مع األولو�ات الوطنية. إن تص 

تمو�ل  من  وتمو�ل اإلرهاب ذات الصلة سيقلل من فرص ا�جرم�ن غسل متحصال��م غ�� املشروعة واإلرهابي�ن  

القانون. كما سيضمن أن األ�شطة الرقابية ال تضع    ، عمليا��م إنفاذ  وتحس�ن جودة املعلومات املتاحة �جهات 

 
ً
ات والكيانات واأل�شطة ذات ا�خاطر املنخفضة. وهذا أمر بالغ األهمية ل�حفاظ ع��  غ�� م��ر ع�� القطاع  عبئا

ز�ادتھ أو  املا��  ز�ادة    ، الشمول  طر�ق  عن  عام  �ش�ل  اإلرهاب  وتمو�ل  األموال  غسل  مخاطر  من  يقلل  قد  مما 

ملة من ا�خاطر،  الشفافية. يتضمن الن�ج القوي القائم ع�� ا�خاطر اس��اتيجيات مناسبة ملعا�جة مجموعة �ا

الن�ج القائم ع�� ا�خاطر �ش�ل �حيح،   من القطاعات والكيانات ذات ا�خاطر األع�� إ�� األقل. إذا تم تنفيذ 

 
ً
 ، و�فوض املز�د من القرارات إ�� األ�خاص األك�� مالءمة التخاذها.فهو أك�� استجابة، وأقل عبئا

الرقابة القائمة ع�� ا�خاطر �عد مهمة صعبة. حيث تحتاج ا�جهات  تكشف التقييمات املتبادلة أن االنتقال إ��   .3

والصالحيات) (التفو�ض  قانو�ي قوي  للمخاطر، وأساس  جيد  إ�� فهم  السيا��ي    ، الرقابية  الدعم  إ��  باإلضافة 

ن�ج رقا  ، والتنظي�ي  تنفيذ   �� للنجاح  ال�افية  االنتقال   �يوالقدرة واملوارد  ا�خاطر. �ستغرق  من  قوي قائم ع�� 

 �� الثقافة الرقابية، واالستثمار  
ً
الن�ج القائم ع�� القواعد إ�� الن�ج القائم ع�� ا�خاطر وقًتا. و�� تتطلب �غي��ا

�� بناء القدرات وتدر�ب املوظف�ن، باإلضافة إ�� تطو�ر وتنفيذ مجموعة أدوات رقابية شاملة. للمساعدة �� هذا  

، ونصائح عملية  ا املستند من هذ  ا�جزء األول ت رفيعة املستوى ��  التمر�ن، تحدد مجموعة العمل املا�� إرشادا

، بما �� ذلك اس��اتيجيات وأمثلة  ا�جزء الثالثوأمثلة الدول ��    ا�جزء الثا�يملواجهة تحديات التنفيذ الشائعة ��  

جنًبا    هذا الدليل ومقدمي خدمات األصول االف��اضية. يجب قراءة  املهن غ�� املالية ا�حددة  و األعمال  للرقابة ع��  

  �� تقديمها  تم  ال�ي  ا�جديدة  املتطلبات  ال�ي �شرح  التس�ح  انتشار  تمو�ل  القادمة حول  التوج��ات  إ�� جنب مع 

ائمة  للدول والكيانات ا�خاضعة للتنظيم لتقييم مخاطر تمو�ل انتشار التس�ح وتنفيذ التداب�� الق  م2020أكتو�ر  

 ع�� ا�خاطر. 

 
 للتنظيم  ا�خاضعة الكيانات ال��ام ضمان إ�� ��دف ال�ي املسؤوليات ذات العامة غ�� الهيئات أو ا�حددة ا�ختصة السلطات إ��'' الرقابية ا�جهات" مصط�ح �ش��  ،هذا الدليل ألغراض 1

 .الوظيفة هذه ألداء ا�خصصة التنظيم ذاتية الهيئات و�شمل اإلرهاب وتمو�ل  األموال غسل م�افحة ملتطلبات

  ووكالء القمار؛ نوادي  عن عبارة و�� ا�حددة  املالية غ�� املهنو  واألعمال االف��اضية األصول  خدمات ومقدمو املالية املؤسسات: املا�� العمل مجموعة معاي�� بموجب هذا �شمل حيث 2

  �شمل  أن  و�مكن .  االستئمانية  والصناديق   الشر�ات   خدمات  ومقدمي  وا�حاسب�ن  القانوني�ن   املهني�ن  من   وغ��هم  العدل   وكتاب  وا�حامون   الكر�مة  واألحجار  املعادن  وتجار   العقارات؛

 . ا�خاطر ع�� بناءً  الفئة هذه �� تضمي��ا الدولة  تقرر  أخرى  ومهن أعمال أي أيًضا
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 مقدمة   .1

 األهداف والنطاق  .1.1
 

غ�� امللزم هو توضيح وشرح كيفية قيام ا�جهات الرقابية بتطبيق ن�ج قائم ع��  اإلرشادي  الهدف من هذا الدليل   .4

معاي�� مجموعة العمل املا��. باإلضافة إ�� شرح التوقعات املش��كة، فإن الدليل  ا�خاطر أل�شط��م بما يتما��ى مع  

يتطلع أيًضا إ�� املستقبل و�حدد املمارسات املبتكرة ال�ي يمكن أن �ساعد �� تحس�ن فعالية الرقابة ع�� م�افحة  

 �ل عام.غسل األموال وتمو�ل اإلرهاب و�التا�� نظام م�افحة غسل األموال وتمو�ل اإلرهاب �ش

يركز هذا الدليل اإلرشادي ع�� العملية العامة ال�ي يجب من خاللها ع�� ا�جهة الرقابية، وفًقا لفهمها للمخاطر،   .5

وتمو�ل   األموال  غسل  م�افحة  ع��  فعالة  رقابة  لتحقيق  للمخاطر  مناسبة  أدوات  واعتماد  مواردها  تخصيص 

املم��ة �� الرقابة ع�� القطاع املا�� مقابل القطاعات    اإلرهاب. �� ح�ن أن الدليل اإلرشادي يحدد �عض ا�خصائص 

املبادئ اإلرشادية  ل الدليل اإلرشادي هذا  األخرى، إال أنھ ال �س�� إ�� تحديد أو معا�جة ا�خاطر القطاعية. يكّم 

 .3بالقطاعات �� الوثائق التوج��ية للن�ج القائم ع�� ا�خاطر ا�خاصة بمجموعة العمل املا�� ا�خاصة

ال يدعو هذه الدليل اإلرشادي إ�� أي إطار مؤس��ي محدد للرقابة. يجب أن ت�ون التداب�� املؤسسية والوسائل   .6

األخرى ال�ي �ستخدمها الدول لتطبيق الرقابة والتنفيذ ع�� أساس ا�خاطر مصممة خصيًصا لسياق �ل دولة.  

للقطاعات ذات الصلة)، وحجم  االح��از�ة    يمكن أن �شمل ذلك اإلطار املؤس��ي والتنظي�ي ا�حا�� (مثل اللوائح 

و�عقيد القطاعات ا�خاضعة للتنظيم ودرجة مخاطر غسل األموال وتمو�ل اإلرهاب (بما �� ذلك ال��ديدات ونقاط 

مطبقة من قبل الدول،    �ل ما تتم اإلشارة إليھ من ممارساتالضعف) ال�ي تتعرض لها. �� هذا الدليل اإلرشادي، 

 مجموعة العمل املا�� ع�� فاعلية هذا النظام.  قبل من  عل��ا  وال �عت�� موافق أو مصادق �� لغرض عرض أمثلھ، 

 ظرة عامة ع�� من�جية التقييم وتوصيات مجموعة العمل املا�� ذات الصلة ن .1.2

م تحديد املتطلبات املتعلقة بالرقابة القائمة ع�� ا�خاطر �� توصيات مجموعة العمل املا��، وتقوم مجموعة  ت  .7

النتيجة املباشرة  العم بموجب  بتقييم فعالية الرقابة ع�� م�افحة غسل األموال وتمو�ل اإلرهاب  املا��  من    3ل 

 من�جية مجموعة العمل املا��.

الضوء ع�� أهمية التنسيق    2ومذكر��ا التفس��ية الن�ج القائم ع�� ا�خاطر و�سلط التوصية    1�شرح التوصية   .8

و��ن   مع  �� ذلك  بما  التوصية  الوط�ي،  تتطلب  اإلرهاب.  وتمو�ل  األموال  م�افحة غسل  الرقابية ع��    1ا�جهات 

 
)  2019( االستئمانية والصناديق الشر�ات  خدمات ومقدمو) 2019( وا�حاسبون )  2019( القانونيون  املهنيون : املا�� العمل  مجموعة  موقع ع�� التالية القطاعات حول  إرشادات تتوفر 3

  ،مسبقة الدفع  والبطاقات  ،))2014(  املصر��  والقطاع)  2015(  االف��اضية  والعمالت)  2016(  القيمة  أو  األموال  تحو�ل   وخدمات)  2018(  ا�حياة   ع��  والتأم�ن)  2018(  املالية  واألوراق

 ير��).  2008(  العقارات  ووكالء  ،)2008(  الكر�مة  واألحجار  الثمينة  املعادن  وتجار  ،) 2008(  القمار  ونوادي  ،) 2013(  اإلن��نت  ع��  الدفع  وخدمات  ا�حمول   الهاتف   ع��  واملدفوعات

 . باملصادر قائمة ع�� ل�حصول   6.12 القسم مراجعة

 

 ا�جزء األول:

  اإلرشادات رفيعة املستوى حول الرقابة القائمة ع�� ا�خاطر 
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من الدول تحديد وتقييم وفهم مخاطر غسل األموال وتمو�ل اإلرهاب وتطبيق الن�ج القائم    1ومذكر��ا التفس��ية  

 1ملذكرة التفس��يةوهذا ينطبق ع�� األ�شطة الرقابية. تتطلب ا  - ع�� ا�خاطر للتخفيف من ا�خاطر وفًقا لذلك  

األعمال  ا�جهات الرقابية مراجعة ودراسة ملفات �عر�ف ا�خاطر والتقييمات ال�ي وضع��ا املؤسسات املالية و   من

  1�� تطبيق الن�ج القائم ع�� ا�خاطر. ُ�عد الن�ج القائم ع�� ا�خاطر املب�ن �� التوصية  املهن غ�� املالية ا�حددة  و 

وتنفيذ التداب�� مل�افحة غسل األموال وتمو�ل اإلرهاب. ينطبق الن�ج القائم ع�� ا�خاطر  أساًسا لتخصيص املوارد  

   فيما يتعلق بما ي��:

أي الكيانات ال�ي يجب أن تخضع لنظام م�افحة غسل األموال وتمو�ل اإلرهاب ا�خاص بدولة ما و��� أي   •

 . مدى تخضع الل��اما��ا

 . فحة غسل األموال وتمو�ل اإلرهابمتطلبات م�اب هذه الكيانات   ال��ام يةكيف •

 بما �� ذلك نطاق وتكرار وكثافة األ�شطة الرقابية). ع�� هذه الكيانات ( الرقابةكيفية  •

طلًبا للدول  ت، لتتضمن مم2020�� أكتو�ر  1ومذكر��ا التفس��ية   1قامت مجموعة العمل املا�� بتعديل التوصية  .9

لتقييم مخاطر تمو�ل انتشار التس�ح ع�� النحو ا�حدد ��  املهن غ�� املالية ا�حددة و األعمال  واملؤسسات املالية و 

مطالب  الرقابية  ا�جهات  أن  �ع�ي  وهذا  أو    ةاملعاي��.  لرقاب��م  ا�خاضعة  الكيانات  �عرض  كيفية   �� بالنظر  اآلن 

س��دفة. �عمل مجموعة العمل  إشرافهم �خاطر تمو�ل انتشار التس�ح وضمان التنفيذ الفعال للعقو�ات املالية امل 

املا�� ع�� تطو�ر إرشادات حول تقييم مخاطر تمو�ل انتشار التس�ح والتخفيف من حد��ا و�جب ع�� ا�جهات  

الرقابية أن يأخذوا ذلك �� االعتبار أثناء تطو�ر ن�ج الرقابة/اإلشراف ا�خاص ��م �شأن تلك املسائل مع مالحظة  

درة ع�� استخدام أطر عمل م�افحة غسل األموال وتمو�ل اإلرهاب والعقو�ات  أن ا�جهات الرقابية والكيانات قا

 من إ�شاء أطر عمل جديدة لتقييم    انتشاراملالية املس��دفة ا�حالية ملعا�جة متطلبات تمو�ل  
ً
التس�ح ا�جديدة بدال

 ا�خاطر أو االل��ام.

الرقابة أو   28الرقابة ع�� املؤسسات املالية ع�� أساس ا�خاطر، وتتطلب التوصية  ب   يةاملعن  26تتطلب التوصية   .10

الرقابة أو اإلشراف   15وتتطلب التوصية    ، ع�� أساس ا�خاطر املهن غ�� املالية ا�حددة  و األعمال  اإلشراف ع��  

ا�جهات   28و  26و  15ة  . وتو��ي املذكرة التفس��ي 4ع�� مقدمي خدمات األصول االف��اضية ع�� أساس ا�خاطر

مخاطر غسل   الرقابية فهم  ا�جهات  من  يتطلب  ا�خاطر. وهذا  بناًء ع��  الرقابية  مواردهم  بتخصيص  الرقابية 

األموال وتمو�ل اإلرهاب �� دولهم وقطاعا��م وكيانا��م وأن ت�ون لد��م إم�انية الوصول امليدا�ي واملكت�ي إ�� جميع  

 .راملعلومات ذات الصلة ��ذه ا�خاط 

التوصيات   .11 تتطلب  إ�� ذلك،  لفرض مجموعة من    28و  27و  15باإلضافة  بصالحيات  الرقابية  ا�جهات  تمتع  أن 

تطلبات  بمملعا�جة حاالت الفشل �� االل��ام  )35العقو�ات الفعالة واملتناسبة والرادعة (بما يتما��ى مع التوصية 

 م�افحة غسل األموال وتمو�ل اإلرهاب.

مجموعة العمل املا�� إ�� �ل من "الرقابة" و"أنظمة اإلشراف" ع�� الكيانات ا�خاضعة للتنظيم (انظر  �ش�� معاي��   .12

 ):285و 26و 15و 14التوصية 
 

 
  أعضا��ا  ال��ام ضمان الهيئة هذه بإم�ان �ان إذا مناسبة، ذا�ي تنظيم هيئة أو رقابية جهة قبل من  القمار نوادي بخالف ا�حددة املالية غ�� املهنو  األعمال بتنظيم 28 التوصية �سمح 4

 .اإلرهاب وتمو�ل األموال غسل بم�افحة بال��اما��م

خضع األ�شطة ل�ن، فمن املهم أنتقد تقدم �عض الكيانات خدمات ع�� العديد من هذه األ�شطة ا�حددة. �� ح�ن ال �ش��ط أن ت�ون هذه الكيانات خاضعة لنظام�ن رقابي�ن منفص 5

  من   ألي  األ�شطة  هذه  تخضع  أن  يجب  ،)حصرً�ا  أو  جزئًيا(  اف��اضية  أصول   ش�ل  ��  األموال  قمار  نادي  يتبادل  عندما  املثال،  سبيل  ع��.  املعاي��  بموجبة  املغطاة للمتطلبات الوارد

 . 15 التفس��ية ومذكر��ا 15 التوصية بموجب اإلضافية املتطلبات
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يجب أن تخضع املؤسسات املالية ا�خاضعة للمبادئ األساسية لل��خيص والرقابة بما يتما��ى مع املبادئ  •

التوصية   تحت  ��ا  املعمول  أن26األساسية  يجب  ذلك    .   �� (بما  األخرى  املالية  املؤسسات  جميع  ت�ون 

مقدمي خدمات األموال أو القيمة أو مقدمي خدمات تحو�ل األموال أو العملة) ومقدمي خدمات األصول 

اعتماًدا ع�� مخاطر غسل األموال  للرقابة واإلشراف  تخضع  أن  أو م�جلة و�جب  االف��اضية مرخصة 

 . 26و 15و 14��ى مع التوصيات وتمو�ل اإلرهاب املوجودة بما يتما

. يجب أن تخضع  28أن يتم ترخيص نوادي القمار وتنظيمها والرقابة عل��ا بما يتما��ى مع التوصية   يجب •

االل��ام   أواألعمال   وضمان  لإلشراف  فعالة  ألنظمة  القمار  نوادي  بخالف  ا�حددة  املالية  غ��  املهن 

� أساس حساس للمخاطر بما يتما��ى مع التوصية  بمتطلبات م�افحة غسل األموال وتمو�ل اإلرهاب ع�

28. 

تتضمن مفاهيم "الرقابة" و"أنظمة اإلشراف" مجموعة من األ�شطة واألدوات املتاحة ل�جهات الرقابية وال�ي يجب   .13

وجود   �ع�ي  لإلشراف"  "نظام  وجود  فإن  اإلرشادي،  الدليل  هذا  ألغراض  ا�خاطر.  ع��  قائمة  بطر�قة  تطبيقها 

 من االختالف األسا��ي �� األدوات املتاحة واأل�شطة املعمول ��ا:  اختالف �� ن�ج
ً
 وترك�� ا�جهات الرقابية بدال

   أقل�� ظل "نظام اإلشراف"، ي�ون اإلشراف املستمر أل�شطة الكيانات ا�خاضعة للتنظيم   •
ً
�ش�ل   تدخال

من نظام الرقابة التقليدي. ع�� سبيل املثال، قد ال تخضع الكيانات عادة لدورات تفتيش منتظمة.    عام

من  مجموعة  استخدام  ع��  قادرة  الرقابية  ا�جهات  ت�ون  أن  يجب  اإلشراف،  نظام  ظل   �� ذلك،  ومع 

ع��   تقتصر  أال  و�جب  ا�خاطر  تحديد  يتم  حيث  التدخلية،  التداب��  ذلك   �� بما  األ�شطة التدخالت، 

 املكتبية.

التدخالت   • ت�ون  اإلشراف"،  "نظام  ظل     أك�� �� 
ً

بنظام   )ملموسة  أو (  محددة  مخاطر   مع  تفاعال مقارنة 

الكتشاف التغ��ات التداب�� االستباقية  الرقابة التقليدي. ومع ذلك، يتطلب اإلشراف الفعال مجموعة من  

رات البيانات الدور�ة، والتحديثات الدور�ة لتقييم الكب��ة �� ا�خاطر ومتجاو�ة لها (ع�� سبيل املثال، إقرا

للبيانات املستمر  املتغ��ة، واإلشراف  ا�خاطر  �عر�ف  لتحديد ملفات  الصلة    ،ا�خاطر  أو األحداث ذات 

املشبوهة   املعامالت  حسب ��  مثل  الكيانات  مع  النشطة  والتدخالت  ا�خطرة  األحداث  أو  اإليداعات 

املثال، �ساعد نظام اإلشراف �� الكشف عن الكيانات ال�ي تفشل باستمرار �� إجراء الضرورة). ع�� سبيل  

العناية الواجبة تجاه العمالء أو اإلبالغ عن تقار�ر املعامالت املشبوهة أو ال�ي ُيحتمل أن ت�ون قد سّهلت  

 .
ً
 التدفقات املالية غ�� املشروعة وهو األساس إلثارة مداخالت رقابية أك�� تدخال

عند تحديد ما إذا �انت أنظمة اإلشراف مناسبة أم ال، تحتاج ا�جهات الرقابية إ�� مراعاة مخاطر غسل األموال   .14

املهن غ�� املالية ا�حددة    أواألعمال  وتمو�ل اإلرهاب �� القطاع. ع�� سبيل املثال، �� ح�ن أن املعاي�� �سمح ملعظم  

ذات ا�خاطر العالية تخضع ��  املهن غ�� املالية ا�حددة    أواألعمال  با�خضوع "ألنظمة اإلشراف"، فإن قطاعات  

العديد من الدول ملستوى من اإلشراف ال�ي تصنفها مجموعة العمل املا�� ع�� أ��ا "رقابة" بموجب نظام اإلشراف،  

ملتطلبات  ُيطلب من ا�جهات الرقابية أيًضا تقديم التوجيھ ال�ا�� والتغذية العكسية والتأكد من ال��ام الكيانات  

مع  يتما��ى  بما  ورادعة  ومتناسبة  فعالة  عقو�ات  تطبيق  ع��  والقدرة  اإلرهاب  وتمو�ل  األموال  غسل  م�افحة 

  .35التوصية 

�ستخدم مصط�ح "اإلشراف" ع�� نطاق واسع من قبل ا�جهات الرقابية لتغطية مجموعة من األ�شطة، بما ��   .15

لفات �عر�ف ا�خاطر أو الكشف عن السلوك غ�� النمطي. من  ذلك األ�شطة أو العمليات ملالحظة التغي��ات �� م

مجموعة    تت�ون من الصعب رسم خط وا�ح ب�ن "الرقابة" و "اإلشراف" ألن كال املفهوم�ن �شتمل ع�� أ�شطة  

الرقابية.   ل�جهات  املتاحة  األدوات  حول  ـ�شمن  النقاشات  اإلش��  "أنظمة  أو    عل��ا   املنصوص  راف"ـ"اإلشراف" 
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 من االستخدام  
ً
بدال املا�� املذ�ورة أعاله  ا�� استخدامها �� توصيات مجموعة العمل  بموجب الدليل اإلرشادي 

الشائع للمصط�ح. كما ال ينطبق هذا الدليل اإلرشادي �� سياق اإلشراف ع�� املنظمات غ�� الهادفة للر�ح ذات  

 . 8الصلة بموجب التوصية 

ملن�جية    3��ذا الدليل اإلرشادي بموجب من�جية الفعالية �� النتيجة املباشرة  املسألتان ا�جوهر�تان األك�� صلة   .16

 مجموعة العمل املا�� هما: 

: ما مدى قدرة ا�جهات الرقابية ع�� تحديد وا�حفاظ ع�� فهم مخاطر غسل األموال  3.2املسألة ا�جوهر�ة   •

افظة ع�� فهم وا�ح لهذه ا�خاطر وتمو�ل اإلرهاب �� القطاعات املالية وغ��ها من القطاعات ك�ل، وا�ح 

 �� مختلف القطاعات وأنواع املؤسسات، واملؤسسات الفردية؟

األعمال : ما مدى جودة قيام ا�جهات الرقابية بمتا�عة مدى ال��ام املؤسسات املالية و 3.3املسألة ا�جوهر�ة   •

خدمات األصول االف��اضية ملتطلبات م�افحة غسل األموال وتمو�ل   ومقدميغ�� املالية ا�حددة   املهن  وأ

 ، ع�� أسس قائمة ع�� ا�خاطر، ��دف خفضها؟اأو اإلشراف عل�� اإلرهاب

ولك��ا ليست    ا�خاطر، �عت�� ا�جوانب األخرى ملعاي�� ومن�جية مجموعة العمل املا�� مهمة أيًضا للن�ج القائم ع��  .17

 رشادي. ع�� سبيل املثال: محور ترك�� هذا الدليل اإل 

التوصية   • ا�جوهر�ة    34�سلط  أهمية    3.6واملسألة  ع��  اإلرشاديةالضوء  العكسية   املبادئ  والتغذية 

بتعز�ز فهم وا�ح الل��امات م�افحة غسل األموال وتمو�ل اإلرهاب   الرقابية  ا�جهات  إ�� قيام  وا�حاجة 

لتفتيش الرقا�ي إال إ�� �سبة مئو�ة من �عداد ومخاطر غسل األموال وتمو�ل اإلرهاب. لن تصل عمليات ا

الوا�حة والتثقيف واس��اتيجيات التواصل املبتكرة   املبادئ اإلرشاديةالكيانات ا�خاضعة للتنظيم. �عت��  

للكيانات ا�خاضعة للتنظيم فيما يتعلق بمخاطر غسل األموال وتمو�ل اإلرهاب وال��امات م�افحة غسل  

ًءا مهًما من برنامج الرقابة العام. ع�� الرغم من أن هذه املبادرات ال �ستخدم األموال وتمو�ل اإلرهاب جز

بالضرورة السلطات التنظيمية، إال أ��ا تمكن ا�جهات الرقابية من �عز�ز تطبيق ال��امات م�افحة غسل  

الكيان  من  كب��  لعدد  اإلم�ان  قدر  واسع  نطاق  ع��  ا�خاطر  ع��  القائمة  اإلرهاب  وتمو�ل  ات األموال 

 ا�خاضعة للتنظيم.

الضوء ع�� متطلبات دخول السوق ال�ي يجب أن   3.1واملسألة ا�جوهر�ة    28و  26و  15�سلط التوصيات   •

تنطبق أيًضا بطر�قة قائمة ع�� ا�خاطر بحيث تقوم ا�جهات الرقابية بتعديل تداب��ها بناًء ع�� ا�خاطر  

 ملكية الكيانات). ا�حتملة (ع�� سبيل املثال، أنواع مختلفة من 

من    3.7بإيجاز �� القسم  وفعالة  �شأن تطبيق عقو�ات رادعة ومتناسبة    3.4تم تناول املسألة ا�جوهر�ة  ي  •

�شأن �� إرشادات مجموعة العمل املا��  هذا األمر  املبادئ اإلرشادية حول هذا الدليل. يتم توف�� مز�د من 

  الرقابة والتنفيذ الفعال من قبل ا�جهات الرقابية ع�� القطاع املا�� وجهات إنفاذ القانون.

ل إظهار تأث�� ا�جهات الرقابية ع�� االل��ام من قبل الكيانات بإيجاز  حو   3.5يتم تناول املسألة ا�جوهر�ة   •

 .3.8�� القسم 

 طر العمل الرقا�ي الشائعة أ .1.3

مجموعة العمل املا��  تتوفر مجموعة متنوعة من األطر الرقابية و�ستخدم ملراعاة سياق ومخاطر الدولة. تركز   .18

العملية من   
ً
بدال النتائج  رقابيً   - ع��  إطاًرا  تحدد  أ��ا ال  �ش�ل فعال  أي  �عا�ج  الرقابية  النتائج  أن  طاملا  معيًنا  ا 

مخاطر غسل األموال وتمو�ل اإلرهاب. االتصال والتنسيق الفعال ب�ن ا�جهات الرقابية ع�� م�افحة غسل األموال 
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اال اإلرهاب، وعند  الرقابة  وتمو�ل  �� ذلك  بما  املعنية،  األخرى  الرقابية  ا�جهات  مع  والهيئات قتضاء،    االح��از�ة 

وجهات  املاليةوحدات املعلومات  ذاتية التنظيم والبنوك املركز�ة ووزارات املالية وا�جهات األخرى ذات الصلة مثل  

 ة لن�ج فعال قائم ع�� ا�خاطر �ش�ل عام. إنفاذ القانون وال�ي �عت�� بدورها أمًرا بالغ األهمية لضمان تطبيق الدول

 وجد ف��ا: ي تتضمن أمثلة األطر الرقابية العامة مل�افحة غسل األموال وتمو�ل اإلرهاب ال��تيبات ال�ي  .19

جهة رقابية واحدة مل�افحة غسل األموال وتمو�ل اإلرهاب مسؤولة عن الرقابة ع�� م�افحة غسل األموال   •

ا�خاضعة للتنظيم (عادة ما تمارس هذه املهمة من قبل نفس ا�جهة ال�ي   وتمو�ل اإلرهاب �جميع الكيانات 

 تفي بمهمة وحدة املعلومات املالية أو ا�جهة الرقابية االح��از�ة).

�عض جوانب الرقابة، ع�� سبيل املثال، م�افحة غسل األموال وتمو�ل اإلرهاب املت�امل والرقابة ��  ت�امل   •

عن   مسؤولة  أخرى  أي سلطة  أو  الضرائب  أو  املالية  املعلومات  و/أو وحدة  املا��  القطاع  االح��از�ة ع�� 

 الية.الرقابة ع�� م�افحة غسل األموال وتمو�ل اإلرهاب �جميع أو �عض القطاعات غ�� امل 

نموذج المركزي للرقابة ع�� م�افحة غسل األموال وتمو�ل اإلرهاب مع العديد من ا�جهات و/أو الهيئات  •

ذاتية التنظيم املسؤولة عن الرقابة ع�� م�افحة غسل األموال وتمو�ل اإلرهاب ع�� القطاعات ا�ختلفة 

اف ع�� أو تنسيق الرقابة ع��  وداخلها. قد تلعب وحدة املعلومات املالية أو أي جهة أخرى دوًرا �� اإلشر 

 أو �عضها. املهن غ�� املالية ا�حددة  أو األعمال جميع قطاعات 

�� االعتبار اإلطار الرقا�ي ذي الصلة �� الدولة عند تطو�ر نماذج لتقييم ا�خاطر والرقابة القائمة  األخذ من املهم  .20

باملو  تتعلق  نموذج  ب�ل  مرتبطة  وتحديات  فوائد  هناك  ا�خاطر.  وتوافر  ع��  الت�اليف،  وكفاية  وا�خ��ة  ارد 

املعلومات لتقييم ا�خاطر واالل��ام، وتنسيق الن�ج الرقابية ع�� املستو��ن الوط�ي والدو�� وعوامل أخرى. يمكن  

أن ي�ون للنماذج ا�ختلفة عواقب مقصودة أو غ�� مقصودة ع�� مجمل الفعالية وتخصيص املوارد. ع�� سبيل  

�ش�ل كب�� ب�ن دولة  املهن غ�� املالية ا�حددة    أواألعمال  وى االهتمام املمنوح لقطاعات  املثال، قد يختلف مست 

مع جهة رقابية واحدة مل�افحة غسل األموال وتمو�ل اإلرهاب (وال�ي �غطي أيًضا مجموعة من القطاعات املالية)  

و�التا�� لها نطاق ومنظور مختلف  حددة  املهن غ�� املالية ا�  أو األعمال  والدول ال�ي لها جهات رقابية منفصلة ع��  

والتعاون الوط�ي الهادف أمًرا بالغ األهمية   ،6حول كيفية تقييم ا�خاطر. �عد التقييم الوط�ي الشامل للمخاطر

لضمان قيام ا�جهات الرقابية بتنسيق و�عديل تقييما��م للمخاطر واألساليب الرقابية حسب االقتضاء. عندما  

وفًقا   مختلفة  سلطات  قبل  من  الصلة  الوظائف ذات  تنفيذ  وحدة    لتفو�ضاتيتم  املثال،  (ع�� سبيل  م��ا  �ل 

ا�جهة الرقابية ع�� م�افحة غسل األموال وتمو�ل اإلرهاب)، يجب   + االح��از�ة الرقابية جهةا� املعلومات املالية + 

أن ت�ون الدول قادرة ع�� جمع جميع املعلومات ذات الصلة مًعا للوصول إ�� رؤ�ة شاملة للمخاطر. من املهم أن  

رقابية املسؤولة عن هذا القطاع. ير��  تضمن الدولة وجود ارتباط ب�ن ا�خاطر القطاعية واملوارد املتاحة ل�جهة ال 

 ملز�د من املعلومات. 3.9و 2.1.2مراجعة األقسام
  

 
  املنسقة اإلرهاب وتمو�ل األموال غسل مخاطر تقييمات من األخرى  األش�ال أو 6

ً
 . وطنيا
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 الفعال صائص إطار العمل الرقا�ي القائم ع�� ا�خاطر خ .1.4

األموال  .21 غسل  مخاطر  وفهم  وتقييم  بتحديد  الرقابية  ا�جهة  تقوم  ا�خاطر،  ع��  قائم  فعال  رقا�ي  إطار  ظل   ��

من   التخفيف  ع��  و�عمل  اختصاصا��ا  ضمن  الواقعة  والكيانات  (القطاعات)  القطاع  داخل  اإلرهاب  وتمو�ل 

نظام   تنفيذ  ذلك  يتضمن  مستمر.  أساس  ع��  بفعالية  غسل  حد��ا  مخاطر  تحديد  يتيح  سليم  مخاطر  تقييم 

األموال وتمو�ل اإلرهاب وقياسها ومراقب��ا واإلشراف عل��ا، باإلضافة إ�� ن�ج رقا�ي قائم ع�� ا�خاطر يتيح التدخل  

ا�جهة   فإن  تحديًدا،  أك��  و�ش�ل  ا�خاطر.   �� ارتفاع  أو  مهمة  �غي��ات  أي  ملعا�جة  املناسب  الوقت   �� الرقا�ي 

 :الرقابية

تطور وتحافظ ع�� الفهم ا�جيد �خاطر غسل األموال وتمو�ل اإلرهاب ع�� املستوى القطا�� وكذلك ع��   •

ال�امنة   للمخاطر  السليم  ا�خاطر  تقييم  ع��  بناًء  الكيان  إ��    وجودةمستوى  ويستند  التخفيف  تداب�� 

متطلبات مع مالحظة    .2تقييم مخاطر غسل األموال وتمو�ل اإلرهاب ع�� املستوى الوط�ي (انظر القسم  

تقييم مخاطر تمو�ل انتشار التس�ح ا�جديدة والرجوع إ�� األدلة اإلرشادية املستقبلية حول تمو�ل انتشار 

 التس�ح) 

فعال   • �ش�ل  الرقا�ي  ال��ك��  توجھ  رقابية  إس��اتيجية  وتنفذ  وتمو�ل تطور  األموال  غسل  مخاطر   ع�� 

ملعا�جة   ا�خاطر  ع��  قائمة  مناسبة  اس��اتيجيات  وجود  ضمان  مع  الناشئة  أو   
ً
ارتفاعا األك��  اإلرهاب 

املالية   ا�خدمات  إ��  الوصول  ع��  ضروري  غ��  �ش�ل  التأث��  دون  وكفاءة  بفعالية  املنخفضة  ا�خاطر 

 )؛ . 3واستخدامها (انظر القسم 

غسل  • مل�افحة  فعالة  سياسات  لد��ا  أن  من  التأكد  خالل  من  الكيانات  سلوك  ع��  إيجا�ي  �ش�ل  تأثر 

األموال وتمو�ل اإلرهاب، حيث يتم تحديد املشكالت، وتوف�� التوج��ات والتعليقات املس��دفة، وتوجيھ  

ت الت�حيحية وممارسة سلطات اإلنفاذ بطر�قة رادعة ومتناسبة مع ا�خاطرة  و/أو الرقابة ع�� اإلجراءا

 والسياق ومراعاة األهمية النسبية؛ 

(ع��   • �سرعة  الناشئة ومتجاو�ة  ا�خاطر  لتحديد  مرونة  واإلبقاء ع��  املتطورة  ا�خاطر  بيئة  �شرف ع�� 

 )؛2.4سبيل املثال، انظر القسم 

ألداء  • ال�افية  باملوارد  مزودة  ت�ون  وأن  الالزمة  واألدوات  التقدير  وحسن  والصالحيات  با�خ��ة  تجّهز 

 وظائفها؛ و 

إنفاذ   • وجهات  املالية  املعلومات  �� ذلك وحدة  بما  االقتضاء،  األخرى عند  ا�ختصة  السلطات  مع  تنسق 

 عن نظرا��ا األجانب من خالل تبادل املعلومات، وتحديد أولو�ات 
ً
القانون وا�جهات الرقابية األخرى، فضال

 ). 3.10و 3.9 ا�خاطر وتنفيذ األ�شطة الرقابية املش��كة حسب االقتضاء (انظر القسم�ن

 نظرة عامة ع�� عملية الرقابة القائمة ع�� ا�خاطر  .1.5

ا�خاطر من م�ون�ن رئيسي�ن مو�ح�ن أدناه ومو�ح�ن بمز�د من التفصيل �� هذا  تت�ون عملية الرقابة القائمة ع��   . 22

) تخفيف تلك ا�خاطر. 2) تحديد وفهم ا�خاطر، و (1الدليل: (
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. نظرة عامة ع�� عملية الرقابة القائمة ع�� ا�خاطر1.1لش�ل ا

لقات التغذية ح
 العكسية

(يتم �غذية النتائج 

�� فهم مخاطر 

 الكيان والقطاع)

 تنفيذ االس��اتيجية/ا�خطة الرقابية                 

 الن�ج الرقا�ي القائم ع�� ا�خاطر

 خطط تفتيش و اس��اتيجيات رقابية تأسيس•

 األدوات الرقابية اختيار املز�ج املناسب من•

 الرقا�ي وال��ك�� �عديل الطبيعة والتكرار والكثافة•

 تحديثات ع�� فهم ا�خاطر

 نتائج االش��اك الرقا�ي•

 ا�خاطر الناشئة والتوجهات•

أحداث مخاطر أساسية أو أخبار خط��ة ومعلومات •

 وا�ح��/ والدو��  التعاون  مخاطر أخرى من خالل

 القطاعاالش��اك مع 

 مراجعة من�جية التقييم واملعلومات األساسية•

تقييم مخاطر القطاع وتقييم ا�خاطر ع�� 

 الكيان مستوى 

 ا�خاطر ال�امنة تقييم•

 التخفيف جهود تقييم•

 ا�خاطر املتبقيةتقييم •

 التقييم الوط�ي للمخاطر

 (إن أمكن)  اإلجراءات الت�حيحية والعقو�اتالتواصل الرقا�ي و 

 التوجيھ املس��دف والتغذية العكسية للكيانات •

بما �� ذلك العقو�ات  -تطبيق مجموعة أدوات العقو�ات  •

 اإلدار�ة واملالية 

ف 
في

خ
ت

طر 
خا

ا�
 

طر
خا

ا�
م 

فه
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 فهم ا�جهات الرقابية للمخاطر .2

 ة والغرض منھ؟ يخاطر الرقابا�ما هو نطاق تقييم  .2.1

 إ�� فهم التعرض �خاطر غسل األموال وتمو�ل  لتطبيق الرقابة القائمة ع�� ا�خاطر، تحتاج   .23
ً
ا�جهات الرقابية أوال

اإلرهاب للقطاعات والكيانات ال�ي تخضع لتنظيمهم. يجب ع�� ا�جهات الرقابية تطو�ر وتوثيق وتحديث فهمهم  

ا�ي  �خاطر غسل األموال وتمو�ل اإلرهاب من خالل إجراء تقييم رقا�ي للمخاطر. الغرض من إجراء التقييم الرق

للمخاطر هو مساعدة ا�جهات الرقابية ع�� تخطيط أ�شط��م بطر�قة حساسة للمخاطر من خالل تحديد مقدار 

االهتمام الذي يجب منحھ للقطاعات والكيانات ذات الصلة داخل تلك القطاعات، وتحديد ا�خاطر ال�ي ينب��  

ي  ما  للمخاطر  الرقا�ي  التقييم  نطاق  �شمل  أن  يجب  أولو�ا��ا.  تم  تحديد  وال�ي  والنتائج،  والضعف  ال��ديد   :��

 . 7شرحها بالتفصيل �� األدلة اإلرشادية السابقة �جموعة العمل املا��

الفقرة   .24  �� أكتو�ر  ،  9كما هو مب�ن  والهيئ م2020��  للدول   
ً
املا�� متطلبا العمل  ا�خاضعة ، أدخلت مجموعة  ات 

للتنظيم لتقييم مخاطر تمو�ل االنتشار باإلضافة إ�� مخاطر غسل األموال وتمو�ل اإلرهاب. وهذا �ع�ي أن ا�جهات  

خاطر تمو�ل انتشار التس�ح  إشرافهم �الرقابية مطالبة اآلن بتقييم كيفية �عرض الكيانات ال�ي تخضع لرقاب��م أو  

إ�� جنب    اإلرشادية جنًبااملبادئ  �� القائمة ع�� ا�خاطر. يجب قراءة هذه  وأخذ ذلك �� االعتبار عند تطبيق التداب 

 .�امجموعة العمل املا�� �شأن تقييم مخاطر تمو�ل انتشار التس�ح والتخفيف م� الصادرة عن االرشاداتمع 

 قييم مخاطر القطاع وتقييم ا�خاطر ع�� مستوى الكيان  ت .2.1.1

ع��   .25 اإلرهاب  وتمو�ل  األموال  غسل  م�افحة  ضوابط   �� الشائعة  الضعف  ونقاط  ال�امنة  ا�خاطر  فهم  �عت�� 

، أي ع�� مستوى الكيان. من أجل تحقيق  
ً
املستوى القطا�� نقطة البداية لفهم ا�خاطر ع�� مستوى أك�� تفصيال

لل  للقطاعاتفهم شامل  املستمرة  ا�خاطر  تقييمات  إ�شاء وا�حفاظ ع��  الرقابية  ا�جهات   8مخاطر، يجب ع�� 

 والكيانات الفردية و/أو ا�جموعات.

م�افحة غسل األموال وتمو�ل اإلرهاب ع��  قد �عتمد منا�ج تقييم ا�خاطر ا�ختلفة ال�ي تتبناها ا�جهات الرقابية   .26

) وعدد القطاعات ا�خاضعة لرقاب��م وعدد الكيانات الفردية �� �ل  1.3ع�� اإلطار الرقا�ي للدولة (انظر القسم  

البن  الرقابية ع��  ا�جهات  تختار  املثال، قد  تقييم  قطاع. ع�� سبيل  وك مل�افحة غسل األموال وتمو�ل اإلرهاب 

ا�خاطر ل�ل كيان تحت رقاب��م أو تجميع بنوك ذات خصائص مماثلة مع �عضها البعض، بما �� ذلك ا�حجم  

ة مختلفة  ي والهي�ل والتعرض �خاطر غسل األموال وتمو�ل اإلرهاب. نتيجة لذلك، ست�ون شدة األ�شطة الرقاب 

 .لهذه ا�جموعات الفرعية

املهن غ��  و األعمال  حيثما �ان ذلك مناسًبا و�النظر إ�� ا�خاطر واألهمية النسبية، قد تحدد ا�جهات الرقابية ع��   .27

ا�خاطر ع�� مستوى الكيان ع�� أساس تقييمات ا�خاطر ع�� مستوى القطاع حيث يمكن تحديد  املالية ا�حددة  

ة (مثل فئة األ�شطة أو نموذج األعمال أو الهي�ل،  فئات الكيانات وتحديدها بوضوح بناًء ع�� خصائص محدد

لفهم  القطاعية  ا�خاطر  تقييمات  ع��  الرقابية  ا�جهات  �عتمد  عندما  ا�جغرافية).  وا�خاطر  العمالء  وملفات 

للنظر �� �ل فئة من الكيانات ا�حددة،   مخاطر كيانات معينة، يجب أن ي�ون تقييم ا�خاطر دقيًقا بما يكفي 

ا غسل  والصناديق  ومخاطر  الشر�ات  خدمات  مقدمي  قطاع   �� املثال،  سبيل  ع��  اإلرهاب.  وتمو�ل  ألموال 

األ�خاص   لتأسيس  �وكيل  �عملون  الذين  والصناديق  الشر�ات  خدمات  مقدمي  تحديد  يتم  قد  االستئمانية، 

 
 . اإلرهاب تمو�ل مخاطر تقييم ، )2019( اإلرشادي املا�� العمل مجموعة ودليل الوط�ي اإلرهاب وتمو�ل األموال غسل مخاطر تقييم  ،)2013( اإلرشادي املا�� العمل مجموعة دليل 7
 .للمخاطر الوط�ي التقييم عملية من جزًءا القطاعية ا�خاطر تقييم  ي�ون  قد  ا�حاالت، �عض �� 8
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 مانية األخرى.االعتبار�ة ع�� أ��م يمثلون مخاطر أك�� عند مقارن��م بمقدمي خدمات الشر�ات والصناديق االستئ 

  داخل  الرقابية  األ�شطة  أولو�ات  لتحديد  ضرورً�ا  أمًرا  ا�ختلفة  بالقطاعات  ا�خاصة  ا�خاطر   تحديد  �عد .28

القطاع،    .القطاع داخل  األعمال  نماذج  طبيعة  مراعاة  الضروري  من  ك�ل،  القطاع  مخاطر  تحديد  أجل  من 

باإلضافة إ�� ملفات �عر�ف األعمال وا�خاطر (مثل حجم األعمال، وملفات �عر�ف العمالء) للكيانات �� القطاع.  

ع أنواع مختلفة من ا�خاطر مًعا  قد ي�ون من املفيد أيًضا تصنيف الكيانات �� القطاعات الفرعية كطر�قة لتجمي 

يقدمون   الذين  ألولئك  الفرعية  القطاعية  ا�خاطر  تحديد  يمكن  املصر��،  القطاع  داخل  املثال،  سبيل  (ع�� 

خدمات التجزئة �ش�ل أسا��ي أو ا�خدمات املصرفية ا�خاصة أو ا�خدمات املصرفية االستثمار�ة �سبب أنواع  

نواع املنتجات وا�خدمات املقدمة وما إ�� ذلك). �� هذا السياق، عند اتخاذ  العمالء املتشا��ة وقنوات التوزيع وأ

عدد   ا�حسبان   �� يأخذوا  أن  أيًضا  الرقابية  ا�جهات  ع��  يجب  فر��،  قطا��  مخاطر  تقييم  إجراء  �شأن  قرار 

عمالهم ا�خاصة الكيانات �� القطاع، وطبيعة وتنوع األ�شطة التجار�ة ال�ي تقوم ��ا الكيانات �� قطاع ما، وحجم أ

ومدى االل��ام من قبل �ل نوع من الكيانات. كما ينب�� أن يأخذوا �� االعتبار حجم القطاع أو خصائصھ األخرى 

اإلطار    �� النظر  الرقابية  ا�جهات  ع��  يجب  ا�خاطر،  لتقييم  من�جية  تطو�ر  عند  األخرى.  بالقطاعات  مقارنة 

اإلرهاب   وتمو�ل  األموال  غسل  مل�افحة  خدمات الرقا�ي  مقدمي  وقطاعات  املالية  للقطاعات  بالدولة  ا�خاص 

واألعمال   االف��اضية  (ع�� سبيل  و األصول  ا�خاطر  تخفيف  ع��  يؤثر ذلك  قد  حيث  ا�حددة  املالية  غ��  املهن 

املثال، قد ال تخضع �عض القطاعات للرقابة �ش�ل �اٍف و�التا�� قد �عرض مخاطر إضافية للقطاعات األخرى 

 ).ذات الصلة

األ�شطة   .29 أولو�ات  لتحديد  أيًضا  مهم  القطا��  املستوى  ع��  اإلرهاب  وتمو�ل  األموال  غسل  مخاطر  فهم  �عت�� 

الرقابية ب�ن القطاعات ا�ختلفة، ال سيما �� حالة وجود عدة جهات رقابية. يتطلب اإلطار الرقا�ي الفعال القائم  

طاعات) ال�ي تخضع لرقاب��م، مقارنة �غ��هم. و�ال، فقد  ع�� ا�خاطر أن تفهم ا�جهة الرقابية مخاطر القطاع (الق 

يقضون قدًرا غ�� متناسب من الوقت وا�جهد �� التعامل مع خطر �عتقدونھ مهًما بالنسبة لهم، ولكن ليس ع��  

 الدولة �ش�ل عام.

موال وتمو�ل اإلرهاب املستقلة  �ساعد تقييمات ا�خاطر ع�� مستوى الكيان �� تحديد مستو�ات مخاطر غسل األ  .30

للكيانات لتوجيھ مستوى وترك�� املشاركة الرقابية املطلو�ة. قد تختلف ا�خاطر ال�امنة ال�ي تواجھ كياًنا معيًنا،  

ع�� سبيل املثال، بناًء ع�� نوع العمل الذي يمارسھ وحجمھ وامللف التعر�في للعمالء والتعرض للمخاطر نتيجة  

تجار�ة مع دول عالية ا�خاطر. إن ما �ش�ل تداب�� تخفيف مناسبة سيختلف أيًضا من كيان  ملمارسة األعمال ال

 إ�� آخر.

ا�حصول ع�� معلومات عن بيانات املعامالت وغ��ها   -ع�� مستوى الكيان   -قد تتضمن تقييمات ا�خاطر   •

والعمالء وقنوات التسليم واملواقع  من املعلومات املتعلقة بأ�شطة الكيان املتعلقة باملنتجات وا�خدمات  

ا�جغرافية، وتقييم كيفية تأث�� هذه املعلومات ع�� �عرض الكيان �خاطر غسل األموال وتمو�ل اإلرهاب. 

و�مكن أن �شمل ذلك مقارنة أحجام وأنواع األ�شطة مع الكيانات النظ��ة لتحديد الكيانات ذات ا�خاطر  

ها. و�مكن أن �شمل أيًضا تحليل البيانات األوسع عن الكيانات، بما �� األع�� مقارنة بـ "املتوسط" �� قطاع 

ال�ي يقدمها الكيان   ذلك دراسة نماذج �شغيل الكيان وسياساتھ و�جراءاتھ وتقار�ر املعامالت املشبوهة 

أو��   تقييم  تحديد  يمكن  ا�حاالت،  �عض   �� وضوابطھ.  الكيان  �خاطر  فهم  إ��  للتوصل  ذلك  إ��  وما 

 ع�� مستوى الكيان بناًء ع�� مجموعة من املعاي��. للمخاطر 

ا�خاصة باملؤسسة، باستخدام من ا�خاطر  غالًبا ما تقوم ا�جهات الرقابية بتقييم جودة تداب�� التخفيف   •

التصنيفات ذات الوزن النس�ي واملصممة وفًقا للمخاطر القطاعية وا�خاطر ال�امنة ع�� مستوى الكيان،  

 .�� متساو�ة أوجھ القصور غأن أي؛ 
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مصفوفة  .31 تطو�ر   �� كيان  أو  قطاع  �ل  يقدمها  ال�ي  املتبقية  ا�خاطر  لتصنيف  الشائعة  األساليب  أحد  يتمثل 

مخاطر مستمرة ومتكررة مع تصنيفات �خاطر غسل األموال وتمو�ل اإلرهاب ال�امنة ع�� محور واحد؛ ونقاط  

�� احتمالية  م  ��الضعف أو جودة التخفيف من غسل األموال وتمو�ل اإلرهاب، ع  ينب�� النظر  حور آخر. كما 

  �نب�� النظر  و   9حدوث غسل األموال وتمو�ل اإلرهاب.
ً
�� احتمالية حدوث غسل األموال وتمو�ل اإلرهاب. أيضا

�جب أن ت�ون مؤشرات ا�خاطر املستخدمة لتقييم ا�خاطر ال�امنة متالئمة مع �ل قطاع. �عض املؤشرات قابلة  و 

 القطاعات، �� ح�ن أن البعض اآلخر خاص ببعض القطاعات أو القطاعات الفرعية. للتطبيق ع�� معظم

ا�خاطر   .32 لتقييم   
ً
مماثال الفردية  للكيانات  اإلرهاب  وتمو�ل  األموال  غسل  مخاطر  تقييمات  تجميع  �عت��  ال 

ولكن يمكن أن �ساعد ا�جهات الرقابية ع�� تحديد مخاطر غسل األموال وتمو�ل اإلرهاب املش��كة.   القطاعية، 

لطات ا�ختصة بمعلومات مهمة عن أوجھ  ع�� املستوى القطا��، تزود تقييمات ا�خاطر ع�� مستوى الكيان الس 

القصور �� األنظمة القطاعية والوطنية، مما �سمح للسلطات بتطو�ر االستجابات املناسبة ال�ي قد �شمل �شر  

 لوائح جديدة أو �عديل اللوائح ا�حالية، وتطبيق تداب�� معززة، و�صدار أدلة إرشادية رقابية. 

 وتقييم ا�خاطر الوطنية قييمات ا�خاطر الرقابية ت .2.1.2

يصب فهم    . اتجاه�ن  ذو   هو   للمخاطر   الوط�ي  التقييم  وعملية  الرقابية  ا�خاطر   تقييم  ب�ن  التفاعل .33 أن  يجب 

من  من ناحية، و   ا�جهات الرقابية لقطاعا��م وكيانا��م الواقعة �� نطاق اختصاصهم �� التقييم الوط�ي للمخاطر 

رقابية للمخاطر مستن�ً�ا ومتسًقا مع التقييم الوط�ي للمخاطر والذي  ناحية أخرى، يجب أن ي�ون فهم ا�جهات ال 

املعلومات    هوفر هذ ت م�افحة غسل األموال وتمو�ل اإلرهاب. سب   املعنية  ا�جهاتيتضمن مدخالت من مجموعة  

واألف�ار حول ا�خاطر من السلطات والكيانات األخرى (مثل ا�جهات الرقابية األخرى، أو جهات إنفاذ القانون، أو  

أيًضا   إ�� ذلك، يمكن  القضاء، أو ا�جمارك، أو وحدة املعلومات املالية، أو السلطات االستخباراتية). باإلضافة 

الصلة   ا�خاطر ذات  تبادل معلومات  ا�ختلفة توف��  الوطنية  السلطات  �شمل  ال�ي  العمل  من قبل مجموعات 

من   ا�خاص.  القطاع  مع  االجتماعات  خالل  من  وكذلك  اإلرهاب  وتمو�ل  األموال  غسل  م�افحة  عن  املسؤولة 

 لذلك.  
ً
األهمية بم�ان أن تطور ا�جهات الرقابية فهمها ا�خاص للمخاطر و�غذية التقييم الوط�ي للمخاطر وفقا

�جهات الرقابية فهمها للمخاطر القطاعية ع�� التقييم الوط�ي للمخاطر، فيجب ع�� ا�جهات الرقابية  إذا بنت ا

ا  
ً
تقييم ما إذا �ان تحليل التقييم الوط�ي للمخاطر يفي باحتياجا��م من املعلومات (بما �� ذلك ما إذا �ان محدث

 �ش�ل �اٍف) و�كمالھ حسب الضرورة.
ً
 ومفصال

 : تتضمنا�حدد ب�ن تقييمات ا�خاطر الرقابية والتقييم الوط�ي للمخاطر  لتفاعل �عض األمثلة ل  .34

يجب أن تتما��ى األ�شطة ذات ا�خاطر العالية أو املنخفضة ال�ي تحددها السلطات ا�ختصة من خالل  •

تتبعھ ا�جهة الرقابية �� اإلشراف ع�� الن�ج القائم ع��   عملية التقييم الوط�ي للمخاطر مع الن�ج الذي 

 خاطر لالل��ام ملتطلبات م�افحة غسل األموال وتمو�ل اإلرهاب ال�ي تنفذها الكيانات.ا�

الوط�ي  • التقييم   �� ا�حددة  ا�خاطر  ع��  بناًء  الضوابط  تقييم  أو  ال�امنة  ا�خاطر  نمذجة  مراجعة 

 للمخاطر. 

   خاطر.اإلشراف املستمر ع�� الكيانات ال�ي �ساهم �� تحديد ا�خاطر �� التقييم الوط�ي للم •

فهم منتجات وخدمات الشمول املا��، بما �� ذلك ا�خاطر املرتبطة باالستبعاد املا�� وتقييم ا�خاطر   •

الالزم لت��ير االستثناءات أو املستوى املناسب من إجراءات العناية الواجبة. 
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 ة؟ يخاطر الرقابا�ع�� ماذا �شتمل عملية تقييم   .2.2

 ا�خاطر ال�امنةقييم ت .2.2.1

�� مخاطر غسل األموال وتمو�ل اإلرهاب املالزمة أل�شطة أعمال القطاع أو الكيان قبل تطبيق    ال�امنة  ا�خاطر  .35

أي ضوابط مل�افحة غسل األموال وتمو�ل اإلرهاب. ترتبط ا�خاطر ال�امنة �سمات األعمال (بما �� ذلك طبيع��ا  

أ�شط��ا التجار�ة فيما يتعلق بالعمالء واملنتجات وا�خدمات واملناطق ا�جغرافية  وحجمها و�عقيدها) أو خصائص  

التفس��ية  املذكرة  تقدم  غ��ها.  من  أقل  أو  أع��  مخاطر  ا�خصائص  أو  امل��ات  �عض  �ش�ل  التسليم.   وقنوات 

) و�مكن أن  17-15�عض األمثلة ع�� عوامل ا�خطر املرتفعة واملنخفضة ا�حتملة (انظر الفقرات    10  وصية للت 

القطاعية ا�خاطر  ع��  القائم  للن�ج  اإلرشادية  األدلة  وتقار�ر    10�ساعد  املا��  العمل  مجموعة  عن  الصادرة 

 التطبيقات �� توجيھ تقييم ا�جهات الرقابية للمخاطر ال�امنة �� قطاع أو كيان مع�ن. 

جيد   .36 فهم  لضمان  �افية  موارد  تخصيص  الرقابية  ا�جهات  ع��  ا�خاضعة  يجب  الكيانات   �� ال�امنة  للمخاطر 

 للتنظيم، واالستفادة من معرف��م بأ�شطة األعمال �� القطاع أو من خالل املشاركة مع ا�خ��اء �� تلك ا�جاالت.

، يجب ع�� الكيانات ا�خاضعة للتنظيم تقييم مخاطر غسل األموال وتمو�ل اإلرهاب 1كما هو مب�ن �� التوصية   .37

أعمالها تواجھ    ا�جهات  إطالع  ��  للتنظيم  ا�خاضعة  الكيانات  تجر��ا  ال�ي  ا�خاطر   تقييمات  �ساعد  قد  .ال�ي 

وتمكي��م من ا�حصول ع�� معلومات حول فئات مخاطر محددة (مثل املنتجات وا�خدمات    ا�خاطر  ع��  الرقابية

الرقابية   ا�جهات  �� إعالم  أ��ا �ساعد  بالكيان. كما  الصلة  ا�جغرافية) ذات  واملواقع  التسليم  والعمالء وقنوات 

دلة اإلرشادية وتوضيح  بفهم ا�خاطر داخل القطاع وع�� مستوى الكيان. يجب ع�� ا�جهات الرقابية تقديم اال 

 و�فادة  
ً
التوقعات الرقابية لتقييم مخاطر الكيان. سيساعد هذا ا�جهات الرقابية ع�� تلقي تقييمات أك�� تنظيما

 للمخاطر.  الكيان  دعم فهمو �خاطر ع�� مستوى الكيان  حول ا

التوصية   .38  �� إل��ا  املشار  ا�خاطر  فئات  إ��  الرقابية ع1باإلضافة  ا�جهات  ع��  يجب  األموال ،  م�افحة غسل   ��

لهم   املتاحة  األخرى  الرقابية  املعلومات  ا�حسبان   �� يأخذوا  أن  للمخاطر  تقييمهم  تطو�ر  اإلرهاب عند  وتمو�ل 

أدناه)، بما �� ذلك مخاطر نوع الكيان مثل األهمية النظامية للكيان إ�� القطاع الذي �عمل   2.1الصندوق (انظر 

زاو�ة م�افحة غسل األموال العوامل،    فيھ من  �� هذه  النظر  الرئيسية. عند  املالية  وتمو�ل اإلرهاب ومؤشرا��ا 

السياقية   العوامل  وكذلك  (القطاعات)  القطاع  خصائص  ا�حسبان   �� يأخذوا  أن  الرقابية  ا�جهات  ع��  يجب 

 واستخدام ا�حكم لتحديد آثارها ع�� مخاطر غسل األموال وتمو�ل اإلرهاب. ع�� سبيل املثال: 

امل  • ت�ون  لتحمل  قد  استعداًدا  أك��  أعمالها  نموذج  �غ��  أو  بقوة  السوق   �� حص��ا  توسع  ال�ي  ؤسسة 

 باملؤسسة ال�ي لد��ا قاعدة عمالء ثابتة منخفضة ا�خاطر ونموذج �شغي��. 
ً
 ا�خاطر، مقارنة

الرقابية أيًضا إ��  بالنسبة للكيانات ال�ي �ش�ل جزًءا من مجموعة أك�� من الكيانات، قد تحتاج ا�جهات   •

النظر �� ا�خاطر ال�ي �ش�لها ا�جوانب األخرى ألعمال ا�جموعة، بما �� ذلك �عقيد العمليات التجار�ة،  

ف��ا ا�جموعة ومعاي�� م�افحة غسل األموال  �عمل  ال�ي  ا�ختلفة  بالدول  املرتبطة  ا�جغرافية  وا�خاطر 

 11، وما إ�� ذلك.ا وتمو�ل اإلرهاب املطبقة ف��

 
 . املصادر من ز�دقائمة تتضمن املل 6.12 ع�� القسم االطالع ير��  10
-63الفقرات    )2020  يوليو   املعدلة  الن�خة(  اإلرهاب  وتمو�ل  األموال  �غسل  املتعلقة  للمخاطر  السليمة  اإلدارة  �شأن  املصرفية  الرقابة  حول   بازل   ل�جنة  اإلرشادي  الدليل    ع��    االطالع ر��  ي 11

 باالعتبارات  املع�ي  النقاش  حول   90و  89  الفقرات  بينما  ل�حدود؛  العابر  السياق  و��  ا�جموعة  مستوى   ع��  للكيانات  اإلرهاب  وتمو�ل  األموال  غسل  م�افحة  مخاطر  حول   النقاش  شأن�  83

 . ا�خاطر بتلك املتعلقة الرقابية

 

https://www.bis.org/bcbs/publ/d505.htm
https://www.bis.org/bcbs/publ/d505.htm
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 كفاء��م  ت�ون   ال�ي   الكيانات  مديري   أو   ا�حقيقي�ن   باملستفيدين  دراية  ع��  الرقابية  ا�جهات   تصبح   د ق •

 إطار  وتنفيذ   إ�شاء  ��   ا�جموعة  أو  الكيان  رغبة  أو /و  قدرة  �شأن   مخاوف  و�ث��ون   �ساؤل   موضع  ومالئم��م

 ".مالئمة إدارة" و اإلرهاب وتمو�ل األموال غسل  مل�افحة  سليم عمل

ما   •  
ً
��  غالبا متشعبة  مشا�ل  االح��از�ة  واملسائل  اإلرهاب  وتمو�ل  األموال  غسل  م�افحة  مسائل  �ش�ل 

عن ضوابط م�افحة    تتخ�� البنوك أو    قد تضعف املؤسسات املضطر�ة �ش�ل خط��. �� �عض ا�حاالت،  

املالءة   أو  السيولة  مشا�ل  املشروعة �حل  غ��  األموال  محاولة �جذب   �� اإلرهاب  وتمو�ل  األموال  غسل 

ان��ا�ات م�افحة غسل األموال  لنتائج ا�جهات الرقابية �شأن  نتيجة  املالية. و�املثل، فإن فقدان العمل 

م األعمال، مما يتسبب �� مشا�ل السيولة وتمو�ل اإلرهاب يمكن أن يؤثر �ش�ل خط�� ع�� طبيعة وحج

 خاصة بالنسبة للبنك الصغ�� أو املتخصص. - أو املالءة 

   املستبعدة  املنظمات  أو  األفراد  من  كب��  حد  إ��  خدمات  القطاع  أو  الكيان  يقدم •
ً
تخفيف   تداب��  ولديھ  ماليا

�خاطر إ��  ا  ، قد يتم نقل مناسبة ل�حد من ا�خاطر املرتبطة بمنتجا��م وخدما��م. بدون هذه ا�خدمات

 12.تخفيف االقتصاد غ�� ا�خاضع للتنظيم حيث ت��ك ا�خاطر دون 

 
 الرقمية الهو�ة عن املا�� العمل �جموعة اإلرشادي الدليل مراجعة ير�� 12

http://www.fatf-gafi.org/publications/financialinclusionandnpoissues/documents/digital-identity-guidance.html
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   20  ا�خاطر ع�� القائمة للرقابة االرشادي الدليل

  

 فئات لتقييم ا�خاطر ال�امنة املقدمة من قبل الكيانات ا�خاضعة للتنظيم  .2.1 الصندوق 

 قد تأخذ ا�جهات الرقابية �� االعتبار: 

النسبية للكيان �� القطاع الذي �عمل فيھ   ا�جال الذي �عمل فيھ الكيان، واألهمية مخاطر نوع الكيان: •

و/أو حصتھ �� السوق، و�عقيد عملياتھ وهي�ل أعمالھ أو نموذجھ واس��اتيجيتھ (بما �� ذلك التوسعات  

ومعلومات   واالستحواذ)،  واالندماج  املناطق،  أو  ا�جديدة  األعمال  قطاعات   �� ا�خططة 

ر غسل األموال وتمو�ل اإلرهاب، واملؤشرات املالية  املساهمة/املستفيد ا�حقيقي ال�ي قد تز�د من مخاط

 الرئيسية (مثل نمو األصول والودائع والسيولة والتدفقات ع�� ا�حدود).

العميل:  • املتخصصة    مخاطر  املنتجات/ا�خدمات  وعرض  الس�انية  ال��كيبة  مثل  إضافية  عوامل 

الء أ�خاًصا طبيعي�ن أو اعتبار��ن  �جموعات محددة من العمالء، بما �� ذلك ع�� أساس ما إذا �ان العم

أو   العمالء محلي�ن  يتم تقديمها، سواء �ان  ال�ي  ترتيبات قانونية، وأنواع األعمال  يمثلون  أو أ�خاًصا 

املثال، األ�خاص املعرض�ن   العمالء املعني�ن (ع�� سبيل  إذا �انت هناك فئات محددة من  أجانب ما 

.(
ً
 سياسيا

ا�جغرافية: • ا�ج  ا�خاطر  ذلك  البصمة   �� (بما  والدو��  ا�ح��  الصعيدين  ع��  الكيان  لعمليات  غرافية 

استالم   فيھ  يتم  الذي  املستفيدين    األموالامل�ان  و�قامة  العمالء  وجود  وم�ان  إ��  من/إرسالها 

ا�حقيقي�ن)، واألسواق ال�ي يتم تقديم ا�خدمة ف��ا، وما إ�� ذلك؛ متانة اإلطار القانو�ي األجن�ي مل�افحة  

املثال، مستو�ات  غسل األ  الذي �عمل بموجبھ، والعوامل السياقية (ع�� سبيل  موال وتمو�ل اإلرهاب 

الفساد أو ا�جر�مة أو اإلرهاب) وكيف يمكن أن يؤثر ذلك ع�� ن�ج الكيان ال سيما فيما يتعلق بمقدمي  

 ا�خدمات ع�� اإلن��نت أو ا�جموعات املالية أو ا�جموعات األخرى.

وسرعة    :وا�خدمات  املنتجات  مخاطر • وحجم  الهو�ة،  إخفاء  (مثل  وا�خدمات  املنتجات  وم��ات  أنواع 

املعامالت، ومدة العقود، وما إ�� ذلك). اإليرادات املتولدة م��ا حيث تلعب هذه أيًضا دوًرا مهًما �� فهم  

 ملف �عر�ف مخاطر الكيان. 

ال�ي قد �شمل: القدرة ع�� تحديد/التحقق  م��ات قنوات التسليم املستخدمة و  :التسليم قنوات خاطرم •

، أو املنتجات أو ا�خدمات ال�ي  12أو الرقمية  �عد،من العمالء �ش�ل موثوق من خالل عمليات الضم عن  

أو   م�ن  املقِدّ استخدام  أو  ذلك،  إ��  وما  اإلن��نت  أو  الهاتف  أو  ال��يد  طر�ق  عن  حصرً�ا  تقديمها  يتم 

 . الوسطاء (وطبيعة عالق��م بالكيان)

قد توفر أنواع املعامالت والتدفقات املالية واملعلومات والتحليالت الواردة من وحدة    :املعامالت  خاطرم •

 إضافية ومعلومات تم التحقق م��ا �ش�ل مستقل.  نظرة املعلومات املالية لتقار�ر املعامالت من الكيان 

 

 ا�خاطر   ع��  القائم  القطا��  للن�ج  اإلرشادية  األدلة  مجموعة  مراجعة  ير��  املعلومات  من   ملز�د   -  شاملة  ليست  القائمة  هذه:  مالحظة

 املا��   العمل  �جموعة  القادمة  اإلرشادية  األدلة  مراجعة  أيًضا  ير��.  الدليل  هذا  ��اية  ��  املفيدة  املصادر  وقائمة  املا��  العمل  �جموعة

 انتشار   تمو�ل  بمخاطر  صلة  ذات  الفئات  هذه  ت�ون   أن  يمكن  كيف   حول   التفاصيل  من  مز�د  ع��  ل�حصول   التس�ح  انتشار  تمو�ل  عن

 . التس�ح
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 تقييم جهود التخفيف  .2.2.2

ابطها   أو   األموال  غسل  م�افحة  أنظمة  �عت��  .39 الكيان ضو  �� املوضوعة  التداب��  من  /من  للتخفيف  الكيانات 

الضوابط كفاية  مدى  لتقييم  مختلفة  منا�ج  هناك  اإلرهاب.  وتمو�ل  األموال  غسل  يجب    13مخاطر  ع��  ولكن 

تجاه   الواجبة  العناية  املثال،  (ع�� سبيل  ا�حددة  والعمليات  الضوابط  وراء  ما  إ��  ينظروا  أن  الرقابية  ا�جهات 

العمالء، وحفظ ال�جالت، ومراقبة املعامالت، وما إ�� ذلك) لتقييم الفعالية العامة وسالمة إطار م�افحة غسل  

يئة حوكمة الشر�ات األوسع وثقافة االل��ام تتيح ضوابط داخلية  األموال وتمو�ل اإلرهاب، بما �� ذلك ما إذا �انت ب

 سليمة وفعالة مل�افحة غسل األموال وتمو�ل اإلرهاب.

يجب ع�� ا�جهات الرقابية استخدام مجموعة من األدوات لتمك�ن املراقبة االستباقية للكيانات من أجل تقييم   .40

ل اإلرهاب. يمكن أن �شمل هذه اآلليات ا�جمع الدوري  مدى كفاية أنظمة أو ضوابط م�افحة غسل األموال وتمو�

ال�ي   الكيانات  لتحديد  القطاع  اإلرهاب ع��  وتمو�ل  األموال  مل�افحة غسل  الرئيسية  الضوابط  عن  للمعلومات 

�عا�ي من أوجھ قصور رئيسية �� الضوابط و/أو نقاط ضعف الرقابة املش��كة أو املواضيعية ب�ن الكيانات �ش�ل  

مكن أن ت�ون آلية أخرى �� استخدام تحليالت البيانات لتحليل تقار�ر املعامالت املشبوهة املقدمة من  استبا��. ي 

قبل الكيانات ا�خاضعة للرقابة لتحديد نقاط الضعف ا�حتملة �� الضوابط �� كيانات معينة. يمكن ملثل هذه  

ع�� تحديد الكيانات املعرضة ل�خطر    األساليب االستباقية، �ش�ل جما��، أن تز�د من قدرة ا�جهات الرقابية

للتدقيق الرقا�ي املس��دف أو اإلشارة إ�� ا�حاجة إ�� توف�� إرشادات إشرافية ذات قاعدة أوسع لتحس�ن ممارسات 

 رقابة معينة ع�� القطاع. 

  اإلرهاب   وتمو�ل  األموال  غسل  م�افحة  ألنظمة  شامل  تقييم  تطو�ر   ع��  �عمل  أن  الرقابية  ا�جهات   ع��  يجب .41

ابط  أو  أدناه). عند تحديد ما إذا    2.2  ع�� الصندوق   االطالعير��   (ع�� سبيل املثال  الكيان  داخل  املوجودة  الضو

�ان لدى الكيان الشروط الالزمة لتطبيق تداب�� التخفيف مل�افحة غسل األموال وتمو�ل اإلرهاب �ش�ل فعال،  

ال  �� (املسؤولة  الكيانات  و�دارات  اإلدارة  مجالس  تمارسها  ال�ي  الرقابة  مستوى  إ��  االنتباه  املهم  عن  من  ��اية 

حدثت العديد من حاالت الفشل �� االل��ام واسعة    ).ضوابط م�افحة غسل األموال وتمو�ل اإلرهاب �� الكيان

ومجلس   العليا  اإلدارة  معرفة  أو  بإرادة  إما  األخ��ة  السنوات   �� اإلرهاب  وتمو�ل  األموال  غسل  مل�افحة  النطاق 

أن  املهم  سات، أو �سبب نقص اإلشراف ال�ا��. لذلك من  أ�حاب هذه املؤسمن خالل  ، و�� �عض األحيان  اإلدارة

و�دارة   اإلدارة  ومجلس  املالك�ن  تقبل  مدى  اإلرهاب  وتمو�ل  األموال  غسل  م�افحة  ع��  الرقابية  ا�جهات  تفهم 

الكيان ا�خاضع للتنظيم للمخاطر. قد ت�ون ا�جهات الرقابية قادرة ع�� ا�حصول ع�� هذه املعلومات �� محاضر  

اإلد األ مجلس  الرقابية  ا�جهات  مع  التبادل  وعمليات  السياسة  ووثائق  الرقابية  ارة  ا�جهات  ذلك   �� (بما  خرى 

لديناميكيات   شمولية  أك��  فهم  إ��  الرقابية  ا�جهات  تحتاج  ولكن  االقتضاء)  عند  السلوك  ورقابة  االح��از�ة 

) املؤسسة   �� ا�خاطر  تقبل  وقابلية  الفعلية  وتقييم كفاءة  ا�حقيقي�ن)  واملستفيدينالتحكم  تحقيق  املهم  من   .

مراقبة  أيًضا  �ساعد  قد  االقتضاء.  حسب  التنفيذي�ن  غ��  واملدير�ن  واملالك�ن  اإلدارة  ومجلس  العليا  اإلدارة 

املعلومات مفتوحة املصدر ومؤشرات بيانات مدى تقبل ا�خاطر (مثل التوسع القوي) �� تقييم مدى تقبل الكيان  

) ا�جهات الرقابية �� تحديد  2.1الصندوق شرات ا�خاطر (راجع األمثلة الواردة ��  للمخاطر. قد �ساعد تطو�ر مؤ 

مستوى   ع��  الرقابة  تلعب  اإلرهاب.  وتمو�ل  األموال  غسل  م�افحة  الل��امات  امل��ورة  أو  املتعمدة  ا�خالفات 

 .ا�جموعة دوًرا مهًما �� فهم ديناميكيات مستوى ا�جموعة ومدى تحمل ا�خاطر

 
 النقاط   ��جيل   من�جية  خالل  من  الكيان  ��  اإلرهاب  وتمو�ل  األموال  غسل  م�افحة  مخاطر  إدارة  وضوابط  لعمليات   املوضو��  للتقييم  عمل  إطار  القضائية  السلطات  �عض   لدى   ي�ون   قد 13

 . مًعا املن�ج�ن من  مز�ج باستخدام أو موضوعية، أك�� �ش�ل  بذلك   اآلخر البعض يقوم  قد بينما
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ف من عوامل ا�خطر ال�امنة، يجب ع�� ا�جهات الرقابية النظر �� ا�خاطر ا�خاصة  عند تحديد وتقييم التخفي .42

للرقابة. ع�� سبيل   ا�خاضعة  الكيانات  ال�ي �شرفون عل��ا وكذلك حجم وخصائص  باختصاصهم والقطاعات 

األ�خاص    املثال، حدد التقييم الوط�ي للمخاطر �� سنغافورة غسل األموال القائم ع�� التجارة و�ساءة استخدام

االعتبار��ن والفساد باعتبارها من ا�خاطر الرئيسية ال�ي تواجھ املؤسسات املالية. وقد أخذت ا�جهة الرقابية ع��  

القطاع املا�� �� سنغافورة، السلطة النقدية �� سنغافورة، �� االعتبار هذه ا�خاطر عند وضع قائمة بمؤشرات 

لومات ذات الصلة من املؤسسات املالية وتقييم ضوابط املؤسسات ا�خاطر ال�امنة ال�ي �ستخدمها �جمع املع

املالية �� التخفيف من هذه ال��ديدات وا�خاطر الرئيسية ا�حددة �� أملانيا، تقوم ا�جهات الرقابية بتقييم مدى  

 عامالت.مالءمة نظام مراقبة املعامالت ا�خاص باملؤسسة اعتماًدا ع�� معاي�� مثل نموذج عمل الكيان وحجم امل

يجب أن �ستند تقييم ا�جهة الرقابية �جهود التخفيف ال�ي يبذلها الكيان إ�� تفاعالت ا�جهات الرقابية ومعرف��م   .43

ع��   يجب  متاًحا.  ذلك  �ان  حيثما  ثالثة  أطراف  قبل  من  املنجز  العمل  بنتائج  ذلك  استكمال  و�مكن  بالكيان، 

لث إ�� ا�حد الذي ت�ون ا�جهة الرقابية فيھ راضية عن قوة  ا�جهات الرقابية استخدام االعتماد ع�� الطرف الثا

الكيان.    �� يتعارض مع فهمها ألنظمة وضوابط م�افحة غسل األموال وتمو�ل اإلرهاب  املنجز، وال  ير��  العمل 

حول استخدام األطراف الثالثة ملز�د من املعلومات. يمكن أن ت�ون أمثلة عمل األطراف   4.3القسم    ع��   االطالع

 الثالثة كما ي��:

املالية، وا�جهات الرقابية األجنبية   • للكيان، ووحدة املعلومات  التقار�ر الصادرة عن املدقق�ن ا�خارجي�ن 

بية، وا�جهات الرقابية ا�حلية للكيانات األجنبية العاملة �� الدولة. إذا سمح  للكيانات ذات العمليات األجن 

القانون بذلك، قد تقوم ا�جهة الرقابية بتعي�ن طرف ثالث إلجراء مراجعات أو عمليات تدقيق مل�افحة 

  .غسل األموال وتمو�ل اإلرهاب نيابة ع��م

 تقييم أنظمة وضوابط م�افحة غسل األموال وتمو�ل اإلرهاب لدى الكيانات  2.2الصندوق 

يجب ع�� ا�جهات الرقابية األخذ باالعتبار عند تقييم أنظمة وضوابط م�افحة غسل األموال وتمو�ل اإلرهاب  

 لدى الكيانات بطر�قة شاملة، النظر �� مالئمة ما ي��: 

 اإلشراف الذي تقوم بھ اإلدارة العليا ومجلس اإلدارة. •

 ملوارد املناسبة.  عدد املوظف�ن من ذوي ا�خ��ة/املؤهل�ن ممن لد��م السلطات وا  •

واإلجراءات   • السياسات  مع  و�عارضها  اإلرهاب  وتمو�ل  األموال  غسل  م�افحة  و�جراءات  سياسات 

 للعائدات السنو�ة.
ً
 األخرى؛ ع�� سبيل املثال؛ التعو�ض وفقا

 مهام إدارة ا�خاطر.  •

 مهام االل��ام.  •

، وحفظ ال�جالت واإلشراف ع��  الضوابط الداخلية، ع�� سبيل املثال (العناية الواجبة تجاه العمالء •

 املعامالت ا�خ).

 إدارة أنظمة املعلومات.   •

 االختبارات املستقلة (التدقيق الداخ�� وا�خار��).  •

 تقديم التدر�ب للموظف�ن حول م�افحة غسل األموال وتمو�ل اإلرهاب.  •

  �
ّ

) وال تنطبق �ش�ل ك�
ً
�عت�� الالئحة أعاله غ�� شاملة (قد ت�ون هنالك عوامل أخرى ألخذها �� االعتبار أيضا

األعمال  ع��  لتنطبق  أخرى  عوامل  لتب�ي  االمر  يحتاج  قد  املثال،  سبيل  ع��  الكيان.  وخصائص  حجم  ع�� 

 الصغ��ة حيث ال يوجد لد��م قسم ال��ام. 
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وت  • األموال  غسل  م�افحة  ع��  الرقابية  ا�جهات  تأخذ  يتمتعون  قد  ممن  املا��  القطاع   �� اإلرهاب  مو�ل 

�� االعتبار عوامل إدارة ا�خاطر األوسع ال�ي لها تأث�� ع��    بإم�انية الوصول إ�� العمل التحوطي أو الرقا�ي 

ا�حالة العامة ل��نامج م�افحة غسل األموال وتمو�ل اإلرهاب التا�ع للكيان. ع�� سبيل املثال، �شمل هذه  

وحالة الضوابط التشغيلية    "، 14ية جودة ا�حوكمة والرقابة ع�� "خطوط الدفاع الثالثةالعناصر اإلضاف

الرقابة   أعمال  من  الواردة  املعلومات  �عت��  املنظمة.  ع��  وتوافرها  البيانات  أو وجودة  إجراء   االح��از�ة 

ات الرقابة ع�� السلوك مفيدة �ش�ل خاص عندما تكشف عن وجهات نظر غ�� متسقة �شأن اإلجراء

االح��از�ة/السلوكية وا�حوكمة العامة ل�جهة الرقابية ع�� م�افحة غسل األموال وتمو�ل اإلرهاب للكيان  

 و�عت�� مفيدة 
ً
 عندما تق��ح ا�حاجة إ�� إعادة النظر �� مسألة ما. أيضا

 تقييم ا�خاطر املتبقية  .2.2.3

ابط م�افحة تطبيق  من مخاطر غسل األموال وتمو�ل اإلرهاب املتبقية �عد    املتبقية  ا�خاطر �عت��   .44 أنظمة وضو

اإلرهاب وتمو�ل  األموال  ذو  ب املعنية    غسل  الكيان  ي�ون  ال  قد  املثال،  سبيل  ع��  ال�امنة.  ا�خاطر  معا�جة 

ا�خاطر ال�امنة الناشئة عن  الضوابط الضعيفة مل�افحة غسل األموال وتمو�ل اإلرهاب مرتفع ا�خاطر إذا �انت  

أعمالھ منخفضة (ع�� الرغم من أنھ بمرور الوقت، قد يتم استغالل الضوابط األضعف من قبل ا�جرم�ن مما  

العالية   ال�امنة  ا�خاطر  ذو  الكيان  ي�ون  ال  قد  ال�امنة).  للمخاطر  الكيان  �عرض   �� �غي��  حدوث   �� يتسبب 

وابط قو�ة مل�افحة غسل األموال وتمو�ل اإلرهاب بحيث يتم تقليل  بالضرورة شديد ا�خطورة إذا تم تطبيق ض

ا�خاطر   درجات  ع��  فقط  �عتمد  بحًتا  كمًيا  ن�ًجا  املتبقية  ا�خاطر  تقييم  ي�ون  أن  ينب��  ال  املتبقية.  ا�خاطر 

وتمو  األموال  غسل  مخاطر  تأث��  �شأن  كب��ة  مخاوف  الرقابية  ا�جهات  لدى  ي�ون  عندما  أرقام.  �ل  باستخدام 

اإلرهاب ا�حتملة ع�� النظام الذي �ش�لھ إحدى الكيانات، يجب أن ي�ون لدى ا�جهات الرقابية القدرة ع�� عكس  

 هذه ا�خاوف �� تقييم ا�خاطر املتبقية.

يجب أن تقر ا�جهات الرقابية بأنھ �غض النظر عن مدى قوة ضوابط م�افحة غسل األموال وتمو�ل اإلرهاب، ال   .45

ا�خاطر ال�امنة تماًما. لذلك، ستظل ا�خاطر املتبقية دائًما تتطلب إدارة من قبل الكيانات  يمكن التخفيف من  

 ا�خاضعة للتنظيم بما يتما��ى مع مدى قابلية املؤسسة للمخاطر.

عادة ما تأخذ نماذج ا�خاطر الرقابية �� االعتبار ا�خاطر ال�امنة واملتبقية. ع�� سبيل املثال، قد �ش�� تصنيف   .46

الرقابية  ا�خا ل�جهات  يمكن  بحيث  الرقا�ي،  االهتمام  من  مز�د  إ��  ا�حاجة  إ��  عام  �ش�ل  املرتفع  ال�امنة  طر 

الالزم�ن لتعز�ز التخفيف من مخاطر الكيان. قد تؤثر ا�خاطر املتبقية ع�� الكثافة/النطاق،    التقييم والتدخل 

 ). 7.1.4ثال  وعند الضرورة �ستخدم لتحديد األولو�ات ب�ن الكيانات (انظر امل

عند تحديد مستوى ا�خاطر املتبقية ال�ي يمكن تحملها، يمكن ل�جهات الرقابية النظر �� مجموعة من العوامل   .47

تبقية عالية، والعواقب ا�حتملة  بما �� ذلك التأث�� ا�حتمل ع�� الدولة وعدد ا�جهات الرقابية إذا �انت ا�خاطر امل

تداب�� التخفيف (ع�� سبيل املثال، ز�ادة عامة �� مخاطر غسل األموال وتمو�ل   تطبيق  غ�� املقصودة إلفراط 

��ا، مثل ا�حوكمة املناسبة   املا��) وقدرة الكيانات ع�� إدارة ا�خاطر املتبقية ا�خاصة  اإلرهاب �سبب اإلقصاء 

 ءة. وتدر�ب املوظف�ن والكفا

 ا�جزء الثالث ملز�د من األمثلة لنماذج ا�خاطر الرقابية. ع�� االطالع ير��  .48

 

 
 . 5 رقم ةحالصف اإلرهاب وتمو�ل األموال �غسل يتعلق بما السليمة ا�خاطر إلدارة املصرفية الرقابية حول  بازل  ل�جنة اإلرشادي الدليل و املصط�حات قائمة مراجعة ير�� 14

https://www.bis.org/bcbs/publ/d505.htm
https://www.bis.org/bcbs/publ/d505.htm


 م 2021االقتصادي والتنمية مجموعة العمل املا��/ منظمة التعاون © 

 

 

   24  ا�خاطر ع�� القائمة للرقابة االرشادي الدليل

 قابية لتحديد ا�خاطر وفهمها؟ ما املعلومات ال�ي تحتاجها ا�جهات الر  .2.3

يجب ت�و�ن فهم ا�جهات الرقابية �خاطر غسل األموال وتمو�ل اإلرهاب بناًء ع�� تحليل جميع املعلومات النوعية   .49

حتفظ ��ا ا�جهات الرقابية بما �� ذلك  ت ال�ي   االح��از�ة والسلوكيةوالكمية ذات الصلة. قد �شمل ذلك املعلومات 

املكتبية   التقار�ر  �جالت  أو  املسوحات  خالل  من  جمعها  تم  ال�ي  واملعلومات  والرقابية،  التنظيمية  ال�جالت 

واملعلومات   اإلرهاب،  وتمو�ل  األموال  غسل  مل�افحة  الرقابية  والعائدات  السابقة،  الرقابية  لأل�شطة  الدور�ة 

ت ا�ختصة ا�حلية أو األجنبية األخرى ووحدة املعلومات املالية وجهات إنفاذ القانون  املش��كة من قبل السلطا

حول فائدة مخرجات م�افحة غسل األموال وتمو�ل اإلرهاب ا�خاصة بالكيان، ومعلومات مفتوحة املصدر. ير��  

 ل�حصول ع�� قائمة بمصادر املعلومات ا�حتملة. 2.3الصندوق  االطالع ع��

ا�حسبان   .50  �� الرقابية  ا�جهات  تأخذ  اإلرهاب، قد  وتمو�ل  األموال  غسل  مخاطر  لتقييم وفهم  جهودهم  إطار   ��

لإلشراف/املراقبة ا�خاضعة  الكيانات  تجر��ا  ال�ي  ا�خاطر   دائًما  الرقابية  ا�جهات  ع��  يجبولكن    ،تقييمات 

  مستقلة نظر  وجهة ��ع ا�حفاظ
ً
 . بالكيان ا�خاصة ا�خاطر  تقييمات ع��  مالئم غ��  �ش�ل االعتماد من بدال

وقدرات تبادل املعلومات   15يجب أن تأخذ ا�جهات الرقابية �� ا�حسبان قوان�ن ا�خصوصية للسلطة القضائية .51

ب�ن الو�االت. يجب ع�� ا�جهات الرقابية حماية مصا�ح ا�خصوصية، ولكن يجب أال ت�ون ا�خصوصية بمثابة  

عائق ال للمشاركة �� م�افحة غسل األموال وتمو�ل اإلرهاب واأل�شطة املالية األخرى غ�� املشروعة. إن القدرة  

قة بم�افحة غسل األموال وتمو�ل اإلرهاب سي�ون لها تأث�� مباشر ع��  ع�� ا�حصول ع�� مختلف البيانات املتعل 

دقة التقييم �� إطار �ل فئة من فئات/عوامل ا�خاطر ال�امنة ال�ي تم أخذها �� االعتبار �� من�جية تقييم ا�خاطر  

من    2توصية  وقدرة ا�جهة الرقابية ع�� ا�حفاظ ع�� تقييمات مخاطر محدثة. ع�� النحو املنصوص عليھ �� ال 

ا�جهات   ذلك   �� (بما  اإلرهاب  وتمو�ل  األموال  غسل  م�افحة  سلطات  ع��  يجب  املا��،  العمل  مجموعة  معاي�� 

متطلبات   توافق  لضمان  والتنسيق  التعاون  وا�خصوصية  البيانات  حماية  عن  املسؤولة  والسلطات  الرقابية) 

.وا�خصوصية وأح�ام أخرى مماثلة م�افحة غسل األموال وتمو�ل اإلرهاب مع قواعد حماية البيانات 

 
 قواعد   مع  اإلرهاب  وتمو�ل  األموال  غسل  م�افحة  متطلبات  توافق  لضمان  املعنية السلطات  ب�ن  والتنسيق  التعاون   تتطلب  املا��  العمل  مجموعةمن توصيات    2التوصية    أن  أيًضا  الحظ 15

 .وا�خصوصية البيانات حماية
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 . مصادر املعلومات املتعلقة بتحديد ا�خاطر وفهمها2.3الصندوق               

 بما �� ذلك املدخالت من أ�حاب املص�حة اآلخر�ن  للمخاطر، الوط�ي التقييم •

 السابق (سواء ع�� مستوى الكيان أو املراجعات األفقية/املواضيعية) الرقا�ي النشاطنتائج  •

(ا�حلي�ن والدولي�ن) ع�� سبيل املثال، نتائج الرقابة االح��از�ة حول    اآلخر�ن   الرقابية  ا�جهاتاملدخالت من   •

 حول  للتنظيم  ا�خاضعة الكياناتبيئة حوكمة الشر�ات األوسع �� الكيان. معلومات من 

o  الكيان وقابلية ا�خاطر  تقييم مخاطر 

o ال�ي تت�ون    16عائدات البيانات/الردود ع�� االستبيانات، ع�� سبيل املثال، تقار�ر االل��ام السنو�ة

وضوابطها  اإلرهاب  وتمو�ل  األموال  غسل  م�افحة  ألنظمة  الكيانات  بتنفيذ  تتعلق  أسئلة  من 

 ملز�د من األمثلة. 7.1.1لتحقيق االل��امات التشريعية. ير�� مراجعة القسم

o   املالية املكتبية  البيانات  التقار�ر  من  كجزء  الرقابية  الو�االت  مع  مشارك��ا  تتم  ال�ي  والتشغيلية 

 الروتينية (بما �� ذلك البيانات االح��از�ة).

o  مدخالت ا�خاطر من الشرا�ات العامة/ا�خاصة أو آليات التشاور األخرى 

o .نتائج االختبار/املراجعة املستقلة ال�ي يتم تقديمها للو�االت الرقابية 

من  ال • الواردة  الكيانات، ع��   املالية  املعلومات  وحدةتعليقات  قدم��ا  ال�ي  املشبوهة  املعامالت  تقار�ر  �شأن 

سبيل املثال، �شأن توقيت وجودة اإلبالغ، أو اإلفراط �� اإلبالغ ع��ا مقارنة باألقران واستجاب��ا لطلب وحدة 

املالية ل�حصول ع�� املعلومات. يجب تحليل هذه   للعمليات  املعلومات  بالعدد اإلجما��  يتعلق  العناصر فيما 

امل�جلة �� قطاع الكيان مع مراعاة مستوى ترك�� هذا القطاع. قد ت�ون وحدة املعلومات املالية قادرة أيًضا ع��  

ولكن لم يتم تقديمھ، وهو ما قد ي�ون    املشبوهة، تحديد املواقف ال�ي �ان يجب ف��ا تقديم تقر�ر املعامالت  

ع� املعامالت  مؤشًرا  تقار�ر   �� ا�حددة  املتكررة  األنماط  �ش��  قد  للكيان.  الداخلية  الرقابة  نظام  فعالية   �

املشبوهة إ�� التعرض للمخاطر ا�حددة أو أوجھ القصور �� تداب�� التخفيف املعمول ��ا �� الكيان. التبادالت 

مهم ل�حوكمة واألداء وثقافة ا�خاطر العامة  املنتظمة ب�ن ا�جهات الرقابية ووحدة املعلومات املالية �شأن تقيي

�جموعات م�افحة غسل األموال وتمو�ل اإلرهاب التا�عة للكيان. باإلضافة إ�� ذلك، قد يتم مشاركة املعلومات  

من قبل وحدة املعلومات املالية قبل عمليات التفتيش أو نتيجة ألحداث أخرى مثل التقار�ر من قبل املبلغ�ن  

 عن ا�خالفات.

األخرى (الشرطة والنيابة العامة وو�االت االستخبارات والضرائب وا�جمارك    ا�ختصة  السلطاتمدخالت من   •

وسلطات م�افحة الفساد والو�االت ال�ي تتعامل مع العقو�ات املالية املس��دفة، ع�� سبيل املثال). وهذا �شمل  

  املتعلقة بالقطاع، وحيثما �ان ذلك متاًحا،   أنماط غسل األموال وتمو�ل اإلرهاب ومالحظا��ا وتصورات ا�خاطر

ملز�د من    5.6فعالية/فائدة مخرجات برنامج م�افحة غسل األموال التا�ع ملؤسسة مالية. يجرى مراجعة القسم  

 األمثلة. 

  املا��  القطاع  ع��  الرقابية  ا�جهة  لدى).  إ�خ  العكسية،  والتقار�ر  اإلعالم،  وسائل(  العامة  املصادر   من  النتائج •

  بمراجعات   املكتبية  الرقابة  فرق   �غذي  ال�ي  ال�حفية  املراجعات  عن  مسؤول  مخصص  قسم)  ACPR(  الفر���ي

  سبيل   ع��(  محددة   لقضايا  املنتظمة   ال�حفية  املراجعات   تخصيص  يمكن.  الطلب  عند  منتظمة،  �حفية

  ��   مالية  مؤسسة  دعاوى   �شأن  مدخالت  تقدم (  محددة   مالية  مؤسسات  أو)  الضر�بية  املالذات  �شأن   املثال

  عن   النظر  بصرف ).  ذلك  إ��  وما  املالية،  املؤسسة   مساه�ي   عن  عكسية  ومعلومات   أخرى،   قضائية  مناطق

  اإلبالغ   ومشروع  الدولية  الشفافية  منظمة)  الشائعة(  املش��كة  الثالثة  األطراف  تقار�ر  �شمل  اإلخبار�ة،  املنافذ

 
    report-www.austrac.gov.au/compliance-.2019 ع��  االطالع ير�� . قانونًيا مطلًبا هذا �عد أس��اليا، املثال، سبيل  ع�� القضائية، الواليات �عض �� 16
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 ).OCCRP( والفساد املنظمة ا�جر�مة عن

 . والش�اوى  ا�خالفات عن املبلغون  ع��ا أبلغ ال�ي األمور  من النتائج •

  املستبعدين عن بيانات •
ً
 . ماليا

  اإلقليمية  وا�جموعات  املا��  العمل  مجموعة  تقار�ر(  واملنظمات  وا�جموعات  الدولي�ن  النظراء  من  املدخالت •

 )ذلك إ�� وما األورو�ية الرقابية ل�جهات ا�خطر عوامل عن اإلرشادية االدلة املا��؛ العمل مجموعة غرار ع��

 

؟  .2.4
ً
 كيف تبقي ا�جهات الرقابية فهمها للمخاطر محدثا

واملناطق   .52 املناسب،  الوقت   �� األولو�ات  ووضع  تحديد  ع��  الرقابية  ا�جهة  قدرة  ع��  الفعالة  الرقابة  �عتمد 

واملؤسسات من أجل مز�د من االهتمام الرقا�ي. تقوم ا�جهات الرقابية عادة بمراجعة وتحديث تقييمات ا�خاطر  

ف (خاصة  محددة  ألحداث  واستجابة  ثابتة  لدورة  وفًقا  ��م  مستوى  ا�خاصة  ع��  ا�خاطر  بتقييمات  يتعلق  يما 

من   لالستفادة  فرص  هناك  التحديثات،  هذه  إ��  باإلضافة  أدناه).  التفصيل  من  بمز�د  مو�ح  وهذا  الكيان، 

 ). 4.1املعلومات والبيانات املتاحة للتحرك نحو تقييم أك�� ديناميكية و�� الوقت املناسب للمخاطر (انظر القسم  

يجب ع�� ا�جهات الرقابية التأكد من أن تقييمات مخاطر غسل األموال وتمو�ل اإلرهاب تظل محدثة وذات صلة،   .53

 من خالل القيام بما ي��:

بموجب من�جية   والكيانات  القطاعية  ا�خاطر   تقييمات  بتحديثات  ا�خاصة  وا�حفزات   التكرار   تحديد •

 م ا�خاطر الرقابية.تقيي 

للرقابة، ثم مراجعة تقييم ا�خاطر  ة  ا�خاضع الفئاتضمن  17الناشئة والسمات ا�خاطر  وتقييم تحديد •

ع�� أساس مستمر. يجب مراجع��ا وتحدي��ا �ش�ل مستمر ح�ى يتمكنوا من إجراء تقييمهم للمخاطر ع�� 

خلفية مالحظات جهات إنفاذ القانون حول ال��ديدات واألنماط الناشئة لغسل األموال وتمو�ل اإلرهاب،  

اطر القطاع أو الكيان الذي يتم اإلشراف عليھ. ير�� االطالع والنظر �� كيفية تأث�� هذه العوامل ع�� مخ

 .7.5.4و 7.1.4ع�� األمثلة 

لفهم أحدث السمات وا�خاطر (ير��    وا�خاص   العام   القطاع�ن   مع  املعلومات   وتبادل   املنتظم  ا�حوار  •

 ملز�د من املعلومات).   4.2و 3.9االطالع ع�� القسم�ن 

 القائم ع�� ا�خاطر ن�ج ع�� اللرقابة املبنية ا .3

ن الن�ج الرقا�ي القائم ع�� ا�خاطر ا�جهات الرقابية من تخصيص مواردها وايالء االهتمام بناًء ع�� ا�خاطر   .54
ّ

يمك

ا�حددة. يجب ع�� ا�جهات الرقابية تطو�ر وتنفيذ اس��اتيجيات رقابية قائمة ع�� ا�خاطر ومتدرجة باستخدام  

ا وا�ًحا ب�ن    املعلومات ال�ي تم ا�حصول عل��ا كجزء من عملية تقييم
ً
ا�خاطر. يجب أن توفر اإلس��اتيجية رابط

كيفية   إ��  �ش��  وأن  القطاع)  أو  القضائية  بالسلطة  ا�خاصة  (ا�خاطر  اإلرهاب  وتمو�ل  األموال  غسل  مخاطر 

معا�جة االس��اتيجية املق��حة واستخدام األدوات الرقابية (املشمولة �� امل�حق أ من هذا الدليل) لهذه ا�خاطر.  

،  وترك��ه   وكثافتھ  وتكرارهاإلشراف    طبيعةضمن اإلس��اتيجية الرقابية القائمة ع�� ا�خاطر أن تحدد ا�خاطر  ت 

ع��   الكيانات  مع  للمشاركة  التوقعات  املرتفعة    نطاق وتحديد  ا�خاطر  ذات  الكيانات  ذلك   �� بما  ا�خاطر 

 واملنخفضة. 

 
فرق التفتيش، والتفاعالت مع   ا�جهات  ا�خاطر والسمات الناشئة من مصادر مختلفة بما �� ذلك من خالل تحليل املعلومات من وحدات املعلومات املالية، وجهات انفاذ القانون، و يمكن تحديد  17

ات األنماط من قبل مجموعة العمل املا��، أو ا�جموعات اإلقليمية ع�� غرار مجموعة العمل املا�� الرقابية االح��از�ة أو غ��هم من ا�جهات الرقابية ع�� م�افحة غسل األموال وتمو�ل اإلرهاب، أو مستند

 وما إ�� ذلك. 
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 االس��اتيجية الرقابية؟  � ما� .3.1

للرقابة ع�� م�افحة غسل األموال وتمو�ل اإلرهاب، و�شرح كيف  تحدد   .55 ا وا�حة 
ً
أهداف الرقابية  اإلس��اتيجية 

ستتعامل ا�جهات الرقابية مع مخاطر غسل األموال وتمو�ل اإلرهاب ال�ي حددوها ع�� قطاعهم (قطاعا��م) وكيف  

الناشئة للمخاطر  تركز فق18سيستجيبون  أن  القطاعات ذات  . وال يجب ع�� االس��اتيجية  أو  الكيانات  ط ع�� 

ا�خاطر املرتفعة، ولكن ينب�� أيًضا تحديد التغطية الرقابية املناسبة (بما �� ذلك اإلشراف عند االقتضاء) ع��  

جميع الكيانات أو القطاعات، بما �� ذلك تلك املرتبطة بمخاطر غسل األموال وتمو�ل اإلرهاب. تحدد اس��اتيجية  

الذي الن�ج  إس��اتيجية    الرقابة  ستخدم 
ُ
� ا�حددة.  ا�خاطر  ملعا�جة  أدوا��ا  تطبيق   �� الرقابية  ا�جهة  ستتبعھ 

 خطط الرقابة أو التفتيش ملدة  
ً
  24أو    12ومخرجات تقييم ا�خاطر لتخطيط النشاط الرقا�ي (بما �� ذلك عادة

�� اس� التفتيش  تقوم ا�جهات الرقابية بتضم�ن خطط  �اتيجي��م، ولكن يجب أن  شهًرا). �� �عض ا�حاالت، قد 

تحدد اس��اتيجية الرقابة كيفية �عامل ا�جهة الرقابية مع �ل فئة من فئات ا�خاطر، بما �� ذلك كيفية استخدام  

ا�خاطر.  ملواجهة  التفتيش  غ��  األخرى  الرقابة  أيًضا    أدوات  اإلس��اتيجية  تتناول  أن  يجب  ذلك،  من  األهم 

تخ الذي  والتوجيھ  والدعم  ملعا�جة  املعلومات  للتنظيم  ا�خاضعة  للكيانات  لتوف��ها  الرقابية  ا�جهة  لھ  طط 

مراجع��ا  و�جب  الرقابية  ا�خاطر  تقييم  مع  يتما��ى  بما  الرقابة  اس��اتيجية  تطو�ر  تم  لد��ا.  ا�حددة  ا�خاطر 

 حسب ا�حاجة.

تيار األنواع املناسبة من  عند االقتضاء، يجب ع�� ا�جهات الرقابية الرجوع إ�� مبادئ الرقابة ذات الصلة عند اخ .56

ذلك   �� بما  الرقابية،  ل�جنة    التدخالت  الفعالة  للرقابة  االساسية  املصرفية  بازل املبادئ  وضع  .  للرقابة  عند 

فهم   وجود  من  التأكد  الرقابية  ا�جهات  ع��  يجب  اإلرهاب،  وتمو�ل  األموال  غسل  مل�افحة  رقابية  إس��اتيجية 

لرقابية  العتبارات رقابية أوسع. ع�� سبيل املثال، يجب ع�� ا�جهات مشاركة املعلومات والتواصل مع ا�جهات ا

ودمجها �� خطة    معنيةأي مجاالت    فع ر االح��از�ة أو غ��هم من ا�جهات الرقابية املعني�ن �ش�ل منتظم لضمان  

لها،   ا�خطط  التفتيش  (عمليات  املعنية  الرقابة  ب��امج  ا 
ً
مش��� وعًيا  هناك  وأن  االقتضاء)  (حسب  الرقابة 

 واملراجعات املكتبية، وما إ�� ذلك).

 ؟ الس��اتيجيات الرقابة تحديد ا�خاطركيف يمكن  .3.2

من   .57 مجموعة  ع��  متدرج  أساس  ع��  الرقابية  األدوات  لتطبيق  ن�ًجا  الرقابية  االس��اتيجيات  تتضمن  أن  يجب 

الكيانات/القطاعات ا�خاضعة للرقابة، مع تحديد الطبيعة والتكرار والشدة وال��ك�� وفًقا ملستوى مخاطر غسل  

 ).نظرة عامة ع�� األدوات الرقابية  امل�حق أ.و  3.4و 3.3األقسام ير�� االطالع ع�� اإلرهاب (األموال وتمو�ل 

وفًقا   .58 ا�حددة  الرقابة  أدوات  من  �ل  تطبيق  ألساليب  املنطقي  األساس  الرقابية  االس��اتيجية  تو�ح  أن  يجب 

من   الغرض  تفاصيل  (أي  محدد  كيان  أو  لقطاع  ا�خصصة  اإلرهاب  وتمو�ل  األموال  غسل  مخاطر  لتصنيفات 

باب انتظام تطبيقها). نظًرا ألن معاي�� مجموعة العمل املا��  األدوات من حيث النتيجة املراد تحقيقها وكذلك أس

 من العملية، فمن املهم ل�جهات الرقابية النظر فيما إذا �انت أ�شط��م �ساهم �� النتائج  
ً
تركز ع�� النتائج بدال

 من مجرد ش�ل
ً
أو    الرقابية (أي تحديد مخاطر م�افحة غسل األموال وتمو�ل اإلرهاب وتخفيف ا�خاطر) بدال

 كمية تلك التدخالت. 

 
  ا�جهات  مع  والتواصل  املعلومات   مشاركة  ا�جهات   ع��  يجب  املثال،  سبيل   ع��.  أوسع  رقابية  العتبارات  فهم  وجود  ضمان  الرقابية  ا�جهات  ع��  يجب  االس��اتيجيات،  هذه   مثل  تطو�ر  عند 18

ا  وعًيا  هناك  وأنا�حاجة)    حسب(  الرقابة  خطة  ��  ودمجها  اهتمام  مجاالت  أي  إثارة  لضمان  منتظم  �ش�ل  املعني�ن  الرقابية  ا�جهات  من  غ��هم  أو  االح��از�ة  الرقابية
ً
 الرقابة   ب��امج  مش���

 ). ذلك إ�� وما املكتبية، واملراجعات لها، ا�خطط التفتيش عمليات( املعنية

https://www.bis.org/basel_framework/index.htm
https://www.bis.org/basel_framework/index.htm
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يجب تحديد تطبيق هذه األدوات من خالل فهم ا�جهات الرقابية ملستوى وطبيعة مخاطر غسل األموال وتمو�ل   .59

إضافية   اس��اتيجيات  تطو�ر   �� التفك��  الرقابية  ا�جهات  ع��  يجب  والكيان.  القطا��  املستو��ن  ع��  اإلرهاب 

للتعامل مع الكيانات ال�ي تم ثل أع�� مخاطر لغسل األموال وتمو�ل اإلرهاب داخل ا�جتمع  مصممة/مخصصة 

تصميم   يجب  ا�جموعة.   �� األخرى  للكيانات  ا�حدد  النشاط  مستوى  من  أع��  ت�ون  قد  وال�ي  الرقا�ي، 

االس��اتيجيات الس��داف ا�خاطر ا�خاصة �سلطات قضائية أو القطاع وال�ي �شمل تحديد واس��داف الكيانات  

�عرًضا   باإلضافة  األك��  ا�خاطر  من  إلهذه  مختارة  مجموعة  ع��  موضوعية  رقابية  مراجعات  إجراء  إم�انية   ��

ذات   اإلرهاب  وتمو�ل  األموال  غسل  مخاطر  مجاالت  تحديد  أو  ا�خاطر،  تث��  أحداث  ألي   
ً
استجابة الكيانات 

  ).3.1الصندوق ير�� االطالع ع�� األولو�ة (

يجب ع�� ا�جهات الرقابية أن يفكروا بفاعلية �� كيفية تحس�ن أو �عز�ز الن�ج القائمة ع�� دورات ثابتة مع إجراء  .60

ا�خاضعة  الكيانات   �� ا�خاطر  مستو�ات  تصعيد  أو  الكب��ة  التغي��ات  ملعا�جة  املناسب  الوقت   �� تدخالت 

سريعة التطور �خاطر غسل األموال وتمو�ل اإلرهاب، يجب ع�� ا�جهات الرقابية    للتنظيم. بالنظر إ�� الطبيعة

إدراك قيود االعتماد فقط ع�� عمليات التفتيش الرقابية القائمة ع�� الدورات (الف��ات الزمنية) الثابتة حيث  

" بناًء  يتم تحديد طول الدورة �ش�ل دوري (ع�� سبيل املثال سنوً�ا) باستخدام تقييم "نقطة زمني 
ً
ة معدة مسبقا

 حول ا�حفاظ ع�� فهم محدث للمخاطر).  2.4القسم ير�� االطالع ع�� ع�� مستو�ات مخاطر الكيان ( 

  الن�ج يف يمكن ل�جهات الرقابية �عديل  ك .3.3
ّ
 لتغي�� الطبيعة وال��دد والكثافة وال��ك�� الرقا�ي؟  بع املت

يجب ع�� ا�جهات الرقابية أن تضع �� اعتبارها املبادئ األر�عة التالية عند تحديد األدوات ال�ي يجب اعتمادها   .61

املبادئ الثالثة األو�� ا�جهات الرقابية �� اختيار األدوات ال�ي يجب استخدامها بناًء ع��  للرقابة. يجب أن توجھ  

 . استخدام التقييمات املواضيعية ملعا�جة ا�خاطر ع�� مجموعة من الكيانات 3.1الصندوق 

باستخدام  األولو�ة  ذات  اإلرهاب  وتمو�ل  األموال  غسل  مخاطر  معا�جة  ع��  م��ايد  �ش�ل  الرقابية  ا�جهات  تركز 

ات التفتيش املوضوعية واملشاركة الرقابية. يمكن إجراء ذلك �� �ش�ل ميدا�ي أو مكت�ي أو مز�ًجا من االثن�ن،  عملي

لو��   شامل  تقييم  إجراء  �سهيل  ع��  الوطنية  القطاع  ويعمل  ا�خاطر  تقييمات  من  ا�حددة  ا�خاطر  وتخفيف 

 ما �عطي التفتيش املواضيعي
ً
ة أو املشاركة الرقابية األولو�ة للكيانات ال�ي قامت (والقطاعية). �� هذا الصدد، عادة

تقييمات   بناًء ع��  لھ  بتقييم مدى �عرضهم �ش�ل أك�� �جال ترك�� ا�خاطر املواضيعية ا�خطط  الرقابية  ا�جهات 

انخفاض    -خالف ذلك    -ا�خاطر ع�� مستوى الكيان والرصد املستمر، و�مكن أن �شمل الكيانات ال�ي قد ي�ون لها  

� مجمل ملف مخاطر غسل األموال وتمو�ل اإلرهاب. من خالل هذه ا�جهود الرقابية ال�ي تركز ع�� املوضوعات، ت�ون �

وتمو�ل  األموال  غسل  مخاطر  �شأن  للرقابة  ا�خاضعة  الكيانات  ب�ن  الو��  مستوى  رفع  ع��  قادرة  الرقابية  ا�جهة 

ا بالنظام املا��، ح�ى يتمكنوا م
ً
 ن ال��ك�� ع�� التخفيف الفعال لهذه ا�خاطر. اإلرهاب األك�� ارتباط

ع�� سبيل املثال، استناًدا إ�� املالحظات الرقابية للسلطة النقدية �� سنغافورة واملعلومات ال�ي تم ا�حصول عل��ا من 

تفتيش  خالل تقييم ا�خاطر الوطنية وآليات التنسيق، حددت السلطة النقدية �� السنوات األخ��ة وأجرت عمليات  

موضوعية مس��دفة حول فعالية املؤسسات املالية �� مجاالت مثل م�افحة تمو�ل انتشار التس�ح ومراقبة املعامالت 

 وكشف إساءة استخدام ال�خصيات االعتبار�ة. 

وقد أتاحت عمليات التفتيش هذه فرًصا جيدة إلجراء حوار أعمق مع املؤسسات املالية حول مجاالت ا�خاطر ذات  

ة لتوليد فهم أعمق للمخاطر وتحديد التحسينات الالحقة لتعز�ز جهود التخفيف من ا�خاطر. لضمان إبقاء  األولو�

إل��ا    القطاع توصلت  ال�ي  النتائج  حول  إرشادية  أوراق  بنشر  النقد  سلطة  قامت  ا�خاطر،  ��ذه  اطالع  ع��  األوسع 

 ضوعية هذه.واملمارسات ا�جيدة ال�ي تمت مالحظ��ا من عمليات التفتيش املو 

 املصدر: سنغافورة 
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املبدأ   البعض.  ا�ختلفة مع �عضها  تفاعل األدوات  للتنظيم، وكذلك كيفية  ا�خاضع  للكيان  للمخاطر  تقييمهم 

ل  الرقابية  ا�جهات  إ��  التغ�� وا�حاجة  لبيئة ا�خاطر سريعة  نظًرا  الرئيسية  الرا�ع مهم  ا�خاطر  تحديد مجاالت 

 الس��داف تلك ا�خاطر.  املّتبعة وا�خطط /الرقابة جوتكييف ن�

يجب أن ت�ون ا�جهات الرقابية وا�حة �شأن الهدف املقصود من الرقابة ع�� القطاع   :النتائج  ع��   ال��ك��  .1

يجب   ال�ي  األدوات  اختيار   �� الرقابية  ا�جهة  ن�ج  إبالغ   �� األهداف  هذه  �ساعد  الفردية.  والكيانات 

 اعتمادها.

يجب أن يتما��ى نوع وشدة األدوات املطبقة ع�� الكيان مع فهم ا�جهة الرقابية لطبيعة  :ا�خاطر مالءمة .2

 ومستوى مخاطر الكيان وكذلك االس��اتيجية الرقابية املعمول ��ا.

عند اختيار األداة األ�سب، يجب ع�� ا�جهة الرقابية مراعاة نوع املوارد املتاحة. يجب ع�� ا�جهة    :الكفاءة .3

 .19من أن األداة ا�ختارة �� أك�� الوسائل فعالية لتحقيق هدف تلك ا�جهة الرقابية التأكد

ال�ي تم   :واالستجابة  الديناميكية .4 الناشئة  يجب أن ت�ون ا�جهة الرقابية مستعدة لالستجابة للمخاطر 

�� الوقت املناسب و�طر�قة مرنة، و�عديل إس��اتيجي��م الرقابية وخططهم ملواجهة مثل هذه   تحديدها 

 ا�خاطر.

 حددة ما ي��: تتضمن أمثلة الطرق ال�ي يمكن ل�جهات الرقابية من خاللها �عديل ن�جهم بناًء ع�� ا�خاطر ا� .62

 الرقا�ي، ع�� سبيل املثال، من خالل �عديل النسبة ب�ن الرقابة املكتبية وامليدانية. الن�ج �عديل  •

الرقابة، ع�� سبيل املثال من خالل ال��ك�� ع�� إدارة ا�خاطر املرتفعة املرتبطة بمنتجات أو    ترك�� �عديل   •

ل األموال وتمو�ل اإلرهاب مثل تحديد  خدمات معينة، أو ع�� جوانب محددة من عمليات م�افحة غس

العمالء وتقييم ا�خاطر واملراقبة املستمرة وأ�شطة اإلبالغ. يمكن أن �شمل ذلك �عديل نطاق املقابالت،  

 وا�جهات ال�ي سيتم ز�ار��ا (أي املقر مقابل الفروع). 

 املشاركة الرقابية.  ومدة   وت��ةضبط   •

ع�� سبيل املثال من خالل تحديد نطاق و�غطية وعمق فحص ،  الرقا�ي  التدقيق  ومستوى   شدة �عديل   •

 املعامالت وفًقا للمخاطر. 

 لضمان تخصيص ا�خ��ات واملهارات الالزمة لتقييم ا�خاطر ا�حددة.   املوارد�عديل  •

ا مختلًفا ومحدًدا،   .63
ً
�ستخدم ا�جهات الرقابية أدوات رقابية متنوعة �ش�ل م��ايد. نظًرا ألن ل�ل أداة رقابية هدف

الرقابية    منا�جهميمكن ل�جهات الرقابية التفك�� �� اعتماد واحد أو أك�� أو مجموعة من هذه األدوات، ومعايرة  

يمك   أهدافهممع   املثال،  سبيل  الكيانات. ع��  مخاوف ومخاطر  ملعا�جة  املواضيعية  التفتيش  إجراء عمليات  ن 

ا�خاطر امللموسة ال�ي تم تقييمها ع�� أ��ا ذات طبيعة من�جية �ش�ل أفضل. بالنسبة للمخاوف املتعلقة با�خاطر  

ا�خاصة بالكيان، يجوز ل�جهات الرقابية الشروع �� إجراء تفتيش مس��دف ع�� هذا الكيان أو استخدام أدوات 

املقدر. يجب أيًضا مراعاة ن�ج اإلطار التنظي�ي والرقا�ي مل�افحة غسل    ا�خطرمناسبة، اعتماًدا ع�� تأث��    مراقبة

األموال وتمو�ل اإلرهاب عند النظر �� النموذج األ�سب للتنفيذ. ع�� سبيل املثال، قد تحتاج ا�جهات الرقابية إ��  

فتيش ووضع التوقعات عند تنفيذ إطار تنظي�ي جديد. �عد  وز�ادة الو�� والت   / موازنة املوارد ا�خصصة للتدر�ب  

 
ا واألك�� األقصر االجتماعات/التفتيش عمليات ت�ون  قد املثال، سبيل ع�� 19

ً
:  املثال سبيل ع�� الكفاءة، من ممكن قدر بأك�� املوارد استخدام يجب ذلك، إ�� باإلضافة. مناسبة اس��داف

 . ذلك إ�� وما معينة أل�شطة  خارجية بمصادر االستعانة أك��؛ �غطية ع�� ل�حصول  التفتيش عمليات إلجراء أصغر فرق  استخدام ؛)ذلك أمكن حيثما( اإلدار�ة العناصر تقليل
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النظر �� هذا التوازن ضرورً�ا أيًضا عندما يتم �عي�ن جهة رقابية حديثة كجهة رقابية ع�� م�افحة غسل األموال 

وتمو�ل اإلرهاب لقطاع ما، و�لزم اتخاذ قرارات �شأن تخصيص املوارد لتغطية �سبة أك�� من الكيانات �� عمليات  

للتفتيشات م�افحة غسل األموال وتمو�ل اإلرهاب.   تنفيذ نطاق �امل   من 
ً
بدال ير��  تفتيش أقصر ومس��دفة 

والذي يصف ال��ام  االنفاذ  جموعة العمل املا�� حول الرقابة الفعالة و الدليل اإلرشادي �  من   13املثال    االطالع ع�� 

النطاق"   وواسعة  ا�حدة،  "منخفضة  من  ت�ون  ال�ي  النشاطات  من  واسعة  مجموعة  وتطبيق  املستمر  �  إ�كندا 

 "مرتفعة ا�حدة، ومنخفضة النطاق".

األدوات الرقابية األك�� كثافة �� تلك ال�ي تخت�� �ش�ل شامل ضوابط م�افحة غسل األموال وتمو�ل اإلرهاب  .64

ال�ي يمتلكها الكيان ا�خاضع للرقابة. يجب أن تخضع الكيانات املرتبطة بمخاطر غسل األموال وتمو�ل اإلرهاب  

املرتبطة الكيانات  من  أك��  واملكثف  املتكرر  التدقيق  من  األموال   ملز�د  مخاطر غسل  من  منخفضة  بمستو�ات 

طاقم   املالية  املؤسسات  أك��  من  العديد  لدى  يوجد  املتحدة،  الواليات   �� املثال،  سبيل  ع��  اإلرهاب.  وتمو�ل 

يجرون عمليات تفتيش مستمرة مل�افحة غسل األموال (�شار إل��ا "باالختبارات" �� الواليات املتحدة)  دائم  تفتيش  

املؤسسة املالية الكب��ة. يو�ح الصندوق أدناه كيف يجب ع�� ا�جهات الرقابية مراعاة مخاطر  �ختلف م�ونات 

يتم  ي حول ك   7.1.2و  7.1.6  �� األمثلةإغسل األموال وتمو�ل اإلرهاب عند وضع خطط التفتيش. ير�� النظر   ف 

 التخطيط للتفتيشات بناًء ع�� حساسية ا�خاطر. 

 

  

https://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/RBA-Effective-supervision-and-enforcement.pdf
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ع��  يف  ك .3.4 القائم  ن�جها  لتقو�ة  وامليدانية  املكتبية  األدوات  استخدام مز�ج من  الرقابية  ل�جهات  يمكن 

 ا�خاطر؟ 

كما هو مو�ح أعاله، هناك مجموعة من األدوات الرقابية ال�ي يمكن ل�جهات الرقابية استخدامها �ش�ل فردي   .65

لهذه  ي�ون  أن  يمكن  املقصودة.  الرقابية  النتائج  لتحقيق  جما��  تأث��ات    أو  مجتمعة  استخدامها  عند  األدوات 

 داعمة �� �عز�ز فعالية الرقابة.

اطالع   .66 ع��  الرقابية  ا�جهات  إبقاء  ع��  املكتبية  املراقبة  وتمو�ل    مخاطر   مشهد  ع��   دائم�ساعد  األموال  غسل 

اإلرهاب، وملفات �عر�ف ا�خاطر ال�امنة �� الكيانات ا�خاضعة للتنظيم، ونقاط الضعف ا�حتملة �� الضوابط  

وترك��   ن�ج  توجيھ  ع��  ستعمل  املكتبية  املراقبة  إجراء  من  املكتسبة  األف�ار  فإن  و�التا��،  الكيانات.  هذه  لدى 

لتكييف طبيعة    20ع�� سبيل املثال، يمكن استخدام نتائج التقييمات األولية  مراجعات ا�جهات الرقابية امليدانية.

عالية    املناطقالرقابة وتكرارها وكثاف��ا وترك��ها، باإلضافة إ�� توجيھ ا�جهة الرقابية لكيفية توجيھ االنتباه إ��  

لتم  واملعلومات  البيانات  وتحليل  جمع  الفعالة  املكتبية  املراقبة  �ستلزم  لقطاع  ا�خاطر.  املستمرة  املراقبة  ك�ن 

 
باالعتبار  أن  يجب 20  وقنوات   والعمالء   وا�خدمات   املنتجات  ذلك   ��  بما  �حيح،   �ش�ل   وتخت��ها  ا�خاطر  مجاالت   جميع  املستقلة  التدقيق  وعمليات   املعتمدة  ا�خاطر   تقييمات  تؤخذ 

  الواجب   االختبارات  من  وأي  املراجعة  إجراءات  تحديد   ��  �ستخدم  وال�ي  أعمالها،  وتدير   ا�حددة  املالية  غ��   املهنو   األعمال  أو  املالية  املؤسسة  ف��ا   �عمل  ال�ي  ا�جغرافية  واملواقع  التسليم

 . إجراؤها

 الرقابية  االس��اتيجية مع يتما�ىى  بما ��ا املرتبطة واملوارد التفتيش عمليات تخطيط. 3.2 الصندوق 

 . التفتيش بخطط  األمر يتعلق عندما الرقابة اس��اتيجية تنفيذ  من مهًما جزًءا التفتيش خطة تطو�ر �عد

 : ي�� ما التفتيش خطط تتضمن أن يجب

  اإلرهاب   وتمو�ل  األموال  غسل  مل�افحة  ا�خططة  املراجعات  أو  التفتيش  لعمليات  ستخضع   ال�ي  الكيانات •

  من  عدد  أو  واحد  عام  مدى  ع��  إجراؤها  يجب  ال�ي  التفتيش  عمليات  املثال،  سبيل  ع��(  محددة   ف��ة   خالل

 ) السابقة التفتيش عمليات متا�عة أيًضا �شمل وقد السنوات

 كيان  ب�ل  املرتبط ا�خاطر مستوى  مراعاة  مع هذه، املراجعات أو التفتيش عمليات ونطاق ونوع •

  تحديدها  تم ال�ي ا�حددة  ا�خاطر مراعاة   مع مراجعة، أو تفتيش  عملية �ل محور  مناسًبا، ذلك  �ان حيثما •

 و  ،)للمخاطر مستمر تقييم إلثراء ا�حقائق تق��ي مثل(  عل��ا االتفاق تم ال�ي ا�حددة  األهداف أو

  أو   تفتيش  عملية  ل�ل  زم�ي  جدول   إ��  باإلضافة  مراجعة،  أو  تفتيش  عملية  ل�ل  املطلو�ة  الرقابية  املوارد •

 .مراجعة

 : ي�� ما التفتيش خطط تتضمن أن يجب

 اس��اتيجية   مع  يتما��ى  بما  ا�خاطر،  من  ا�ختلفة  املستو�ات   ذات  الكيانات  ع��  اتباعھ  يجب   الذي  الن�ج •

 الرقابة

  أو  ا�خاطر  أحداث  عن  الناجمة   لها  ا�خطط  غ��   التفتيش  عمليات  معا�جة  أو  الستيعاب  �افية  مرونة  ترك •

 ا�خطة ع�� املوافقة عند توقعها املمكن من يكن لم ال�ي ا�جديدة  املعلومات

 تحديد   تم  إذا  أو  ا�خطة  ��  املدرجة  للمنشأة   للمخاطر  التعرض  يتغ��   عندما  �اٍف   �ش�ل  والتعديل  التوثيق •

 و  املكتبية، أو امليدانية الرقابة سياق �� جديد خطر

  الوحدة  داخل  ا�خطة  ع��  املوافقة/    االتفاق  يجب  مستوى   أي  ع��  تحدد  داخلية  �سياسة  مح�ومة  ت�ون   أن •

 ا�خطة،  ��  التغي��ات  ع��  املوافقة  وعملية  ا�خطة،  مقابل  ا�حرز   التقدم  مراجعة  يمكن  وكيف  الرقابية،

  تصنيف   ل�ل  التفتيش  عمليات  عدد   املثال،  سبيل  ع��(  ا�خطة  عن  عامة  نظرة   �شر   إم�انية  ومدى

 ).للمخاطر

 . الدو�� النقد وصندوق  األورو�ية املصرفية الهيئة إرشادات من مقتبس: املصدر
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ا�خاطر   يمكن أن �ساعد املراقبة ا�حثيثة ع��   من كيان واحد أو عدة كيانات. ع�� سبيل املثال، 
ً
بدال بأكملھ، 

املشبوهة/تقار�ر   املعامالت  تقار�ر  معلومات  ذلك   �� بما  الصلة  ذات  واملعلومات  للبيانات  املشرف  (مراقبة 

توفرها) عند  النقدية  للرقابة،    املعامالت  يخضع  الذي  القطاع   �� الناشئة  ا�خاطر  مجاالت  عن  الكشف   ��

باإلضافة إ�� مؤشرات ع�� وجود مشكالت كب��ة �� م�افحة غسل األموال وتمو�ل اإلرهاب �� الكيانات ا�خاضعة 

 للتنظيم. 

لتنظيم، فقد يتطلب  عندما �ش�� أ�شطة املراقبة املكتبية إ�� مخاوف تتعلق با�خاطر امللموسة �� كيان خاضع ل  .67

ذلك قيام ا�جهات الرقابية بتعديل خطط التفتيش امليدانية ا�حالية من أجل بدء عملية تفتيش فور�ة م��رة ع��  

القائم ع�� ا�خاطر، األسبقية ع�� أي   الن�ج   مع 
ً
تماشيا التفتيش امل��رة هذه،  لعمليات  الكيان. يجب أن ي�ون 

ا مث�ً�ا للمخاطر امللموسة قد تحقق.  عمليات تفتيش روتينية، بالنظر إ�� أن
ً
 حدث

لضوابط   .68  
ً
شموال أك��  مراجعة  إلجراء  فرصة  الرقابية  ل�جهات  امليدانية  التفتيش  عمليات  توفر  عام،  �ش�ل 

ساعد أيًضا �� التحقق من  �   ا��أكما  الكيانات من خالل أداء اختبارات أخذ العينات واستكمال العمل املكت�ي.  

الكيان بحيث يمكن �عديلھ حسب ا�حاجة. وع�� نحو متصل، يمكن أن ت�ون هناك أيًضا  ملف �عر�ف مخاطر  

للتنظيم قبل   ا�خاضعة  الكيانات  تقييم مخاطر  التحقق من  إعادة  يتم  حيث  املشاركة)  (ما قبل  عملية مكتبية 

ء عملية التفتيش أن  إجراء تفتيش امليدا�ي. من شأن التفاعالت مع مجلس إدارة الكيانات واإلدارة واملوظف�ن أثنا

 �ساعد �� إبالغ تقييمات ا�جهات الرقابية بثقافة ا�خاطر �� الكيانات.

قد يتم أيًضا تنفيذ �عض أو �ل عناصر عمليات التفتيش الرقابية، بما �� ذلك اختبار العينة املكت�ي �ش�ل فعال   .69

. عندما  )SupTech(وجيات الرقابية التكنول للغاية، من خالل ا�حصول ع�� املعلومات من الكيان وتطبيق أدوات  

القيا��ي السابق إ�� ز�ادة االختبار املباشر    ال ي�ون االختبار املكت�ي املباشر ممكًنا، يمكن أن يؤدي اختبار العينة

ا أثناء الز�ارة امليدانية  
ً
ع�� سبيل املثال؛ عند إجراء جوالت عامة لنظام العناية الواجبة   -اإلضا�� واألك�� اس��داف

اه العمالء، واختيار العمالء (اختيار عشوائي/ع�� أساس مستوى ا�خاطر وما إ�� ذلك) و�� التقييم "املباشر"،  تج

 يطلب من عضو الكيان تقديم تقييم مخاطر العميل، ووثائق العناية الواجبة تجاه العميل، إ�خ. 

الرقابية   .70 ا�جهات  تتمكن  التكنولوجيا واستخدامها، قد  إ��  �شاطهم  مع تحسن وصولهم  أداء قدر كب�� من  من 

). نظًرا ألن الكيانات ا�خاضعة للتنظيم تقوم بتحو�ل أعمالها ووظائف  4.1القسم    االطالع ع���ش�ل مكت�ي (ير��  

�� التكنولوجيا، فإن ا�حدود ب�ن التدخالت املكتبية امليدانية غ��  إاالل��ام بم�افحة غسل األموال وتمو�ل اإلرهاب  

الرقابة   الرقابية ضرور�ة ألداء  التكنولوجيا  إلك��ونًيا، و�عد  ببيانا��ا  يتم االحتفاظ  م��ايد حيث  وا�حة �ش�ل 

الرقابية من    الفعالة. مع نضوج قدرات املراقبة املكتبية، قد ت�ون هناك منا�ج تكميلية أو بديلة تمكن ل�جهات 

تحديد ا�خاطر �ش�ل أك�� فعالية ومراقب��ا واس��دافها. عند االقتضاء، يجب ع�� ا�جهات الرقابية تقييم أطرهم  

 الرقابية والنظر �� تكييفها، مع مراعاة إيجابيات وسلبيات املنا�ج ا�ختلفة.

 �خاطر؟ كيف يجب ع�� ا�جهات الرقابية التعامل مع القطاعات والكيانات منخفضة ا .3.5

، فيجب  املرتفعة   اإلرهاب  وتمو�ل  األموال  غسل  مخاطر   مجاالتبينما يجب تخصيص معظم املوارد الرقابية ��   .71

الرقا�ي   الن�ج  أيًضا  الرقابية  االس��اتيجيات  تحدد    اإلرهاب  وتمو�ل   األموال   غسل   مخاطر ذات    للمجاالتأن 

ا�خاطر، من املتوقع أن ت�ون هناك مناطق وقطاعات من الكيانات  . ضمن إطار الرقابة القائمة ع��  املنخفضة

ا�خاضعة للتنظيم وال�ي يتم تقييمها ع�� أ��ا ذات مخاطر أقل �� غسل األموال وتمو�ل اإلرهاب. كما هو مب�ن  

الفر  القطا��  أو  القطا��  املستوى  للمخاطر ع��  السليم  التقييم  يتطلب  الدليل اإلرشادي، ال  �� هذا  ��  أعاله 

 ) القطاع   �� ل�ل كيان  تقييًما  القسم  االطالع ير��  بالضرورة  بدرجات  2.1.1  ع��  ا�خاطر  تحليل  يمكن إجراء   .(
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إ��   استناًدا  وكذلك  ا�خاطر،  تقييم  من  والغرض  ا�خطر  نوع  ع��  اعتماًدا  التفاصيل،  من  املعلومات  متفاوتة 

(ع�� سبيل املثال، مع األخذ �� االعتبار طبيعة وحجم و�عقيد الكيانات/ القطاعات    21والبيانات واملوارد املتاحة

 ذات الصلة).

يتناسب مع مستوى   .72 تزال تخضع الهتمام رقا�ي  يجب أن ي�ون وا�ًحا أن الكيانات ذات ا�خاطر املنخفضة ال 

�ست  قد  تمثلها.  ال�ي  ا�خاطر  الدورات  وطبيعة  من  مجموعة  خالل  من  الرقابية  األدوات  تطبيق  األخ��  هذا  لزم 

الرقابية األقل تكراًرا، واختبار العينة و/أو التدخالت التفاعلية. ليس من املتوقع أن �غطي ا�جهات الرقابية جميع  

بمرور الوقت، ال    الكيانات ذات ا�خاطر املنخفضة �� غسل األموال وتمو�ل اإلرهاب �� إطار دورة تفتيش ثابتة

 22 سيما عندما ي�ون هناك عدد كب�� من الكيانات ذات مخاطر غسل األموال وتمو�ل اإلرهاب منخفضة

بالتطبيق ا�حدود لألدوات امليدانية املوجودة. ع�� سبيل املثال،   .73 قد �سمح مراقبة الكيانات منخفضة ا�خاطر 

للكيانات ذات ا�خاطر املنخفضة �� ترك��ه ع�� الكشف عن أي أحداث يتمثل أحد األساليب الرقابية املمكنة  

ذات مخاطر ملموسة أو تصعيد �� ملفات �عر�ف ا�خاطر ب�ن الكيانات ذات ا�خاطر املنخفضة، بحيث يمكن  

طبيعة   توجھ  أن  يجب  السينار�وهات،  هذه  مثل   �� ا�خاطر.  لتخفيف  فعال  �ش�ل  التدخل  الرقابية  ل�جهات 

امللموسة والنتائج الرقابية املرغو�ة تطبيق مجموعة مناسبة من األدوات (سواء ميدانية أم مكتبية أو  ا�خاطر  

 ملز�د من املعلومات. 3.4 كالهما). ير�� مراجعة القسم

�اضا��ا ملستوى مخاطر غسل األموال وتمو�ل اإلرهاب ومدى  يجب أن تخت�� ا�جهات الرقابية بانتظام فهمها واف� .74

). يجب أن تتمتع ا�جهات الرقابية أيًضا بالقدرة  2.4القسم  االطالع ع��كفاية الضوابط �� الكيان/القطاع (ير�� 

االستجابة أو رد الفعل، حيث تم تلقي معلومات استخباراتية �ستحق    ع�� تنفيذ األ�شطة الرقابية ع�� أساس

الرقابية   ا�جهات  من  االستبيانات،  أو  الردود  من  االستخبار�ة  املعلومات  املثال،  سبيل  (ع��  الرقا�ي  التدخل 

املاالخرى  وحدة  أو  القانون  انفاذ  جهات  من  أو  ا�خالفات،  عن  املبلغ�ن  أو  اإلعالم  وسائل  تقار�ر  من  علومات  ، 

 املالية/تقار�ر املعامالت املشبوهة).

يجب ع�� ا�جهات الرقابية أيًضا التأكد من أن التثقيف والتوعية يمتدان إ�� القطاعات األقل خطًرا لتمكي��م   .75

�� مجال   تنشأ  واإلبالغ عن أي مخاطر قد  تحديد   �� ا�خاطر وللمساعدة  تداب�� متناسبة قائمة ع��  تنفيذ  من 

مو�ل اإلرهاب. باإلشارة إ�� أهداف الشمول املا�� الوطنية، يمكن ل�جهات الرقابية أيًضا أن يلعبوا  غسل األموال وت

لت��ير ا�جهد الذي   دوًرا ��: أ) تقليل املتطلبات ع�� الكيانات األقل خطورة وال�ي ال تخفف ا�خاطر �ش�ل �اٍف 

خدمات مالية للكيانات ذات ا�خاطر املنخفضة    تقوم بھ؛ ب) طمأنة الكيانات ا�خاضعة للرقابة األخرى ال�ي تقدم

 . 7.6.3و  7.6.1�� األمثلة  إفيتم الرقابة ع�� تلك الكيانات األقل خطورة. ير�� النظر 

  

 
 . امل��رة واإلعفاءات املبسطة الواجبة العناية لتطبيق ا�خاطر تقييم حول  التفاصيل من  مز�ًدا تحدد ال�ي املا�� العمل �جموعة املا�� الشمول  إرشادات مراجعة ير�� 21

  لعمليات   ا�خضوع   احتمال  من  ا�خاطر  منخفضة  ال�املة  القطاعات  أو  ا�خاطر  منخفضة  الكيانات  جميع  �عفي  شاملة  إعفاءات  وضع  عدم  الرقابية  ا�جهات  ع��  يجب  ذلك،  ومع 22

ا يتلقى أن يمكن للتنظيم ا�خاضعة الكيانات من فقط صغ�ً�ا عدًدا �ان لو  ح�ى االل��ام، لتعز�ز وقائية، نظر وجهة من. امليدا�ي التفتيش
ً

 أن  يمكن زمنية، ف��ة أي خالل  ميدانيا تفتيش

 سياسة  هناك ت�ون  أن يجب أو/ و امليدانية، العشوائية) السنو�ة( التفتيش عمليات من أد�ى عدد خالل من  ذلك تحقيق يمكن. ما مرحلة �� امليدا�ي للتفتيش قطاع /  كيان أي يخضع

   املنخفضة  ا�خاطر   من   الرغم  ع��   ي��ره   بما   قطاع   أو  كيان  ع��   امليدا�ي  التفتيش  يتم  قد )  معينة  مخاطر  مؤشرات  وجود  عند  املثال،  سبيل   ع�� (  العالية  ا�خاطر  ظروف   تحدد
ً
 خالفا

 . ذلك
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 � شمول املا�ال . الرقابة ع�� القطاعات وا�جهات ذات ا�خاطر املنخفضة ودعم3.3الصندوق 

من االعتبارات الهامة �� الرقابة القائمة ع�� ا�خاطر التوزيع املتناسب مع ا�خاطر للموارد ع�� مجاالت وقطاعات  

أو   الوط�ي،  املستوى  ع��  ا�خاطر  منخفضة  قطاعات  هناك  ت�ون  قد  ا�خصوص،  وجھ  ع��  ا�ختلفة.  ا�خاطر 

� قطاع ما. عالوة ع�� ذلك، داخل املؤسسة  قطاعات منخفضة ا�خاطر �� قطاع مع�ن، أو مؤسسات أقل خطورة �

أو مناطق جغرافية أقل خطورة. ومع    عمالء،   توصيل، أوقنوات  أو    خدمات،أو    منتجات، املبلغة، قد ت�ون هناك  

ذلك، فإن انخفاض ا�خاطر ال �ع�ي عدم وجود مخاطر و�جب ع�� ا�جهات الرقابية التأكد من أ��م قادرون ع��  

الكشف الفعال عن أي مخاوف جديدة مهمة تتعلق با�خاطر داخل القطاعات والكيانات ذات ا�خاطر املنخفضة.  

�ن أن ا�جهات الرقابية قد تخصص موارد أقل للمناطق ذات ا�خاطر املنخفضة، إال أنھ ال يزال يتع�ن عل��م  �� ح

تخصيص موارد �افية للتحقق من فهم ا�خاطر لهذه ا�جاالت ومراقب��ا مع السماح أيًضا بتخصيص موارد رقابية 

 أك�� للقطاعات ذات ا�خاطر األع��.

بات التنظيمية مع مستوى وطبيعة ا�خاطر املوجودة �� القطاعات والكيانات. �سمح  كما يجب أن تتناسب املتطل

التفس��ية    1التوصية   من   1ومذكر��ا  للتنظيم  ا�خاضعة  الكيانات  من  معينة  أنواع  بإعفاء  القضائية  للسلطات 

ظروف محدودة   االل��ام ببعض توصيات مجموعة العمل املا�� إذا ثبت وجود مخاطر منخفضة و�حدث اإلعفاء ��

وم��رة للغاية. عالوة ع�� ذلك، �� نظام م�افحة غسل األموال وتمو�ل اإلرهاب القائم ع�� ا�خاطر، يجب أن تتوافق  

عن   اإلبالغ  وشروط  املستمرة،  واملراقبة  االمتثال،  ووظيفة  الداخلية،  والضوابط  العمالء،  تجاه  الواجبة  العناية 

 غ األخرى مع مستوى ا�خاطر �� القطاع واملؤسسات.املعامالت املشبوهة ومتطلبات اإلبال 

ع�� ا�خاطر للقطاعات منخفضة ا�خاطر مهم أيًضا من منظور الشمول املا��. قد تؤدي االل��امات  املبنية  الرقابة  

ة القانونية أو التنظيمية غ�� املتناسبة والتوقعات الرقابية ونقص التوجيھ من ا�جهات الرقابية إ�� تطبيق العناي

القطاعات ذات ا�خاطر    �� العمالء وغ�� ذلك من ضوابط م�افحة غسل األموال وتمو�ل اإلرهاب  الواجبة تجاه 

املنخفضة، وز�ادة ت�لفة املنتجات وا�خدمات، وتقو�ض أهداف الشمول املا�� �� ��اية املطاف. من منظور شامل،  

رهاب إ�� ز�ادة مخاطر غسل األموال وتمو�ل اإلرهاب  قد تؤدي االل��امات املفرطة مل�افحة غسل األموال وتمو�ل اإل 

 �ش�ل عام من خالل: 

نتيجة لفشلهم �� الوصول إ�� ا�خدمات غ�� ا�خاضع للتنظيم  دفع املستخدم�ن ا�حتمل�ن إ�� القطاع   •

 املالية املتاحة، أو 

ز�ادة ت�اليف االل��ام بحيث يصبح من غ�� املر�ح توف�� املنتجات وا�خدمات لأل�خاص أو الكيانات ال�ي   •

القسم   مراجعة  (ير��  للر�ح  الهادفة  غ��  املنظمات  (مثل  كب�ً�ا   
ً
دخال تدر  هذه 10.1ال  وتحو�ل   ((

 ت إ�� قنوات أقل شفافية. املعامال 

يتعلق  فيما  ا�خاطر  ع��  القائم  الن�ج  ع��  التأكيد  البنوك  ع��  الرقابية  ا�جهات  كررت  املتحدة،  الواليات   ��

باملنظمات غ�� الهادفة للر�ح حيث قامت ا�جهات الرقابية ع�� البنوك بتذك�� البنوك ال�ي تقدم خدمات مالية لهذا  

الق  إ��  النظر  يتعلق  القطاع �عدم  بما  أو مرتفًعا �ش�ل غ�� مقبول  يمثل خطًرا موحًدا  أنھ  طاع ا�خ��ي ك�ل ع�� 

اإلرهاب. وتمو�ل  األموال  غسل  متعلقة    23ومخاطر  ملزمة  غ��  إرشادية  أدلة  البنوك  ع��  الرقابية  ا�جهات  قدمت 

 ظمات غ�� الهادفة للر�ح. للمن  23بالعوامل ال�ي يجب مراعا��ا عند تحديد ملف مخاطر غسل األموال وتمو�ل اإلرهاب 
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 . دور ا�جهات الرقابية �� تحديد إزالة ا�خاطر أو ا�حث ع�� ممارسات الشمول املا�� 3.4الصندوق 

�� ح�ن أن الن�ج القائم ع�� ا�خاطر يتطلب من ا�جهات الرقابية ترك�� انتباهها ع�� املناطق ذات ا�خاطر املرتفعة،  

يمثل  املا��  إذا �ان االستبعاد   من االهتمام؛ خاصة 
ً
تتطلب مز�دا تزال  املنخفضة ال  املناطق ذات ا�خاطر  إال أن 

�� ا�خاطر ا�جدية لغسل األموال وتمو�ل اإلرهاب حيث قد �س��  مصدر قلق. ينطوي االستبعاد املا�� للعمالء ع

أو الوصول إ�� ا�خدمات من قبل مقدمي ا�خدمات الذين قد ال  غ�� ا�خاضع للتنظيم العمالء إ�� االقتصاد النقدي 

ق حساب ي�ون لد��م تداب�� صارمة للتحكم �� ا�خاطر. عندما تحدد ا�جهات الرقابية أن مؤسسة ما متورطة �� إغال 

أو رفض ل�خدمات ع�� نطاق واسع وعشوائي أو ال تنفذ تداب�� العناية الواجبة املبسطة حيث يتم تقييم ا�خاطر 

 �ش�ل عام ع�� أ��ا أقل، يجب ع�� ا�جهات الرقابية عندها إشراك املؤسسة لفهم أسباب قرارا��ا.

) �� ح�ن أن قرار تقديم  2016�شأن خدمات تحو�ل األموال (كما هو مب�ن �� الدليل اإلرشادي �جموعة العمل املا��  

تحتاج   للكيان،  تجاري  قرار  ال��اية   �� هو  عمل  عالقة  ع��  ا�حفاظ  أو  قبول  أو  املبسطة  الواجبة  العناية  تداب�� 

التدقيق �� هذه القرارات لفهم ما إذا �انت قد �ش�� إ�� ا�حاجة إ�� توضيحات أو إصالحا ت ا�جهات الرقابية إ�� 

رقابية، أو ما إذا �انت �ش�� إ�� مجال من ا�خاطر املتغ��ة، أو �عض الديناميكيات األخرى مثل مخاوف الر�ح. عندما 

القائم ع�� ا�خاطر، فست�ون  الن�ج  ناتجة عن عدم فهم مرونة  العمالء  العالقة مع  إ��اء  أو  تقييد  ت�ون قرارات 

 24اسب فيما يتعلق بما �ستلزمھ الن�ج القائم ع�� ا�خاطر.ا�جهات الرقابية قادرة ع�� تقديم التوجيھ املن

بجدية وشمول، مستوى   مراعاة،  العمالء، دون  �املة من  لفئات  ل�خدمة  �� رفض عشوائي  الكيانات  تنخرط  قد 

قدم��ا   ال�ي  لإلرشادات  مخالف  هذا  مع�ن.  قطاع  داخل  األفراد  للعمالء  ا�خاطر  من  التخفيف  وتداب��  ا�خاطر 

 .25العمل املا�� �� هذا الصدد مجموعة 

 

 

 كيف يمكن ل�جهات الرقابية تطو�ر ن�ج قائم ع�� ا�خاطر أك�� قوة مع مرور الوقت؟  .3.6

. وستطور ا�جهات  يجب ع�� ا�جهات الرقابية التأكد من أن اس��اتيجيا��م اإلشرافية تخضع للمراجعة املنتظمة  .76

 
ً
لدى تنفيذها لالس��اتيجية، فهما ضوابط م�افحة غسل األموال وتمو�ل اإلرهاب لدى    �جودةأفضل    الرقابية، 

للرقابة، ومالمح ا�خاطر املتعلقة بنماذج األعمال التجار�ة �� مجال م�افحة غسل األموال   الكيانات ا�خاضعة 

ام  . و�نب�� استخدام هذه املعرفة لتعز�ز الفهم العاإلشرافيةوتمو�ل اإلرهاب، فضال عن فعالية مختلف األدوات  

ناشئة    النظر �� أي مخاطر جديدة/  �خاطر غسل األموال وتمو�ل اإلرهاب ع�� مستوى �ل من القطاع والكيان مع

 غسل األموال وتمو�ل اإلرهاب. و�ناء الذاكرة املؤسسية وا�حفاظ عل��ا هو املفتاح لتحقيق ذلك. عن  

من االضطالع بمهام الرقابة لتعز�ز فعالية  وعالوة ع�� ذلك، ينب�� ل�جهات الرقابية أن �ستخدم ا�خ��ة املكتسبة   .77

يتم    أال. و�اإلضافة إ�� ذلك، ينب��  مستمرة  بصورة  و�عز�زها  األساليب   هذه  ولتحس�ن   اإلشرافية  اس��اتيجيا��ا  

تقييم ا�خاطر (إ�� جانب عملية التخطيط الرقا�ي) ع�� أساس مستمر، �� عزلة، بل بالتنسيق الوثيق مع الرقابة  

أي �غي��ات �� فهم ا�خاطر  ب األخرى ذات الصلة (أو غ��ها من ا�جهات الرقابية). و�نب�� النظر    االح��از�ة واإلدارات

تنقيح أو تحس�ن مز�ج األدوات الرقابية ال�ي يتع�ن تطبيقها ��  إطار خطة العمل/التنفيذ و/أو مق��حات    ضمن

 سياق مراجعة االس��اتيجية العامة ��دف مواصلة تحس�ن و�عز�ز الن�ج الرقا�ي لضمان استمرار فعاليتھ.

ينب�� ل�جهات الرقابية تنفيذ آليات لضمان تقييمات رقابية سليمة ومتسقة ووجود استقاللية فيما يتعلق باتخاذ   .78

تحديد  ا عند  املثال،  سبيل  ع��  اإلرهاب.  وتمو�ل  األموال  غسل  م�افحة  مخاطر  ع��  القائمة  الرقابية  لقرارات 

 
24 services.pdf-transfer-value-money-RBA-gafi.org/media/fatf/documents/reports/Guidance-www.fatf 

25 risking.html-de-and-gafi.org/documents/documents/rba-www.fatf 

 

https://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/Guidance-RBA-money-value-transfer-services.pdf
https://www.fatf-gafi.org/documents/documents/rba-and-de-risking.html
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ق للتقييم (بما �� ذلك  
َّ
 بمخطط موث

ً
تصنيف ا�خاطر لقطاع ما والكيانات املنفردة، ينب�� أن ي�ون القرار مدعوما

إ وما  واملكتبية  امليدانية  األ�شطة  من  املستخلصة  ا�خاطر  النتائج  تصنيف  لتفس��  املنطقي  واألساس  ذلك)   ��

 املق��ح. 

، أن يطبقوا تداب��   .79
ً
و�مكن ل�جهات الرقابية، وال سيما ا�جهات الرقابية ممن لهم فئات رقابية أك�� وأك�� �عقيدا

إضافية لضمان اال�ساق. فع�� سبيل املثال، يمكن أن تخضع تصنيفات ا�خاطر لد��ا ملراجعة من جانب األقران  

لم �شار�وا ممن  �افحة غسل األموال وتمو�ل اإلرهاب  موظف�ن آخر�ن داخل الوحدة الرقابية املعنية بم عن طر�ق  

أن تضم أمثلة أخرى ع�� أساليب تحس�ن نزاهة التقييم (ع�� املستو��ن القطا�� والكيانات    . و�مكن 26�� التقييم

لعملية اال�ساق. وقد  ل��و�ج  ا و مل ع�� �جنة من خ��اء الرقابة لتوف�� حكم مستقل  تقد �ش  إ��احيث  )،  ةنفرد امل 

أعضاء/ممثل�ن من  هذه  ا�خ��اء  �جنة  مثل  ال   تت�ون  الذين  الرقابية  ا�جهة  من  متخصص�ن  إدار��ن/موظف�ن 

الرقابة عن  املسؤولة  الرقابية  ل�جهات  و�مكن  الكيان/القطاع.  ع��  املباشرة  الرقابة   �� ع��    �شار�ون  املباشرة 

ا�ساق   "أفقية" لضمان  الرقابية إلجراء مراجعة  ا�خ��اء  إ�� �جنة  يقدموا استنتاجا��م وتوصيا��م  أن  الكيانات 

الوقت مرور  ومع  الرقابية.  الرقابية،  األح�ام  ا�خ��اء  �جنة  املسائل  هذه    ستطور  مع  التعامل  كيفية  عن  فكرة 

نقل ذلك  بم�افحة غسل األموال وتمو املرتبطة  الرقابية   السياقات، وستتمكن من  �� مجموعة من  �ل اإلرهاب 

الرقابية/ ا�جهة  إ��  مفيد  العمل  �ش�ل  ال�ي  مجموعات  الكيانات  إ��   
ً
استنادا  

ً
حتما أضيق  منظورها  ي�ون  ال�ي 

 يجرون الرقابة عل��ا �ش�ل مباشر. 

.  اإلرهاب  وتمو�ل  األموال  غسل  م�افحة  مخاطر   ع��  قائم  فعال  رقا�ي  إطار   لدعم  ال�ا��  التدر�ب  توف��   و�لزم .80

ا�خطوط األمامية إ�� املدير�ن وأعضاء مجلس  ع��  من ا�جهات الرقابية    التدر�ب مطلوب ع�� جميع املستو�اتف

اإلدارة. و�نب�� أن �شمل التدر�ب مسائل مثل كيفية التفاعل مع الكيانات واتخاذ القرارات القائمة ع�� ا�خاطر.  

إشارة قو�ة �شأن ال��امهم من شأنھ أن �عطي  الوا�حة والنشطة لكبار املوظف�ن �� التدر�ب    إن املشاركة�� ح�ن  

 بالعملية.

   ا�خاطر   ع��   قائم  ن�ج  إ��  القواعد  ع��   قائم  ن�ج  من   االنتقال  �ستغرق و�� �عض الظروف،   .81
ً
وقد يتطلب    .وقتا

 
ً
ا�جهات الرقابية تحتاج إ�� التعب�� عن تحملها للمخاطر.  ات لدى  دار اإل أن  و �� الثقافة الرقابية، كما    ذلك �غي��ا

  �لزم  و 
ً
االع��اف بأن نقاط الضعف املتصلة بم�افحة غسل األموال وتمو�ل اإلرهاب �� املناطق ال�ي تنخفض  أيضا

ف��ا مخاطر غسل األموال وتمو�ل اإلرهاب قد ال ت�ون قابلة لالكتشاف من قبل ا�جهات الرقابية عند تطبيقهم 

إ�� حد كب�� من خالل ما إذا �انت    قائم ع�� ا�خاطر رقابة  �ج  ن ل  ومتجاوب لهذه األمور حيث ست�ون مح�ومة 

 داخل أو خارج نطاق النتائج املقبولة ال�ي ينطوي عل��ا تحمل ا�خاطر. 

��  مختلف الواليات القضائية أن ��جعوا ع�� العمل ا�جماو مختلف القطاعات    ��الرقابية    ع�� ا�جهاتينب��   .82

"أفضل املمارسات"، وال سيما  معنية بـز�ارات  تنظيم  وأن يتبادلوا أفضل املمارسات، ع�� سبيل املثال، من خالل  

 بالنسبة للسلطات ال�ي لد��ا أطر أقل  
ً
/ تطورا

ً
فعالية �� م�افحة غسل   للتعلم من ا�جهات الرقابية األك�� رسوخا

ا�جهات   تتبادل  أن  و�نب��  اإلرهاب،  وتمو�ل  عمليات  األموال  و�جراء  ا�جيدة  املمارسات   
ً
رسوخا األك��  الرقابية 

 ع�� القسم   االطالعير�� التفتيش ع�� "أفضل املمارسات". لالطالع ع�� أمثلة ع�� التعاون ب�ن ا�جهات الرقابية،  

7.5 . 

 

 
  عدد   إ��  �ستند  أن   يمكن  بل  الكيانات،  �جميع  تنفذ   أن   ا�خطوة  هذه   من  املقصود  وليس.  القطاعية  ا�خاطر  تصنيف  ��  �غي��   يحدث  عندما  دائما  ا�خطوة  هذه   تنفيذ  يتم  أن  و�فضل 26

 . ا�خاطر تصنيفات جميع من كيانات �شمل أن و�نب�� العينة أساس ع�� اختيارها و�تم سنوي، أساس ع�� الكيانات، من محدد
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 كيف يمكن تطبيق اإلجراءات الت�حيحية والعقو�ات املتاحة �� الن�ج القائم ع�� ا�خاطر؟  .3.7

من السلطات القضائية أن ي�ون لد��ا مجموعة من العقو�ات الفعالة واملتناسبة والرادعة،    35تتطلب التوصية   .83

�انت جنائية أو مدنية أو إدار�ة، متاحة للتعامل مع األ�خاص الطبيعي�ن أو االعتبار��ن الذين ال يمتثلون  أسواء  

الرقابة    إلرشادي الصادر عن مجموعة العمل املا�� �شأنملتطلبات م�افحة غسل األموال وتمو�ل اإلرهاب. الدليل ا

ب�ن  هو دليل شامل �شأن اإلجراءات الت�حي  الفعالة واالنفاذ  حية والعقو�ات. و�ركز هذا القسم ع�� الصالت 

 اتباع ن�ج قائم ع�� ا�خاطر �� الرقابة وتطبيق اإلجراءات الت�حيحية والعقو�ات. 

و�نب�� أن تتاح ل�جهات الرقابية إم�انية ا�حصول ع�� مجموعة من اإلجراءات الت�حيحية والعقو�ات ال�ي يمكن   .84

 إ�� مستوى وطبيعة  
ً
أوجھ القصور أو الثغرات ا�حددة �� ضوابط م�افحة غسل األموال وتمو�ل  تطبيقها استنادا

وخطابات    ،اإلرهاب ونظام إدارة ا�خاطر �� الكيان ا�خاضع للتنظيم. و�مكن أن �شمل هذا النطاق التحذيرات

اإلدار�ة  ،اتي واالتفاق   ، واألوامر  اإلنذار،  والشروط   ، والغرامات  ، وا�جزاءات  ، والعقو�ات  القيود  من  وغ��ها 

�� ا�خطورة، مما يتطلب من الكيانات معا�جة أوجھ القصور  متدرجة  املفروضة ع�� أ�شطة الكيان ال�ي قد ت�ون  

لالل��امات املتعلقة بم�افحة غسل األموال وتمو�ل اإلرهاب   ان��اك�� م�افحة غسل األموال وتمو�ل اإلرهاب وأي  

 طر �� الوقت املناسب. تخفيف ا�خاالعمل ع�� أو عدم 

، ينب��  رعند تقييم اإلجراءات الت�حيحية أو العقو�ات املناسبة ال�ي يجب تطبيقها �� ن�ج رقا�ي قائم ع�� ا�خاط  .85

 ي��:  فيما أن تنظر ا�جهات الرقابية 

با�جاالت ذات ا�خاطر األع��، بما ��  يمكن إعطاء األولو�ة ألوجھ القصور فيما يتعلق    –طبيعة النتائج   •

أو الرقا�ي، التخاذ إجراءات   ذلك تلك ال�ي تم تحديدها �� تقييم ا�خاطر ع�� املستوى الوط�ي أو القطا�� 

 . ت�حيحية أو فرض عقو�ات حسب االقتضاء

�جمهور األثر أو الضرر الذي يحدثھ وجھ القصور أو الفجوة ا�حددان من حيث �عرض الكيان والقطاع وا •

 �خاطر غسل األموال وتمو�ل اإلرهاب (ع�� سبيل املثال، سواء �ان ذلك  
ً
    ا��يارا

ً
 أو  من�جيا

ً
    حادثا

ً
أو  منفردا

 
ً
   �شاطا

ً
كب��ة من األ�شطة املشبوهة أو غ��ها من التقار�ر املطلو�ة، عدد  ، مثل عدم اإلبالغ عن  آخر  فا�حا

وة ا�حددة �� نظام إدارة ا�خاطر �� الكيان ا�خاضع وطول الف��ة الزمنية ال�ي ظل ف��ا القصور أو الفج

 أو غ�� م�حح. و�مكن أن تنظر 
ً
ا�جهات الرقابية �� نطاق أوجھ القصور من حيث احتمالية   للتنظيم معلقا

 حدوث ا�خاطر بالنظر إ�� حجم الكيان وطبيعتھ ونطاقھ ا�جغرا�� وحجم سلوكھ التجاري) 

(أو ما �عادلھ بالنسبة للم�جل�ن)،    رخصتھ  الكيان أو تقييده أو �عليقاستخدام سلطة �حب ترخيص   •

الكيان   أن  القانونية  اإلجراءات  خالل  من  ف��ا  يتقرر  ال�ي  ا�حاالت   �� املثال،  االقتضاء، ع�� سبيل  عند 

شارك �� �شاط إجرامي متصل �غسل األموال أو تمو�ل اإلرهاب، أو ان��اك شديد وم���� لتداب�� م�افحة 

 ل األموال وتمو�ل اإلرهاب، أو العقو�ات املماثلة املطبقة أو حظر املدير�ن وكبار املدير�ن. غس

�شر نتائج اإلجراءات الرقابية وتقديم معلومات عن أوجھ القصور �� الكيانات ذات الصلة للمساعدة ��   •

 أوجھ القصور املماثلة.  معا�جة ا�خاطر �� جميع أنحاء القطاع مع أخذ الكيانات األخرى �� االعتبار عواقب

إ��   .86 العقو�ات  وتطبيق  الفعالة  الت�حيحية  اإلجراءات  �س��  أال  ينب��  االعتبارات،  هذه  إ��   
ً
  إعاقةواستنادا

�� العمليات واإلجراءات والنظم أو الضوابط داخل   �� املا��ي وت�حيح نقاط الضعف  اإلجراءات غ�� املالئمة 

 إ��  الكيانات ا�خاضعة للتنظيم فحسب، بل أيض
ً
  مؤسسية  ال��ام   ثقافة  لتعز�ز   السلوك   ��   التغي��ات   ��جيعا

  الكيان   ��  الصلة  ذوي   اآلخر�ن  املوظف�ن  وجميع  ، االمتثال   ومجموعات  ، العليا  واإلدارة  ، ةار داإل   مجلس  �شمل

ولهذه الغاية، ينب�� أن ت�ون ا�جهات الرقابية قادرة ع�� تطبيق إجراءات ت�حيحية وعقو�ات متناسبة    . املع�ي

https://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/RBA-Effective-supervision-and-enforcement.pdf
https://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/RBA-Effective-supervision-and-enforcement.pdf
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من   وغ��هم  الضوابط  وأ�حاب  واإلدارة،  اإلدارة  مجلس  ضد  الرقابية  للمتطلبات  أقل  أو  أك��  ان��ا�ات  مع 

 ملستوى مسؤولي��م  
ً
، ال سيما �� حالة االن��ا�ات االن��اك املرتكب   ��املوظف�ن �� الكيانات ا�خاضعة للتنظيم، تبعا

 أن تكفل تمتع إدارات االمتثال التا�عة للكيانات ا�خاضعة ع�� ااملتعمدة أو ا�خط��ة. و�نب��  
ً
�جهات الرقابية أيضا

يان.  للرقابة بما يكفي من امل�انة واالستقاللية واملوظف�ن واملوارد بما يتناسب مع صورة ا�خاطر ال�ي يواجهها الك

وقدرة مؤسسة ما ع�� معا�جة أوجھ القصور ا�حددة    تثبتھ من نية وال��ام  فيماقد توثر الثقة لدى ا�جهة الرقابية  

الرسمية. فع�� سبيل   أو غ��  الرسمية  الت�حيح  تقنيات  أو  الرقابية ألدوات  ا�جهة  اختيار  بصورة مرضية ع�� 

كب�  وجود وجھ قصور  الرقابية  ا�جهة  حددت  إذا  تتمتع  املثال،  املؤسسات  أن  �عتقدون  الرقابة، ومع ذلك   ��  �

بثقافة مرضية لالل��ام وقدرة عالية ع�� ت�حيح املسألة، فقد تختار ا�جهة الرقابية اتباع ن�ج أخف �� تقنيات  

 الت�حيح. 

   الرقابية  ل�جهات   و�نب��  .87
ً
 الت�حيحية   اإلجراءات  تطبيق  ��   والتناسب   واال�ساق   الشفافية  ��   تنظر   أن   أيضا

مع مراعاة خصوصيات الكيان، وطبيعة وأهمية إخفاقات التخفيف من ا�خاطر، ووجھ القصور أو    والعقو�ات

الفجوة ا�حددة. و�نب�� النظر �� وضع سياسات/أدلة إرشادية لتحديد اإلجراءات الت�حيحية و/أو العقو�ات  

�حساب/تحديد    املناسب  ومن�جيات  معينة،  ظروف   �� األوامر   قيمةتطبيقها  وشدة  و الغرامات،  العقو�ات  ، 

خطورة  حيث  اإلدار�ة   وكذلك  للتنظيم  ا�خاضع  الكيان  حجم  مع  ومتناسبة  رادعة  لهذا  الفشل ت�ون  و�مكن   .

ب�ن   اإلرهاب  وتمو�ل  األموال  غسل  م�افحة  لتداب��  الفعال  التنفيذ  يحسن  أن  واملتناسق  الشفاف  التطبيق 

 الكيانات ا�خاضعة للتنظيم.

  ومن ناحية .88
ً
 أخرى، ينب�� ل�جهات الرقابية أن تتجنب اتباع ن�ج "عدم التسامح مطلقا

ً
  " أو "عدم تقبل الفشل �ليا

، أو عندما ت�ون أوجھ القصور أقل  
ً
" أو تطبيق عقو�ات إلزامية ع�� الكيانات ال�ي ال ي�ون ف��ا تأث�� ا�خاطر ماديا

أن   يمكن  ا�خاطر ألن ذلك  من  التخفيف  منظور  من  خاطئة  أهمية  رسالة  للتنظيم  ا�خاضعة  الكيانات  �عطي 

 
ً
للكيانات للعودة إ�� ن�ج قائم ع�� القواعد. و�� ح�ن أن العقو�ات قد ت�ون مناسبة �� �عض ا�حاالت   و�خلق حافزا

  مأو املعرفة �عد  ،لعدم االل��ام �� ا�جاالت األقل خطورة (ع�� سبيل املثال، معا�جة حاالت عدم االل��ام املتكرر 

�جهات الرقابية  ع�� اأو عدم االل��ام املتعمد ملتطلبات م�افحة غسل األموال وتمو�ل اإلرهاب)، ينب��    ، ل��اماال

مرونة الن�ج القائم ع�� ا�خاطر �� الرقابة  �ستخدم  �� مجمل جهود التخفيف ال�ي يبذلها الكيان وأن  تنظر  أن  

 ا�جاالت ال�ي تنطوي ع�� مخاطر أك��.  لتجنب فرض العقو�ات ع�� الكيانات ال�ي تركز جهودها ع��

 ل�جهات الرقابية قياس فاعلية ن�جها القائم ع�� ا�خاطر؟يمكن كيف  .3.8

  ع��  ��م  ا�خاصة  الرقابة  ومخرجات  أ�شطة  وتحليل  ورصد  بت�جيل  يقوموا  أن  الرقابية  ل�جهات  ينب��  كما .89

لت�جيل    مخزن يجب أن تضمن ا�جهات الرقابية أن ي�ون لد��ا    . عند تطو�رهم لنماذج الرقابة؛ال�حيح  النحو 

) الرقابية  ت�ون  املشار�ات  أن  املثالية  الناحية  القضايا  من  تفاصيل  ذلك   �� بما  كيان  �ل  مع  الرق�ي)  بالش�ل 

ع��   قادرة  الرقابية  ا�جهة  ت�ون  أن  و�نب��  كيان.  ل�ل  ا�خاطر  وتقييم  الصلة  ذات  العمل  وخطط  ا�حددة 

استخالص البيانات واملعلومات اإلدار�ة من أجل قياس األداء �� ضوء مؤشرات ا�خاطر الرئيسية، وع�� املسائل  

 ا�خاطر ل�ل كيان وقطاع ع�� حدة، و�غذي��ا �عد تجميعها �� عملية التقييم الوط�ي للمخاطر. لفات م ا�حددة 

ع�� سبيل املثال، استخدام    .و�ثبا��ا  الرقابة  أثر   لتحديد  البيانات  استخدام  ع��  الرقابية  ا�جهات  حث   و�تم .90

نظام لت�جيل املشار�ات الرقابية ال�ي تمكن من استخراج البيانات لتوضيح كيف أثرت الرقابة ع�� إدارة ا�خاطر  

واالل��ام، ع�� مستوى الشر�ات والقطاع. و�مكن أن �ساعد البيانات ع�� تحديد األنماط املتغ��ة من حيث األرقام 

ال� املسائل  الضوابط. ويشمل  ودرجة خطورة  تقديرات فعالية   �� العمل اإلضا�� والتقلبات  يتم تحديدها عن  ي 

   جودة ذلك تحليل التغ��ات ��  
ً
عن االتجاهات العامة ��    �ل مؤسسة أو إدارة ا�خاطر ومالمح ا�خاطر ف��ا، فضال
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 املا��. هذا القطاع، بما �� ذلك ا�خاوف املتعلقة بإزالة ا�خاطر واالستبعاد 

91.  
ً
  ولتس��شداستخدام هذه املعلومات لتحس�ن اس��داف استخدام املوارد الرقابية وأدوات الرقابة،    و�نب�� أيضا

بھ �� الن�ج املتعلق بمبادرات التوعية. ع�� سبيل املثال، قد �ش�� تحليل بيانات الرقابة إ�� تزايد املشا�ل الناجمة  

الكيا  قدرات   �� ا�حتملة  القصور  أوجھ  ا�جهة  عن  يدفع  مما  املعامالت،  رصد  مجال   �� للتنظيم  ا�خاضعة  نات 

الرقابية إ�� إصدار توج��ات أو متطلبات جديدة ملعا�جة هذا االتجاه املتنامي. ومن ناحية أخرى، يمكن للبيانات  

 
ً
األموال   إ�� ما إذا �انت ا�جهود الرقابية ناجحة من حيث تأث��ها ع�� تحس�ن تداب�� م�افحة غسل  أن �ش�� أيضا

  مساحة وتمو�ل اإلرهاب �� كيان ما أو ع�� قطاع تنتقل فيھ النتائج ال�ي تم تحديدها أثناء عمليات التفتيش من  

الفجوات الكب��ة ال�ي يجري تحديدها إ�� نتائج العمل اإلضا�� ال�ي حددت أ��ا أقل خطورة �� طا�عها، وأ��ا أك�� 

ت�ون  وقد  التحسينات.  أو  التنقيحات  مجال   ��    �� الكيانات    جودةالتحسينات  تجر��ا  ال�ي  ا�خاطر  تقييمات 

 
ً
 آخر للفعالية. مقياسا

وثمة تدب�� آخر يمكن أن �ساعد ا�جهات الرقابية ع�� تحديد أثر رقاب��م ع�� فعالية إدارة ا�خاطر �� الكيانات،   .92

  املعامالت  تقار�ر   جودة   مثل  اإلرهاب،   وتمو�ل  األموال   غسل   م�افحة  أطر   من  الرئيسية  ا�خرجات   ��   النظر وهو  

يلتمسوا  املشبوهة أن  الرقابية  ل�جهات  و�نب��  العكسية.  عدد    التغذية  �شأن  املالية  املعلومات  وحدات  من 

 
ً
  التقار�ر ال�ي تلق��ا من القطاعات والكيانات ونوعي��ا وتوقي��ا، ألن التحسينات �� هذا ا�جال يمكن أن ت�ون أيضا

الرقابية. لأل�شطة  الناجحة  النتائج  ع��  ا�جهة    مؤشرا  ف��ا  تنظر  أن  يمكن  ال�ي  الصلة  ذات  العوامل  ب�ن  ومن 

 الرقابية ما ي��:

املرتكبة باستخدام البنية التحتية للقطاع وأي �غي��ات ذات  جرائم غسل األموال وتمو�ل اإلرهاب عدد  •

 . صلة �� االتجاهات

ر املعامالت املشبوهة ال�ي تقدمها الكيانات �� القطاع ومدى حسن توقيت تقار� وجودة التغي��ات �� عدد  •

 . رفع هذه التقار�ر

املتكررة، ال�ي ارتكب��ا الكيانات، وشدة أوجھ   االن��ا�اتأو أوجھ القصور، بما �� ذلك االن��ا�ات عدد  •

 .القصور هذه

 .الش�اوى الواردة من أ�حاب املص�حة •

أدلة ع�� أن الكيانات تتجاوز ن�ج "وضع عالمة ع�� ما تم إنجازه" وت��هن ع�� ال��امها بأهداف م�افحة   •

ا�خاطر   سلسلةغسل األموال وتمو�ل اإلرهاب القائمة ع�� ا�خاطر، بما �� ذلك االستجابات املتناسبة ع��  

 (بما �� ذلك ا�جاالت األع�� واألد�ى ا�خاطر). 

الرئيسية ألطر م�افحة غسل  ا�خرجات  اس نتائج التداب�� الرقابية والتغذية العكسية �شأن  و�مكن أن �ساعد قي  .93

وعندما ال تتما��ى هذه املالحظات مع    األموال وتمو�ل اإلرهاب ع�� الوقاية من التأكيد ع�� أمور ومسائل سابقة.

�� االف��اضات. و�نب��   النظر  إعادة  إ��  الرقابية  ا�جهة  يدفع  أن  ينب��  للمخاطر، فإن هذا  الرقابية  ا�جهة  فهم 

التعامل مع   إ��   
ً
ا�خاطر استنادا تقييمات  أو  ا�خاطر  نماذج   �� النظر  تداب�� إلعادة  تطبق  أن  الرقابية  ل�جهات 

نون، ووحدة املعلومات املالية، والشر�اء الدولي�ن، واختبارات العينة أو اختبارات مخصصة أو جهات إنفاذ القا

 استخدام تقار�ر املبلغ�ن عن ا�خالفات أو التقار�ر اإلعالمية السلبية. 

هة  ع�� ا�خاطر الذي �عتمده ا�ج  القائم، وفعالية الن�ج  والشفافية  املساءلة  لتعز�ز   آليات  هناك  تكون   أن   و�نب�� .94

 مما ي��: (
ً
)  2من قبل مجلس إدارة ا�جهة الرقابية؛ (  ) اإلشراف1الرقابية. و�نب�� أن يتضمن ذلك ع�� األقل واحدا

) املراجعة من جانب مكتب  3(  اإلشراف من قبل ا�جهة الرقابية ع�� الهيئات ذاتية التنظيم (�� نموذج ال مركزي)؛

و( مماثلة؛  ح�ومية  هيئة  أو  ح�ومي  حسابات  وخطط  4تدقيق  الرقابة  باس��اتيجية  املتعلقة  املعلومات  �شر   (
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التفتيش ونتائج التعاقدات الرقابية، حسب االقتضاء. فع�� سبيل املثال، دون املساس باالستقاللية التشغيلية  

 ل�جهة الرقابية:

مكتب   • أو  الرقابية  ا�جهة  إدارة  �جلس  تضع   التدقيق يمكن  أن  الوطنية  التنسيق  سلطة  أو  ا�ح�ومي 

 ،ؤشرات أداء رئيسية يقّيمون ع�� أساسها �ش�ل دوري فعالية ا�جهة الرقابيةم

 ،أداء ا�جهة الرقابية �ش�ل دوري، و/أو القطاع لتقييميمكن استخدام الدراسات االستقصائية ع��  •

التقار�ر حسب   وجودة يمكن ل�جهة الرقابية ولوحدة املعلومات املالية أن يقدموا تقار�ر دور�ة عن عدد   •

للتداب��   الفعال  التنفيذ  ملستوى   
ً
جيدا  

ً
مقياسا �عت��  ما   

ً
كث��ا ذلك  ألن  منالقطاعات،  جانب   الوقائية 

 الكيانات ا�خاضعة للرقابة.

 

التعاون ب�ن ا�جهات الرقابية   .3.9 بالتعاون ا�ح��، بما �شمل  م�افحة غسل األموال وتمو�ل اإلرهاب  املعنية 

 االح��از�ة  والرقابة 

م�افحة غسل األموال وتمو�ل اإلرهاب، وا�جهات الرقابية  املعنية ب التعاون وتبادل املعلومات ب�ن ا�جهات الرقابية   .95

من  ، والسلطات ا�ختصة األخرى، بما �� ذلك جهات الضرائب و�نفاذ القانون،  املعلومات املالية  ووحدات،  األخرى 

واتخاذ  امل  اإلرهاب  وتمو�ل  األموال  غسل  �خاطر  جيد  فهم  املص�حة  أ�حاب  جميع  لدى  ي�ون  أن  لضمان  هم 

علومات  االجراءات الالزمة، والعمل ع�� التخفيف من حد��ا. و�مكن للتنسيق مع جهات انفاذ القانون ولوحدة امل

املالية أن �ساعد �� تقييم فعالية/فائدة نواتج برامج م�افحة غسل األموال وتمو�ل اإلرهاب �� الكيانات، وتقديم  

 رسائل منسقة �شأن تحديد أولو�ات ا�خاطر. 

ة  غسل األموال وتمو�ل اإلرهاب آلي   م�افحةاملعنية باالح��از�ة  ينب�� أن تن��ئ ا�جهات الرقابية وا�جهات الرقابية   .96

(ال�ي   ت�ون مخاطر غسل األموال وتمو�ل اإلرهاب  أن  لضمان  املؤس��ي  النظر عن اإلطار  للتعاون �غض  فعالة 

  فعالية اختبار  وتداب��  األموال، غسل م�افحة ع�� امل�ي  لإلشراف املتحدة اململكة مكتب. 3.5 الصندوق 

اق�ي  ا�خاطر  ع�� القائم الن�ج    ا�حددة املالية غ��  واملهن االعمال ملر

  املالية   غ��   واملهن  األعمال  ع��  رقابية  كجهات  �عيي��ا  يتم  ال�ي)  SRBs(  التنظيم  ذاتية  الهيئات  ع��  املكتب  �شرف

 ع��  الرقابية  ا�جهة  قامت  الرقا�ي،  �شاطهم  من  وكجزء.  املتحدة   اململكة  ��  األموال  غسل  لوائح  بموجب  ا�حددة 

 بتحديد  املتحدة،  اململكة  ��  كب��   خطر  بأنھ  يوصف   قطاع   ع��  �شرف   ال�ي  ا�حددة   املالية  غ��   واملهن  األعمال

   الرقابية  ا�جهة  أجرت  املكتب،  من  و�طلب.  للمخاطر  عرضة  األك��   103  الـ  كيانا��م
ً
   تقييما

ً
   ميدانيا

ً
  لتلك   عميقا

   مستوى   وحددت   الكيانات
ً
  إل��ا،   توصلوا  ال�ي  النتائج   أثرت  وقد.  والضوابط النظم  وضعف   االل��ام عدم  من   عاليا

. الكيانات هذه  ع�� املكثفة للرقابة مستمر ل��نامج املناسبة املوارد تخصيص ع�� املكتب، مع املناقشات ومتا�عة

 لتقييم  ا�خاطر  ومنخفضة  ومتوسطة  عالية  أ��ا  ع��  تحديدها   تم   ال�ي  الكيانات  لبعض  ز�ارة   عينة  عنھ  سينتج   مما

 . والصقل التقييم من مز�د إ�� تحتاج أو للغرض مالئمة األوسع  الرقابية اس��اتيجي��م �انت إذا ما

 وظائف   التنظيم،  ذاتية  الهيئات  سيما  وال  ا�حددة،  املالية  غ��   واملهن  األعمال  ع��  الرقابية  ل�جهة  ي�ون   وحيثما

  وتمو�ل   األموال  غسل  مل�افحة  االل��ام  لرقابة  خضعوا  الذين  أعضا��ا  عن  كمدافع  املثال،  سبيل  ع��(  متعددة 

  �ان   املتحدة،  اململكة  ��.  املناسب  النحو  ع��  ا�حتمل  املصا�ح  تضارب  إدارة   لضمان  ا�حذر  تو��  يجب  ،)اإلرهاب

 عمليات   من  �ل  دور   ع��  حافظوا  ممن  الرقابية  ا�جهات  تقييم  عند  املكتب  قبل  من  خاص  �ش�ل  ال��ك��   ذاه

  التخفيف   ع��  الرقابية  ا�جهة  داخل   ��ا  املعمول   القو�ة  ا�حوكمة  و�ساعد.  بالدفاع  ودورهم  األموال  غسل  م�افحة

 .ا�خطر هذا حدة  من

 املتحدة  اململكة: املصدر
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�عتمد ع�� ما تنص عليھ عمليات التقييم الوط�ي للمخاطر) خاضعة للرقابة ال�افية �� السياق ا�ح�� وع�� الوالية  

 االح��از�ة جزءابية  القضائية لصا�ح املهمت�ن. وح�ى عندما ال ت�ون ا�جهة الرق
ً
من جهة رقابية مت�املة مع ا�جهة    ا

تتحمل املسؤولية املباشرة عن   الرقابية ع�� م�افحة غسل األموال وتمو�ل اإلرهاب، و�التا�� فإن تلك ا�جهة ال 

االل��ام ع��     ، الرقابة 
ً
كث��ا فإ��ا  اإلرهاب،  وتمو�ل  األموال  غسل  م�افحة  ملتطلبات  االل��ام  رصد  ت�ون    أو  ما 

أخرى، عن ال��خيص، وس��صد تنفيذ النظم والضوابط من منظور تحوطي قد ت�ون ذات    مسؤولة، من ب�ن أمور 

  ل�جنة   اإلرشادي  الدليل  ع��االطالع  صلة ألغراض م�افحة غسل األموال وتمو�ل اإلرهاب. ملز�د من التفاصيل ير��  

امل�حق    اإلرهاب  وتمو�ل  األموال   �غسل   املتعلقة  للمخاطر   السليمة  اإلدارة  �شان   املصرفية  للرقابة   بازل   ��5  

الرقابية   ا�جهات  ب�ن  والتعاون  وا�جهات"التفاعل  وتمو�ل    االح��از�ة  األموال  غسل  م�افحة  ع��  الرقابية 

 .7.5". أمثلة من السلطات القضائية �� امل�خص املتعلق باملؤسسات املالية تحت القسم 27اب اإلره

و�اإلضافة إ�� فهم ا�خاطر، ينب�� آلليات التنسيق ا�حلية (وخاصة عملية التقييم الوط�ي للمخاطر) أن �سمح   .97

األموال  مخاطر غسل  أساس  اإلرهاب ع��  وتمو�ل  األموال  م�افحة غسل  ع��  للرقابة  املوارد  بتخصيص   
ً
أيضا

). ومن الناحية العملية، قد يتأثر االهتمام الرقا�ي �ختلف القطاعات باملوارد  2.1.2وتمو�ل اإلرهاب (انظر القسم  

غ�� متناسب من املوارد    عدد املتاحة. ع�� سبيل املثال، قد تطّبق جهة رقابية ذات موارد جيدة لقطاع أقّل مخاطرة  

. وع�� العكس من  لها قوي   تمو�ل   توفر   �سببوال وتمو�ل اإلرهاب، ع�� رصد االل��ام ملتطلبات م�افحة غسل األم

ذلك، فإن وجود جهة رقابية ضعيفة املوارد لقطاع ينطوي ع�� مخاطر أك�� قد تفشل �� تخصيص �سبة �افية 

 إ�� أن املوارد املتاحة لها غ�� �افية. و� ا  من موارده
ً
نب��  للرقابة ع�� م�افحة غسل األموال وتمو�ل اإلرهاب نظرا

املوارد   تخصيص  ع��  املساعدة  إ��  الرقابية  ا�جهات  ب�ن  والتنسيق  الوطنية  ا�خاطر  تقييم  عمليات  ��دف  أن 

 بطر�قة ترا�� ا�خاطر.

 التعاون الدو�� لتحقيق ن�ج رقا�ي قائم ع�� ا�خاطر  .3.10

و�عمل كيانات كث��ة خاضعة للتنظيم �ش�ل روتي�ي ع�� ا�حدود الوطنية، ومن ثم قد تخضع لرقابة م�افحة غسل   .99

 ما ت�ون مخاطر غسل  
ً
األموال وتمو�ل اإلرهاب من جانب عدة جهات رقابية �� واليات قضائية متعددة. وكث��ا

جھ القصور �� النظم والضوابط املوجودة �� جزء  األموال وتمو�ل اإلرهاب املذ�ورة عابرة ل�حدود، و�مكن تكرار أو 

التعاون الدو��، ال سيما فيما  و من ا�جموعة �� جزء آخر م��ا. و�تطلب اتباع ن�ج قائم ع�� ا�خاطر �� الرقابة  

يتعلق با�جموعات العاملة ع�� واليات قضائية متعددة. والتعاون ب�ن ا�جهات الرقابية مهم للتخفيف من تلك  

 .4028ة هو ما �غطيھ التوصي ا�خاطر و 

 يز�د التعاون الدو�� من فعالية الن�ج القائم ع�� ا�خاطر من خالل:  .100

 تبادل معلومات   –�عز�ز فهم ا�خاطر   •
ً
بما �� ذلك فهم سلوكيات ا�جموعة وفهم ا�خاطر. و�مكن أيضا

أو   الناشئة  با�خاطر  الرقابية  ا�جهات  ب�ن  الو��  لز�ادة  ا�خاطر  للمخاطر أوسع عن  لبلورة فهم مش��ك 

من املبادرات أو القطاعات أو األ�شطة (ع�� سبيل املثال، تقاسم ا�خاطر املرتبطة    املرتبطة بأنواع معينة 

ا�خاطر   قنوات  تقييمات  تقاسم  املا��). ومن شأن  الشمول  القيمة ألغراض  أو  األموال  خدمات  مقدمي 

ا�جما�� مللف ا�خاطر للمجموعة، وتأث��ه ع�� الكيانات والضوابط ب�ن ا�جهات الرقابية أن �عزز فهمهم  

 ا�خاضعة للتنظيم ل�ل م��م.

 
27   t_library/Publications/Opinions/2020/935606/Opinion%20on%20https://eba.europa.eu/sites/default/documents/files/documen

how%20to%20take%20into%20account%20MLTF%20risks%20in%20SREP.pdf 
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للتنسيق �شأن التدخالت واملتا�عة الرقابية، وتحديد أوجھ   –�� ا�جهود الرقابية    التعاون ��خ�� أوجھ   •

الرقابية إجراء   التآزر ودفعها من خالل تقاسم األولو�ات واالس��اتيجيات وال��امج الرقابية. و�جوز ل�جهات

النظراء األجانب ع�� إجراء تحقيقات  أو �سهلوا قدرة  يأذنوا  نيابة عن نظرا��م األجانب، وأن  تحقيقات 

 من أجل تحقيق الرقابة الفعالة ع�� ا�جموعة.   بأنفسهم �� الدولة، 

التداب�� الوقائية وقوة وظائف الرقابة    – ضمان التخفيف الفعال من ا�خاطر   • تنفيذ  والتدقيق لتقييم 

 ع�� مستوى ا�جموعة.

وهناك تحديات تواجھ التعاون الدو�� ب�ن ا�جهات الرقابية ع�� م�افحة غسل األموال وتمو�ل اإلرهاب قد تحد   .101

وتمو�ل   األموال  غسل  بم�افحة  املتعلقة  للمعلومات  مش��ك  فهم  وجود  عدم  مثل  الرقابة،  فعالية  من  بدورها 

عقبات قانونية أمام تبادل املعلومات مع النظراء وغ�� النظراء ع�� ا�حدود.   ودوج أو   مشارك��ا اإلرهاب ال�ي ينب��  

 ما تمنع أح�ام حماية البيانات وا�خصوصية من تبادل املعلومات ال�خصية ذات الصلة إلجراء اختبارات  
ً
غالبا

علقة با�حاالت ا�جار�ة ال�ي  . و�� �عض ا�حاالت، ال يتم إطالع النظراء األجانب ع�� املعلومات املت املالئمة والكفاءة

تتا�عها ا�جهات الرقابية �سبب ا�خوف من التنبيھ أو التسبب �� إنذار ال م��ر لھ. وقد ي�ون االتصال ع�� ا�حدود  

، ح�ى و�ن �ان يتعلق  
ً
 وليس مستمرا

ً
ب�ن ا�جهات الرقابية ع�� م�افحة غسل األموال وتمو�ل اإلرهاب مخصصا

 بخطر مستمر ع�� ا�حدود.

�� أن تتواصل ا�جهات الرقابية ع�� الكيانات ذات ا�خاطر األع�� العاملة �� مجموعات بنشاط مع ا�جهات  و�نب  .102

الرقابية األخرى ذات الصلة، و�نب�� أن ت�ون هناك قنوات رسمية للتعاون ب�ن ا�جهات الرقابية ع�� مجموعات  

للمع لومات ال�ي قد ت�ون ذات صلة بجهات رقابية  الكيانات ذات ا�خاطر األع��، بما �� ذلك التشارك التلقائي 

 اإلرهاب  وتمو�ل  األموال   غسل  �خاطر   السليمة   املصرفية  الرقابة   حول   بازل  ل�جنة اإلرشادي   الدليل   �شمل أخرى.

�� م�افحة  إرشادات حول أدوار ا�جهات الرقابية �� الدولة األم والدولة املضيفة وتضع إرشادات للرقابة ع�� تداب 

غسل األموال وتمو�ل اإلرهاب ع�� مستوى ا�جموعة للمؤسسات املالية. و�� االتحاد األورو�ي، يمكن أن يحدث  

�� العديد من   بالكيانات النشطة  التعاون الرقا�ي �� معاهد م�افحة غسل األموال وتمو�ل اإلرهاب فيما يتعلق 

الصندوق أدناه). وع�� الرغم من أن التعاون ب�ن ا�جهات    ع��  االطالعالدول األعضاء �� االتحاد األورو�ي (ير��  

 لز�ادة التعاون الدو��  األعمال واملهن غ�� املالية ا�حددة  الرقابية ع�� قطاعات  
ً
، إال أن هناك جهودا

ً
أقل تطورا

الرقابية ع��   ا�جهات  �شارك  املثال،  ع�� سبيل  ا�حددة.  املالية  غ��  واملهن  األعمال  الرقابة ع��  األعمال  �شأن 

دا واململكة  �� "املنتدى الدو�� ل�جهات الرقابية" الذي يضم جهات رقابية من أس��اليا وكن املهن غ�� املالية ا�حددة  و 

 والواليات املتحدة. ونيوز�لندا املتحدة

https://www.bis.org/bcbs/publ/d505.htm
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 . معاهد الرقابة ع�� م�افحة غسل األموال وتمو�ل اإلرهاب �� االتحاد األورو�ي 3.6 الصندوق         

االتحاد األورو�ي ع��    االح��از�ة ��تنص التشريعات املتعلقة بم�افحة غسل األموال وتمو�ل اإلرهاب والتشريعات  

ال��ام السلطات ا�ختصة بالتعاون وتبادل املعلومات، ولك��ا ال تحدد بالتفصيل كيفية تحقيق ذلك. و�� غياب إطار  

 التعاون 
ً
املعلومات ب�ن ا�جهات الرقابية ع�� م�افحة غسل األموال  وتبادل    مش��ك، قد ي�ون من الصعب أحيانا

    وتمو�ل اإلرهاب ألغراض الرقابة.

) األورو�ية  الرقابية  ا�جهات  أصدرت  األمر،  هذا  إرشادية ESAsوملعا�جة  أدلة  وتبادل    )  الرقا�ي  التعاون  �شأن 

د�سم��    �� و�شغ2019املعلومات  بإ�شاء  املتعلقة  القواعد  األدلة  هذه  وتضع  األموال  .  غسل  م�افحة  معاهد  يل 

 وتمو�ل اإلرهاب. 

�عمل معاهد م�افحة غسل األموال وتمو�ل اإلرهاب كمنتدى للتعاون وتبادل    االح��از�ة،وكما هو ا�حال �� املعاهد  

املعلومات. و�عمل ع�� دعم وضع فهم مش��ك من قبل جميع ا�جهات الرقابية للمخاطر ال�ي تنطوي عل��ا املصارف  

ا الرقابة ع�� م�افحة غسل  املالية عن  أو املؤسسة  املالية، وُ�بلغون بذلك املصرف  ألموال وتمو�ل  أو املؤسسات 

اإلرهاب. فع�� سبيل املثال، تحدد األدلة اإلرشادية كيف يمكن ل�جهة الرقابية ع�� م�افحة غسل األموال وتمو�ل 

 اإلرهاب استخدام معهد م�افحة غسل األموال وتمو�ل اإلرهاب العتماد ن�ج مش��ك واالتفاق ع�� إجراءات منسقة. 

مل�افحة غسل األموال وتمو�ل اإلرهاب �جميع املصارف واملؤسسات املالية  وتنص األدلة اإلرشادية ع�� إ�شاء معاهد  

ال�ي �عمل �� ثالث دول أعضاء ع�� األقل �� االتحاد األورو�ي. جميع ا�جهات الرقابية �� االتحاد األورو�ي مل�افحة  

أ�شئت معهد لها هم أعضاء    غسل األموال وتمو�ل اإلرهاب املشارك�ن �� الرقابة ع�� البنك أو املؤسسة املالية ال�ي

 دائمون �� ذلك املعهد. 

االتحاد األورو�ي وا�جهات الرقابية ع�� م�افحة غسل األموال وتمو�ل اإلرهاب    االح��از�ة ��وتد�� ا�جهات الرقابية  

وتمو�ل   �� الدول غ�� التا�عة لالتحاد األورو�ي ال�ي �عمل ف��ا املؤسسة إ�� املشاركة �� معاهد م�افحة غسل األموال

األورو�ي   االتحاد   �� األعضاء  غ��  الدول  من  التحوطي�ن  الرقابية  ا�جهات  دعوة  و�مكن  مراقب�ن.  بصفة  اإلرهاب 

ووحدات املعلومات املالية �� الدولة العضو �� االتحاد األورو�ي ال�ي يوجد ف��ا جهة رقابية رئيسية للمشاركة بصفة  

 مراقب�ن حسب االقتضاء. 

ملراقب�ن لقواعد سر�ة مماثلة لتلك املعمول ��ا �� االتحاد األورو�ي. ومن املتوقع أن �شار�وا  يجب أن يخضع جميع ا

و�توقع من   اإلرهاب.  وتمو�ل  األموال  م�افحة غسل  داخل معهد  املعلومات  تبادل  ذلك عن طر�ق   �� بما  بنشاط، 

الرقابية   ا�جهات  من  بأناملراقب�ن  لضما  االح��از�ة  إضافية  إجراءات  من يتخذوا  املستقاة  املعلومات  �شارك  ن 

الرقابية   ا�جهات  معاهد  مع  اإلرهاب  وتمو�ل  األموال  غسل  م�افحة  معهد  واتخاذاجتماعات  إجراءات    االح��از�ة 

 �شأ��ا حسب االقتضاء. 

 
ً
عن أ�خاص آخر�ن ذوي صلة، للمشاركة   و�مكن دعوة وحدات املعلومات املالية من واليات قضائية أخرى، فضال

 �افحة غسل األموال وتمو�ل اإلرهاب ع�� أساس مخصص حسب الضرورة.�� معهد م

 

 املسائل الشاملة .4

 ") SupTech  ستخدام جهات الرقابة للتكنولوجيا ("التكنولوجيا الرقابيةا .4.1

الرقا�ي وكيف  ��دف هذا القسم إ�� تبادل ا�خ��ات عن كيفية استفادة ا�جهات الرقابية من التكنولوجيا �� عملهم   .102

استفادوا من استخدام هذه األدوات �� إجراء الرقابة القائمة ع�� ا�خاطر. وال يدعو هذا القسم إ�� اعتماد أي  

 أدوات تكنولوجية محددة للرقابة.

للبيانات واألدوات التحليلية املتقدمة ا�جهات الرقابية ع�� أن ي�ونوا أك��   .103 و�مكن أن �ساعد املصادر ا�جديدة 

  
ً
أيضا وهناك  حد��ا.  من  والتخفيف  اإلرهاب  وتمو�ل  األموال  غسل  مخاطر  عن  الكشف   �� وفعالية  كفاءة 

وتحليلها الرقابية وتخز���ا  البيانات  جمع  للرقابة، وال سيما  متاحة  جديدة  تقييم    تكنولوجيات  لز�ادة  وتحو�لها 

 عن تحس�ن عملية الرقابة.
ً
 ا�خاطر، فضال
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الت .104 فوائد  ��خ��  خالل  تحقق  ومن  أن  الرقابية  ل�جهات  يمكن  مناسبا،  ذلك  �ان  حيثما  ا�جديدة  كنولوجيات 

 أهدافها الرقابية بمز�د من الفعالية والكفاءة. 

مة تتيح ل�جهات الرقابية   •  �� العمليات الروتينية وُتحرر موارد رقابية قِيّ
ً
و�مكن للتكنولوجيات أن �عمل آليا

 �� التجارب البشر�ة.إبشر�ة �� ا�حكم باإلضافة ال��ك�� ع�� املهام ال�ي تتطلب ا�خ��ة ال

إن التقدم �� قدرات معا�جة البيانات، وتقنيات التحليل املرتبطة بالشب�ات، وأتمتة العمليات الرو�وتية،   •

مفيدة   رقابية  رؤى  �جمع  الرقابية  ل�جهات   
ً
فرصا توفر  عام،  �ش�ل  االصطنا��  والذ�اء  اآل��،  والتعلم 

ا�خاطر ع�� القطاعات ومجموعات الكيانات املنظمة. و�مكن لبعض ا�جهات    إضافية وتحديد اتجاهات 

الرقابية ا�حصول ع�� مجموعة من املعلومات أك�� بكث�� من أي كيان فردي، و�نب�� أال يؤدي دور وحدة  

مع    املعلومات املالية، إال أنھ ينب�� مشاركة التكنولوجيا ال�ي تمكن من تحليل ا�خاطر ع�� نطاق املنظومة

ا�خاطر �ش�ل جما�� وا�حفاظ ع��    ا�جهات األخرى، ومع القطاع ا�خاص، حسب االقتضاء، وذلك إلدارة 

 سالمة النظام املا��. 

وتوجد فرص لت�خ�� استخدام التكنولوجيات ا�جديدة من أجل ز�ادة فعالية الرقابة �� جميع مجاالت  •

 العمل الرقا�ي تقر�با. نذكر م��ا: 

o  للكيا ا�خاطر  ال�ي  تقييم  ا�خاطر  تقييمات  �عزز  أن  للتكنولوجيا  و�مكن  للتنظيم:  ا�خاضعة  نات 

 تجر��ا ا�جهات الرقابية ع�� الكيانات ا�خاضعة للتنظيم، وع�� نطاق القطاع.

o   ،مراقبة ا�خاطر ع�� نطاق املنظومة: و�مكن للتكنولوجيا أن �عزز القدرات العامة ملراقبة ا�خاطر

ع�  يركز  ال�ي  الرقابة  اس��داف  ودعم  أجل  من  الكيانات  ع��  تركز  ال�ي  الرقابة  لز�ادة  األ�شطة   �

 ا�خاطر الناشئة �ش�ل أك�� فعالية. 

o   امليدانية/املكتبية عن الرقابية  املراجعات  �عزز فعالية  أن  للتكنولوجيا  الرقابية: و�مكن  املراجعات 

دة آلية �جموعات البيانات  طر�ق ز�ادة املراجعات اليدو�ة ل�جهات الرقابية بواسطة تحليالت بمساع

 الكب��ة. 

•  
ً
أن تتيح �عاونا أعمق، بما �� ذلك عن طر�ق �عز�ز الر�ط مع الكيانات ا�خاضعة    و�مكن للتكنولوجيا أيضا

للتنظيم. و�مكن للتكنولوجيا أن تفتح قنوات أك�� فعالية لتبادل املعلومات ب�ن ا�جهات التنظيمية وجهات 

الية. حيث إنفاذ القانون والكيانات ا�خاضعة للتنظيم، وأن �عزز وسائل الدفاع ا�جماعية ضد ا�جر�مة امل 

�ستخدم الكيانات ا�خاضعة للتنظيم التكنولوجيات للمساعدة �� وظائف م�افحة غسل األموال وتمو�ل 

قائمة ع�� التكنولوجيا، والرقابة الفعالة تتطلب أيضا فهم جيد الستخدام هذه    اإلرهاب أو تقدم خدمات

 الكيانات للتكنولوجيا واألثر الناتج ع��ا.

ا • ا�جهات  يتع�ن ع��  �� ذلك  كما  بما  تكنولوجيات جديدة  ا�حتملة العتماد  ا�خاطر   �� تنظر  أن  لرقابية 

الز�ادة ا�حتملة للمخاطر ال�امنة �سبب الفضاء اإللك��و�ي (من خالل جعل تأث�� ال�جمات اإللك��ونية  

اإلفراط أو اإلخفاقات التشغيلية أك�� خطورة بكث�� مما �انت عليھ عند استخدام اإلجراءات التقليدية)، و 

�� االعتماد ع�� نماذج التكنولوجيا وا�خاطر املتعلقة بالسمعة (إذا �انت ا�خوارزميات غ�� �حيحة وتم  

إ�� تقييمات و�جراءات رقابية خاطئة). وقد تظهر �عض   تؤدي  التكنولوجية فقد  �� التطبيقات  إدخالها 

 
ً
   افر البيانات األساسية.وتو الفائدة  ، بما �� ذلك اعتبارات الت�لفة/القيود العملية أيضا

ً
حاجة   وهناك أيضا

إ�� استعراض دوري لفعالية ا�حلول التكنولوجية و�عز�ز ا�حلول عند الضرورة، لضمان استمرار�ة �و��ا 

  قد ال ت�ون ا�جهات الرقابية ذات حجم ونطاق �افي�ن لت�خ��   �� األنظمة الالمركز�ة،   ذات صلة ودق��ا.

 تكنولوجيات رقابية. و�نب�� أيض
ً
تقييم ا�جهود الرامية إ�� التخفيف من ا�خاطر ا�حتملة، مثل �شغيل   ا
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التكنولوجيا ا�جديدة �� ش�ل مواز للعملية ا�حالية لف��ة زمنية معقولة، لضمان إم�انية إدارة املستوى  

 الناتج من ا�خاطر املتبقية بفعالية.

لفرص ال�ي تتيحها �� إطار مشروعها و�ستكشف مجموعة العمل املا�� مخاطر التكنولوجيات ا�جديدة وا  •

مخاطر   تقييم   �� التكنولوجيا  الستخدام  عملية  أمثلة  ع��  ولالطالع  الرق�ي.  بالتحول  املتعلق  ا�حا�� 

 .7.2القسم  االطالع ع��الكيانات، و�جراء الرصد املستمر وتحس�ن املوارد الرقابية املس��دفة، ير�� 

 االش��اك مع القطاع ا�خاص  .4.2

من أجل التوصل إ�� فهم جيد للمخاطر ال�ي تواجھ الكيانات ا�خاضعة للرقابة، ينب�� أن تحافظ ا�جهات الرقابية   .105

يت  أنماط غسل األموال وتمو�ل اإلرهاب �سرعة، وقد  تتطور  ا�خاص.  القطاع  املستمرة مع  مكن  ع�� مشارك��م 

ا�خاص هذه   القطاع  أن يحدد  املرجح  الرقابية. ومن  ا�جهات  التغ��ات و�عالم  ا�خاص من كشف هذه  القطاع 

التغي��ات قبل ا�جهات الرقابية أل��م ع�� اتصال مباشر بالعمالء. و�كفل التنسيق املستمر ب�ن ا�جهات الرقابية  

ل رسائل وا�حة �شأن التوقعات املتعلقة بإدارة  وا�جهات ا�ح�ومية األخرى �� �عاملها مع القطاع ا�خاص إرسا

، ينب�� أن �شمل "مشاركة صناعة" التثقيف والتوعية. و�مكن أن  
ً
ا�خاطر. و�� القطاعات ال�ي تم تنظيمها مؤخرا

 
ً
  �شمل �عض سمات نظام ا�حوار ب�ن ا�جهات والقطاع ا�خاص املنسق تنسيقا

ً
 ما ي��:  جيدا

ب�ن مج  • م 
ّ
املستمر واملنظ القانون،  ا�حوار  إنفاذ  الرقابية، وجهات  (ا�جهات  ا�ح�ومية  ا�جهات  موعة من 

للتنظيم.   ووحدة املعلومات املالية، ع�� سبيل املثال) ومجموعة من املشارك�ن من القطاعات ا�خاضعة 

و�� �عض الواليات القضائية، يتخذ هذا األمر ش�ل منتديات أو مؤتمرات أو �جان للتشاور الدائم. و�تيح 

األدلة اإلرشادية الرقابية أو غ��ها من التطورات. و�� ح�ن أن الغرض   صة ملناقشة ا�خاطر، وكذلكذلك فر 

  �� يمكن أن �ساعد  ال��ام الكيان، فإ��ا  تقديم �عليقات محددة �شأن  ليس  األسا��ي من هذه األحداث 

 ز�ادة الو�� بالتحديات واالستجابات املش��كة.

يف والتواصل مع القطاع ا�خاص لتحس�ن فهم ا�خاطر، بما �� ذلك من  تبادل املعلومات بانتظام، والتثق •

خالل الشرا�ات ب�ن القطاع�ن العام وا�خاص. و�مكن أن �ساعد ذلك ا�جهات الرقابية وا�جهات األخرى 

 
ً
أيضا و�مكن  ا�خاص.  القطاع  يواجهها  ال�ي  للمخاطر  وحداثة   

ً
تطورا أك��  فهم  تحقيق  �ساعد   ع��  أن 

 ). 7.4.2املثال �� القسم  االطالع ع�� �طو�ر فهمها للمخاطر (ير�الكيانات ع�� ت

ع�� سبيل املثال، التماس  .  الس�� ل�حصول ع�� التغذية العكسية من القطاع ا�خاص �شأن قضايا معينة •

الرئيسية من دورة التفتيش أو املراجعات املواضيعية، أو تحديد القضايا  ردود فعل عامة �شأن النتائج  

ال�ي تحتاج إ�� التوجيھ التنظي�ي أك�� من غ��ها أو توضيح �شأن املتطلبات املبسطة �� العمالء/املنتجات 

 املنخفضة ا�خاطر ال�ي يثبت أ��ا منخفضة ا�خاطر. 

الكيا • يتجاوز  بما  والتوعية  ا�حوار  نطاق  من  توسيع  أوسع  مجموعة  لتشمل  للتنظيم  ا�خاضعة  نات 

�� اليابان العمل مع   الصناعة ا�جماه�� ذات الصلة. فع�� سبيل املثال، �شمل أ�شطة التوعية �� مجال  

الرابطات التجار�ة ورابطات أ�حاب السفن لتبادل املعلومات املتعلقة با�خاطر مع الكيانات ا�خاضعة 

أجل   من  العام  والقطاع  غسل  للتنظيم  م�افحة  �شأن  القطاع  يواجهها  ال�ي  ال�امنة  با�خاطر  التوعية 

ا�خاضعة   الكيانات  تتخذها  ال�ي  والتحقيقات  املعامالت   �� الواجبة  العناية  اتخاذ  وضرورات  األموال، 

 للتنظيم ضد عمالءها. 
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 استخدام األطراف الثالثة  .4.3

 ثالثة (مثل االستشار��ن .106
ً
) لدعم وظائفهم املتعلقة  املدقق�ن ا�خارجي�ن أو    وقد �ستخدم ا�جهات الرقابية أطرافا

بم�افحة غسل األموال وتمو�ل اإلرهاب. و�� ح�ن أن هذه األ�شطة يمكن أن توفر خ��ة مفيدة وأن توفر املوارد  

الرئيسية ألهم املهام، فإن املسؤولية �� ��اية املطاف تقع ع�� عاتق ا�جهات الرقابية لضمان االل��ام بال��اما��م 

 رقابية. و���ز هذا القسم �عض الفرص وا�خاطر ال�ي ينب�� أن تدركها ا�جهات الرقابية �� هذا السياق. ال 

بناء القدرات الداخلية واستخدام األطراف الثالثة. و�نب�� أن ت�ون   .107 ومن الضروري إقامة التوازن ال�حيح ب�ن 

امها بفعالية واستقالل. ويشمل ذلك العدد ال�ا��  األولو�ة �� بناء القدرات الداخلية ل�جهات الرقابية ع�� أداء مه

مهام    �� ثالثة  أطراف  ي�ون الستخدام  قد  واملؤهالت.  املهارات  من  بمجموعة  ا�جهز�ن  الداخلي�ن  املوظف�ن  من 

م�افحة غسل األموال وتمو�ل اإلرهاب �عض الكفاءات. غ�� أن االعتماد املفرط ع�� األطراف الثالثة أو التعو�ل  

 ن أن يقوض بناء ا�خ��ات والقدرات الداخلية.عل��م يمك

يتعلق   .108 فيما  املا��  القطاع   �� التطور  مستوى  ز�ادة  مع  خاصة  أهمية  أك��  ثالثة  أطراف  استخدام  أصبح  وقد 

املالية   "التكنولوجيا  (مثل  املالية  وا�خدمات  املنتجات   �� وقدرات  FinTechباالبت�ارات  األعمال  ونماذج   ("

ولذلك، فإن القدرة ع�� االستفادة من خ��ة املهندس�ن املالي�ن وخ��اء تكنولوجيا املعلومات    تكنولوجيا املعلومات.

 وعلماء البيانات وغ��هم من املهني�ن �� األ�شطة الرقابية تصبح ضرور�ة للرقابة الفعالة.

احدة أو  �عض املنتجات املالية تنطوي ع�� الهندسة املالية ال�ي يمكن أن تذهب إ�� تصميم ح�ى صفقة و  •

). و�� ح�ن تحتاج ا�جهات Exotic Financial Products(   ' عادية  غ�� عقد واحد (ما �س�ى بـ'املنتجات املالية  

الرقابية إ�� تطو�ر فهمهم ا�خاص لهذه املنتجات وا�خاطر املرتبطة ��ا، فإن ا�حصول ع�� ا�خ��ة واملهارات 

 الفهم.املتخصصة قد �ساعد �� �عض ا�حاالت ع�� تطو�ر هذا 

تكنولوجيا دف��   • �� تقنيات معا�جة املعلومات وتحليلها وتخز���ا، واالبت�ارات مثل  التغ��ات السريعة  إن 

املستخدمة  التكنولوجيا  ع��  والرقابة  اإلشراف  أهمية  من  تز�د  االصطنا��  الذ�اء  أو  املوزعة  األستاذ 

 لالضطالع بوظائف م�افحة غسل األموال وتمو�ل اإلرهاب.

القطاع املصر�� وغ��ه من ال   • بالرقابة ع�� م�افحة غسل األموال وتمو�ل اإلرهاب ع��  يمكن االضطالع 

�س�ى   (ما  لد��ا  املعلومات  تكنولوجيا  لنظم  شامل�ن  وفهم  فحص  إجراء  دون  الكب��ة  املالية  املؤسسات 

بم�افحة غسل األموال    وحلول االل��ام ومعاي�� ") بما �� ذلك نظم الرصد  MISبأنظمة املعلومات اإلدار�ة "

 وتمو�ل اإلرهاب ال�ي يقدمها الطرف الثالث. 

أن   .109 يمكن  املنخفضة  ا�خاطر  ذات  الكيانات  أو  القطاعات  رصد   �� للمساعدة  ثالثة  أطراف  استخدام  أن  كما 

�شأن  �ساعد ا�جهات الرقابية ع�� ال��ك�� ع�� الكيانات ذات ا�خاطر األع��. وت��ز إرشادات مجموعة العمل املا��  

الن�ج القائم ع�� ا�خاطر �� قطاع مقدمي خدمات األموال أو القيمة أن إشراك أطراف ثالثة للمساعدة �� إجراء 

مراجعات دور�ة ملقدمي خدمات األموال او القيمة األقل خطورة يمكن أن �ساعد ا�جهات الرقابية ع�� ال��ك��  

 .عل��م  ُيط��ر وتجنب أن ع�� مقدمي خدمات األموال أو القيمة األك�� عرضة ل�خط 

ثالثة .110 أطراف  استخدام  �ساعد  أن  الت�حيحية. ع�� سبيل    و�مكن  الكيانات  جهود  رصد  الرقابية ع��  ا�جهات 

املا�� أن تطلب من كيان ما إشراك خدمات "ال�خص املاهر"   لهيئة السلوك  يمكن  �� اململكة املتحدة،  املثال، 

هر اختبار أنظمة وضوابط الشركة،  ا. يمكن لل�خص امل 29السلوك املا��إلجراء مراجعة وتقديم تقر�ر إ�� هيئة  

 
29reviews-persons-https://www.fca.org.uk/about/supervision/skilled   

https://www.fca.org.uk/about/supervision/skilled-persons-reviews
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 وتحديد نقاط الضعف، و�� �عض ا�حاالت، معا�جة نقاط الضعف ال�ي تم تحديدها. 

ينب�� أن تتيح ممارسات التوظيف لدى ا�جهات الرقابية مرونة �افية لضمان تمكن ا�جهات الرقابية من ا�حصول   .111

 ع�� ا�خ��ة التقنية الال 
ً
أن �ساعد املهام ا�خارجية واالنتدابات هؤالء    زمة لتلبية متطلبا��م التنظيمية. و�مكن أيضا

 املوظف�ن ع�� تنويع خ��ا��م و�عميقها. عند إشراك طرف ثالث، ينب�� ع�� ا�جهة الرقابية: 

، ا�خ��ة  أن ي�ون لد��ا عمليات لتقييم وتوظيف مر�ح�ن من أطراف ثالثة (مثل الكفاءات، وثائق االعتماد  •

 . �� مجال ا�خاطر، التضارب ا�حتمل �� املصا�ح، إ�خ.)

 أن ي�ون لد��ا قوان�ن حماية البيانات ذات الصلة. •

واستقاللية، بما يتما��ى مع املهام أو    وضع ضوابط لضمان قيام األطراف الثالثة بمهامها بكفاءة وفعالية •

 .التعليمات ال�ي تقدمها ا�جهة الرقابية

 . وجود بروتو�والت �افية للتواصل �� املسائل ا�حددةضمان   •

 .أن ي�ون لد��ا عمليات لإلشراف ورصد جودة العمل الذي يتم تقديمھ  •

أن ي�ون لد��ا طلبات أذونات من أطراف ثالثة للوصول إ�� املعلومات السر�ة ل�جهة الرقابية، وأن �ش��ط  •

ك��ونية �حماية املعلومات ا�حساسة، بما �� ذلك عل��م االل��ام الختصاصات وا�حة وعمليات يدو�ة وال 

 ما يتعلق بقوان�ن حماية البيانات ذات الصلة. 

�عت�� ا�خطوات املبينة أعاله هامة بالنسبة ل�جهات الرقابية ل�ي ُيدر�وا أن ا�خ��ة ال�ي يتم توف��ها �� ذات جودة   .112

وأ توفرها،  يتم  ال�ي  نفسها   �� م��م  املتوقعة  النتائج  وأن  ومشا�ل  عالية  بالنظم  علم  ع��  الرقابية  ا�جهة  ن 

 الضوابط ال�ي يتم تحديدها داخل الكيانات. 

وظائف   .113 �عض  لتنفيذ  غة 
ّ
املبِل الكيانات  جانب  من  الثالثة  األطراف  استخدام   �� يكمن  آخر  م��ايد  اتجاه  وثمة 

الواجبة   العناية  عناصر  و�عض  ال�جالت،  حفظ  (مثل  اإلرهاب  وتمو�ل  األموال  غسل  العمالء،  م�افحة  تجاه 

 لقرارات مجلس األمن التا�ع لألمم املتحدة ذات الصلة، ورصد  
ً
ورصد اإلرهابي�ن من األفراد والكيانات ا�حددة وفقا

باال  االل��ام  عن  القانونية  املسؤولية  تظل  ا�حاالت،  هذه  و��  ا�خاطر).  ممث��  السياسي�ن  ��امات ل األ�خاص 

اإلرهاب ع�� عاتق الكيان املبلغ. غ�� أنھ ينب�� أن ي�ون ل�جهة الرقابية،  املتعلقة بم�افحة غسل األموال وتمو�ل  

�� الوفاء   الثالثة  التقار�ر، سلطة دراسة قدرات وفعالية هذه األطراف  يقدم  ع�� األقل من خالل الكيان الذي 

 باملهام املتعاقد عل��ا �� إطار م�افحة غسل األموال وتمو�ل اإلرهاب.
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 امل�حق (أ) نظرة عامة ع�� األدوات الرقابية
 

 و�دار��ا ا�خاطر  فهم

عائدات م�افحة غسل األموال وتمو�ل 

 اإلرهاب 
 

AML/CFT returns 

طلبات منتظمة أو مخصــــــصــــــة إ�� الكيانات ل�حصــــــول ع�� بيانات ومعلومات كمية ونوعية تتعلق بمؤشــــــرات 

خطوط األعمـــال، وقطـــاعـــات املنتجـــات، وأنواع   األموال وتمو�ـــل اإلرهـــاب (مثـــلا�خـــاطر الرئيســـــــــــــيـــة لغســـــــــــــــل  

العمالء) ومعلومــات عــامــة عن الكيــان وطبيعــة ونطــاق األ�شـــــــــــــطــة. و�مكن أن أتمتــة جمع العــائــدات العــاديــة  

مل�افحة غســــل األموال وتمو�ل اإلرهاب، ��دف مســــاعدة ا�جهة الرقابية ع�� اكتســــاب فهم أفضــــل للمخاطر  

 ال�ي يتعرض لها قطاعهم، وللمساعدة �� تحديد خصائص الكيانات ا�خاضعة للرقابة.

 االش��اك مع مجلس اإلدارة واإلدارة العليا

 

Engagements with Board and Senior 

Management 

و�مكن أن تتيح املشــــــار�ات املنتظمة مع مجلس اإلدارة واإلدارة العليا للكيانات ا�خاضــــــعة للرقابة، وال ســــــيما  

تلك ال�ي تتســم بأهمية منتظمة، ل�جهات الرقابية جمع املعلومات �� الوقت املناســب عن التغي��ات ا�حتملة 

 ا�خاطر ال�امنة �� الكيان.ؤثر ع�� يمكن أن الذي من امل�� اس��اتيجية العمل أو ال��ك�� 

اقبة املستمرة للمخاطر واالتجاهات  املر

 الناشئة

 

Ongoing Surveillance of emerging risks and 

trends 

تتطلع ا�جهــات الرقــابيــة إ�� تحــديــد اتجــاهــات ا�خــاطر الرئيســـــــــــــيــة وا�خــاطر املنتظمــة من خالل آليــات مثــل  

األخرى، واســــــــتخراج البيانات ذات الصــــــــلة با�خاطر ع�� مســــــــتوى املنظومة، االرتباط مع ا�جهات التنظيمية  

وا�حادثات مع الكيانات ا�خاضـــــعة للتنظيم، والرصـــــد املســـــتمر لألخبار. وهذا من شـــــأنھ أن �ســـــاعد �� إجراء 

 تقييمات أك�� ديناميكية ومحدثة �خاطر الكيانات ا�خاضعة للتنظيم.

عمليات  املراقبة ســتؤثر �شــ�ل مباشــر ع�� معايرة االســتجابة الرقابية (مثلكما أن النتائج املســتخلصــة عن 

 التفتيش املواضيعية ملعا�جة أوجھ الضعف �� النظام، أو مجاالت ترك�� محددة للكيانات الفردية).

 الكيانات  لدى اإلرهاب وتمو�ل األموال غسل م�افحة وضوابط نظمةأ تقييم

إدارة ا�خاطر استبيانات �شأن ضوابط 

 مل�افحة غسل األموال وتمو�ل اإلرهاب

 

Questionnaires on AML/CFT risk 

management controls 

ــتبيانات، ال�ي يتم تحدي��ا عادة ع�� أســـاس منتظم، تمكن ا�جهات الرقابية من ت�و�ن رؤ�ة مبكرة   وهذه االسـ

مو�ل اإلرهاب، وصـياغة خطة مشـاركة ضـوابط الكيان �� التخفيف من مخاطر غسـل األموال وت ملدى كفاية

أن �شــــــــــــمل االســــــــــــتبيانات جوانب مختلفة من ضــــــــــــوابط إدارة مخاطر م�افحة غســــــــــــل    هادفة. و�مكنرقابية 

األموال وتمو�ل اإلرهاب ال�ي تضــــــــعها الكيانات، بما �� ذلك إطار اإلدارة املعمول بھ، وتحديثات الســــــــياســــــــات 

 واإلجراءات ذات الصلة، ومدى قوة تنفيذ الضوابط، وما إ�� ذلك.

 أن ت�ون املالحظات الواردة من  
ً
نقاط الضـــــــــــــعف املشـــــــــــــ��كة املشـــــــــــــار إل��ا) ع��   مثلالكيانات (و�مكن أيضـــــــــــــا

ــا إذا ـ�ــان ينب�� إجراء مراجعـــات  ــابيـــة �شــــــــــــــــأن مـ ــابـــة �غـــذيـــة عكســـــــــــــيـــة ل�جهـــات الرقـ ــا�� بمثـ املســـــــــــــتوى القطـ

 مواضيعية، لتحس�ن فهم القطاع للمخاطر.

 استعراض مدى كفاية تقار�ر مجلس اإلدارة

 واإلدارة واإلشراف 

 

Review adequacy of board and management 

reporting and oversight 

و�مكن ل�جهــات الرقــابيــة تقييم مــدى متــانــة هي�ــل إدارة الكيــانــات و�طــارهــا، ومــدى كفــايــة التقــار�ر املتعلقــة  

كمؤشـــــــــــــر ع�� ثقـافـة ا�خـاطر �� بم�ـافحـة غســـــــــــــل األموال وتمو�ـل اإلرهـاب إ�� مجلس اإلدارة واإلدارة، وذلـك  

 الكيان. و�مكن إجراء املراجعات (االستعراضات) �ش�ل ميدا�ي ومكت�ي.

 استعراض كفاية السياسات واإلجراءات

 

Review adequacy of policies and 

procedures 

ن ا�جهات الرقابية من تقييم مدى كفاية وفعالية ســــــــياســــــــات و�جراءات الكيانات �� 
ّ

التخفيف من  وهذا يمك

مخـاطر ال غســـــــــــــل األموال وتمو�ـل اإلرهـاب. كمـا يمكن أن يتيح ل�جهـات الرقـابيـة فرصـــــــــــــة لتثبـت نتـائج تقييم 

 ا�خاطر ال�ي أجراها الكيان.

 و�مكن إجراء املراجعات (االستعراضات) �ش�ل ميدا�ي ومكت�ي.

استعراضات التدقيق الداخ��  

 وا�خار�� 
 

Review of internal and external audit 

reports 

ــاعـد هـذه التقـار�ر ا�جهـات الرقـابيـة ع�� تحـديـد أي مجـاالت محتملـة من مواطن الضـــــــــــــعف ��  و�مكن أن �ســـــــــــ

ــ��اك الرقا�ي. و�مكن إجراء املراجعات (االســـتعراضـــات)  الكيانات ا�خاضـــعة للتنظيم من أجل املز�د من االشـ

 �ش�ل ميدا�ي ومكت�ي.
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 األهداف والنطاق 

محتملة    يحدد  .114 اس��اتيجيات  ويعرض  ا�خاطر  ع��  القائمة  الرقابة  تطبيق   �� املش��كة  التحديات  القسم  هذا 

ال يلزم السلطات باتخاذ أي من التداب�� ا�حددة واملبينة فيھ. و�نب�� أن ُتقرأ إ��  للتصدي لهذه التحديات، ولكنھ

 اإلرشادية الواردة �� ا�جزء األول من هذه الورقة. جانب معاي�� مجموعة العمل املا�� واألدلة 

ة القائمة �� تلك الواليات القضائية  ي األطر الرقاب   �� ضوء   3ينب�� النظر �� األمثلة الواردة �� هذا القسم و�� ا�جزء   .115

ضيحية  وقد ال ت�ون االس��اتيجيات مناسبة �� جميع السياقات. واألمثلة املدرجة �� هذا التقر�ر �� ألغراض تو   -

فقط وال �ش�ل إقرار مجموعة العمل املا�� لفعالية اإلطار الرقا�ي �� دولة ما ألغراض التقييمات املتبادلة ا�خاصة  

 بمجموعة العمل املا�� أو غ�� ذلك. و�ن�ح القراء بأن يضعوا هذا �� االعتبار عند الرجوع إ�� هذه األمثلة.

 ت املتبادلة نظرة عامة ع�� التحديات ا�حددة �� التقييما

من   .116 فإن  ا�خاطر،  ع��  القائم  الرقابة  ن�ج  تطبيق   �� النجاحات  �عض  تب�ن  املتبادلة  التقييمات  أن  ح�ن  و�� 

الضروري إدخال تحسينات رئيسية وأساسية �� ثالثة من التقييمات من أصل أر�عة. وصنفت غالبية الدول الـ  

تقييمها ع�� ضوء من�جية عام    102 تم  ا  2013ال�ي  أ��ا "متوسطة"  املباشرة  ع��  النتيجة   �� . وتب�ن  3لفاعلية 

املراجعات املبنية ع�� أساس �ل مسألة أساسية أن أك�� الثغرات �� تحقيق تصنيف "أسا��ي" �� �� تنفيذ الن�ج  

�� الرقا�ي (املسألة األساسية   ) وتطبيق العقو�ات ع�� عدم االل��ام (املسألة األساسية  3.2القائم ع�� ا�خاطر 

إ�� أن    59يل عينة من  ). ويش�� تحل 3.4  
ً
٪ من  7٪ فقط من ا�جهات الرقابية ع�� املؤسسات املالية و24تقييما

 للمخاطر. و�كشف تحليل املسألة  األعمال أو املهن غ�� املالية ا�حددة  ا�جهات الرقابية ع��  
ً
 ُمحّدثا

ً
أجروا تقييما

اس حساس للمخاطر ال يرتبط بالضرورة  من هذه التقار�ر أن القدرة ع�� تطبيق الرقابة ع�� أس   3.2األساسية  

 الرقابة    بجودةبالقطاع ا�خاضع للرقابة، بل  
ً
الوسائل واألدوات املتاحة ل�جهات الرقابية). و�ستطيع    أي (  عموما

ا�جهات الرقابية ال�ي لها موارد وأدوات أك�� من تخفيف هذه الفجوات، ولكن ليس القضاء عل��ا، والرقابة �ش�ل  

 قطا�� املؤسسات املالية واألعمال واملهن غ�� املالية ا�حددة.�اٍف ع�� 

 من حيث االل��ام الف�ي للمتطلبات املتصلة بالرقابة، مع حصولهم ع�� تصنيف    دول ال   وتؤدي  .117
ً
 عموما

ً
أداًء جيدا

٪  44  مل��م إ�� حد كب�� �� معظم التوصيات. ومع ذلك، ال تزال هناك �عض نقاط الضعف ال�ي ال تزال موجودة ��

 ، واملتعلقة بالرقابة ع�� األعمال واملهن غ�� املالية ا�حددة. 28من الدول ال�ي تم تصنيفها غ�� مل��م �� التوصية 

املا��   .118 القطاع  ع��  ال�ي وضعت  واملوارد  الرقابة  ع��  ال��ك��  من  مختلفة  الضوء ع�� درجات  التقييمات  و�سلط 

ت  ا�حددة.  املالية  غ��  واملهن  األعمال  بالنسبة  وقطاع   
ً
تقدما أك��   

ً
عموما هو  ا�خاطر  أساس  ع��  الرقابة  نفيذ 

 ما ت�ون قطاعات األعمال واملهن  
ً
للمؤسسات املالية مما هو عليھ بالنسبة لألعمال واملهن غ�� املالية ا�حددة. غالبا

 ما ال ي�ون لدى  و   والقطاع.غ�� املالية ا�حددة أحدث إ�� التنظيم و�� �عت�� من التحديات ل�جهات الرقابية  
ً
كث��ا

 
 

 :الثا�ي ا�جزء

 الدول  من وأمثلة ا�خاطر ع�� القائمة الرقابة �� املش��كة للتحديات للتصدي اس��اتيجيات 
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ع��   ا�خاطر  تقييمات  أن  كما  الل��اما��ا،  �اف  فهم  ا�حددة  املالية  غ��  واملهن  األعمال  قطاعات   �� الكيانات 

داخل   قيود   
ً
أيضا هناك  ت�ون  ما   

ً
وكث��ا  .

ً
تطورا أقل  ت�ون  متاحة،  ت�ون  عندما  والكيانات،  القطاعات  مستوى 

مراقبة األعمال واملهن غ�� املالية ا�حددة (أي االفتقار إ�� القدرات/ا�خ��ة  ا�جهات املسؤولة عن الرقابة ع�� أو  

ذلك).   إ��  وما  املتداخلة،  واملسؤوليات  الرقابة،   �� ا�جديدة  وا�جهات  الكب��ة،  القطاعات  ع��  للرقابة  واملوارد 

 من الكيانات ال�ي ت
ً
 كب��ا

ً
 ما �شمل هذه القطاعات عددا

ً
 من حيث ا�حجم  و�اإلضافة إ�� ذلك، غالبا

ً
تباين كث��ا

 �� مجموعة متنوعة من األ�شطة، مما يخلق تحديات �� مجال تقييم  
ً
والطبيعة والتطور، �� ح�ن �شارك أيضا

ا�خاطر والرقابة ع�� أساس ا�خاطر. و�مكن أن ت�ون التحديات فيما يتعلق بالرقابة ع�� مقدمي خدمات األصول  

 �سبب عدد من العوامل، بما �� ذلك  االف��اضية مماثلة لتلك ال�ي تواجه 
ً
ها القطاعات األخرى، ولك��ا فر�دة أيضا

 الطبيعة ا�جديدة للقطاع، ومدى انتشاره ع�� الصعيد العاملي، والسرعة ال�ي يمكن ��ا إجراء املعامالت.

 اإلرهاب اس��اتيجيات ملعا�جة التحديات �� تقييم مخاطر غسل األموال وتمو�ل   .5

 انقطاع االتصال بالتقييم الوط�ي للمخاطر أو عدم ا�حاذاة لھ .5.1

��دف التقييمات الوطنية للمخاطر إ�� توجيھ السياسات واالس��اتيجيات الوطنية مل�افحة غسل األموال وتمو�ل   .119

ليھ. و�� توفر  اإلرهاب وتنفيذ ن�ج قائم ع�� ا�خاطر �� تنظيم م�افحة غسل األموال وتمو�ل اإلرهاب والرقابة ع

نظرة محددة �خاطر غسل األموال وتمو�ل اإلرهاب ال�ي تتعرض لها الدولة. و�نب�� مراجعة التقييمات الوطنية  

ثة. و�ذا لم يتم تقييم مخاطر غسل األموال وتمو�ل اإلرهاب ع�� املستوى الوط�ي   للمخاطر بانتظام و�بقاءها محدَّ

، أو إذا �ان  
ً
 شامال

ً
ب�ن نتائج التقييم الوط�ي للمخاطر والرقابة    محاذاة هناك انقطاع أو عدم  أو القطا�� تقييما

ع�� م�افحة غسل األموال وتمو�ل اإلرهاب، فال يمكن أن ت�ون الرقابة ع�� م�افحة غسل األموال وتمو�ل اإلرهاب 

 ع�� ا�خاطر �ش�ل فعال. ع�� سبيل املثال، �� ح�ن �عمل �عض الواليات القضائية ع�� ت
ً
صميم وتطو�ر  قائمة

أطر رقابية قائمة ع�� ا�خاطر مل�افحة غسل األموال وتمو�ل اإلرهاب، الحظت �عض الواليات القضائية وجود  

�غرات وأوجھ قصور �� التقييمات الوطنية للمخاطر، حيث لم تحدد هذه التقييمات �ش�ل شامل جميع مخاطر  

واملعلومات   الرؤى  توفر  أو  اإلرهاب  وتمو�ل  األموال  هذه  غسل  قيام  إ��  هذا  أدى  وقد  ا�خاطر.  �شأن  الالزمة 

�شأن   سيما  ال  إضا��،  بتحليل  واستكمالها  للمخاطر  الوطنية  تقييما��ا   �� النظر  بإعادة  القضائية  الواليات 

ا�خاطر القطاعية. ومن األمثلة األخرى ع�� املسائل ا�حتملة �� التقييمات الوطنية للمخاطر تكمن �� االفتقار  

قطاعات  للمعلوم  �� اإلرهاب  وتمو�ل  األموال  غسل  ومخاطر  املتوسطة،  املناطق/القطاعات  مخاطر  حول  ات 

 ضرور�ة للن�ج الفعال القائم ع�� ا�خاطر �� الرقابة ع�� م�افحة  
ً
األعمال واملهن غ�� املالية ا�حددة، و�� أيضا

لتقييم الرقا�ي للمخاطر أن ي�ونا ع��  غسل األموال وتمو�ل اإلرهاب. وال يجب ع�� التقييم الوط�ي للمخاطر وا

تقييم ا�خاطر وما إ�� ذلك، ولكن ينب�� أن ي�ون هناك ا�ساق عام   مستوى واحد من ا�حاذاة من حيث تصنيف 

 ب�ن نتائج التقييم�ن. 

 اس��اتيجيات للتصدي لهذا التحدي: .120

رك وتناقش فهمها للمخاطر  اتتشينب�� ل�جهات الرقابية أن �شارك �� عملية التقييم الوط�ي للمخاطر وأن   •

 �� ونتائجھ  للمخاطر  الوط�ي  التقييم  تقر�ر  ي�ون  أن  و�نب��  اآلخر�ن.  املص�حة  أ�حاب  مع  القطاعية 

متناول ا�جهات الرقابية و�نب�� أن تؤخذ �� االعتبار عند وضع اس��اتيجيات الرقابة. و�ذا لم يكن التقييم 

 بما يكف
ً
 أو شامال

ً
ي لإلبالغ عن إطار الرقابة القائم ع�� ا�خاطر، فينب�� مراجعتھ الوط�ي للمخاطر �امال

 وتحسينھ. 

لسلطات أن تضمن التواصل املستمر ب�ن ا�جهات الرقابية حول التقييم الوط�ي للمخاطر  ع�� ا   و�نب�� •
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  �� تنعكس  أن  يجب  ال�ي  الناشئة  ا�خاطر  وفهم  الراهن  الوقت   �� ا�خاطر  تحديد  استمرار  لضمان 

 تحديثات التقييم الوط�ي للمخاطر.

 للتنظيم   ةا�خاضعالفئات  تحديد  -مجاالت جديدة للمسؤوليات الرقابية  .5.2

إذا تم توسيع سلطة ا�جهة الرقابية لتشمل قطاًعا لم يكن خاضًعا للرقابة من قبل ألغراض م�افحة غسل األموال  .121

والبدء �� فهم بيئة ا�خاطر. وهذا أمر    للتنظيمة  ا�خاضع  الفئاتتحديد  وتمو�ل اإلرهاب، فإن ا�خطوة األو�� ��  

 
ً
القرارات، بما �� ذلك املوارد واملهارات وا�خ��ات الالزمة للرقابة الفعالة    من  مهم بصفة خاصة، ألنھ يدعم عددا

 
ً
   ع�� القطاع. وغالبا

ً
إذا تم توسيع نطاق السلطة لتشمل األ�شطة ال�ي تضطلع    ما ت�ون هذه املهمة أك�� وضوحا

الكيانات   ب�ن    للتنظيم   ا�خاضعة ��ا  املعلومات وتبادلها فيما  �عقب هذه  التحدي هو  ي�ون  ألغراض أخرى (قد 

الفئاتالسلطات). وتحديد   بالفعل    مثل هذه  للرقابة  بكيانات ال تخضع  األمر  يتعلق  أك�� صعو�ة عندما  ي�ون 

مقدمي خدمات األصول االف��اضية �� معظم الواليات القضائية). ع�� سبيل املثال، قد ي�ون    ثلم آخر (لغرض  

قبل بدء عملية الت�جيل/ال��خيص. و�� إحدى الواليات القضائية ال�ي    الفئاتمن الصعب التنبؤ بدقة بحجم  

من أجل مقدمي خدمات   ع�� وشك إدخال لوائح م�افحة غسل األموال وتمو�ل اإلرهاب  -�� وقت مبكر    - �انت  

حوا��   أن  الرقابية  ا�جهة  قدرت  االف��اضية،  االف��اضية  من    50األصول  األصول  خدمات  يرغبون  مقدمي 

بالت�جيل ككيانات ملزمة. ومع ذلك، عندما دخل النظام ح�� التنفيذ، �ان العدد الفع�� للت�جيالت املستلمة  

،  من قطاعات مختلفةدم وجود جمعيات تجار�ة أو هيئات  . و�مكن أن ي�ون التحدي أك�� حدة عند ع350حوا��  

ووجود عدد أك�� من املشغل�ن. كما من املمكن حدوث تحديات إضافية عندما ي�ون مقر الكيانات الفع�� خارج  

نوادي القمار ع�� اإلن��نت أو مقدمي خدمات األصول    مثل داخلها (ولك��ا قادرة ع�� العمل    القضائية، الوالية  

 االف��اضية).

، فقد تحدث تقلبات و�غي��ات ��   .122
ً
للتنظيم  ة  ا�خاضعأعداد الفئات  وح�ى عندما ال ي�ون مجال املسؤولية جديدا

عدد   تحديد   �� إخفاق  حاالت  الفئات  أو  مكتب  هذه  وجد  املتحدة،  اململكة   �� املثال،  سبيل  ع��  �امل.  �ش�ل 

ا للرقابة ع�� م�افحة غسل األموال  املتحدة  (اململكة  أن  OPBASمل�ي  العمل،   �� ��اية عامھ األول   �� ٪ من 18) 

. م��م  ا�خاضع�ن للرقابةالفئات  لم يحددوا �ش�ل �امل  املهن غ�� املالية ا�حددة  و األعمال  ا�جهات الرقابية ع��  

 ، بحلول ��اية ذلك العام، تم ت�حيح هذا األمر.2019و�عد سلسلة من ورش العمل �� يونيو 

 صدي لهذا التحدي:اس��اتيجيات للت  .123

األخرى  • والدولية  ا�حلية  املنظمات  أو  السلطات  من  ي�ون هناك عدد  ذات   وقد  بمعلومات  تحتفظ  ال�ي 

(وا�جمعيات)   والرابطات  الشر�ات،  وم�ج��  والضرائب،  اإليرادات  و�االت  املثال،  سبيل  وع��  صلة. 

للرقابة   ا�خاضعة  الكيانات  توفر  وقد  املهنية.  أو   التجار�ة 
ً
(مثال،    مصدرا املصارف  احتفاظ  للمعلومات 

 بمعلومات عن أ�شطة العمالء). 

 أن ت�ون املعلومات املفتوحة املصدر (مثل عمليات البحث ع�� شبكة اإلن��نت أو منصات   •
ً
و�مكن أيضا

  �� االتصال   القطاعجهات 
ً
أيضا �ساعد  وقد  الصدد.  هذا   �� مساعدة  التوعال ورش    )  و و عمل  خطط �ة 

 �� تحديد    ا�خاطر، التواصل ا�جهة الرقابية ليس فقط �� فهم بيئة  
ً
 للتنظيم ة  ا�خاضع  الفئاتولكن أيضا

أو قطاع مقدمي  املهن غ�� املالية ا�حددة و األعمال (مثل إجراءات التوعية تجاه الهيئات التمثيلية لقطاع 

 خدمات األصول االف��اضية).

تح • يواصلوا  أن  الرقابية  ل�جهات  عدد  و�نب��  م��فئا��م  ديد  والتحقق  للتنظيم  أساس   اا�خاضع�ن  ع�� 

وحيثما   لتحقيقها.  الالزمة  واملوارد  الرقابة  اس��اتيجيات  تقييم  و�عادة  التقلبات  حصر  أجل  من  دوري 
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تن��ئ ا�جهات الرقابية قنوات اتصال مع الواليات القضائية  ينب�� أن  تنطبق لوائح "نقطة االس��الك"، 

لد��ا   ال�ي ف��ا  موجودةكيانات  ممن  القضائية  الواليات  املثال،  سبيل  (ع��  داخلها  �عمل  ال  ولك��ا   ،

 
ً
عددا    �ستضيف 

ً
واليات    من  كب��ا  �� عمالء  قبل  من  أساسا  ز�ار��ا  يتم  ال�ي  اإلن��نت  ع��  القمار  نوادي 

 قضائية أخرى).

صول االف��اضية �� القسم  االطالع ع��ير��  •
ً
 .9.1األمثلة حول قطاع مقدمي خدمات األ

 تحديد ا�خاطر وفهمها -مجاالت جديدة للمسؤوليات الرقابية  .5.3

ة جديدة لم تكن خاضعة �� السابق للرقابة ع��  و�� حالة توسيع نطاق تفو�ض ا�جهات الرقابية لتشمل أ�شط .124

م�افحة غسل األموال وتمو�ل اإلرهاب، قد ال ي�ون لدى ا�جهات الرقابية فهم جيد للمخاطر �� القطاع أو قوة  

الكيانات ال�ي �شارك �� هذه األ�شطة ��    للت�امل ب�ن تداب�� التخفيف، و�حتاجون إ�� النظر �� أفضل السبل  

 �خاصة ��م.نماذج ا�خاطر ا

 اس��اتيجيات للتصدي لهذا التحدي: .125

�جهات الرقابية، كنقطة بداية، أن يركزوا ع�� املستوى ا�حتمل �خاطر غسل األموال وتمو�ل  ع�� و�نب��   •

اإلرهاب �� القطاع (أي ا�خاطر ال�امنة). و�نب�� ل�جهات الرقابية أن �س�� إ�� ت�و�ن فهم أو�� للمخاطر  

يمكن أن �ش�لها هذه األ�شطة ا�جديدة وأن �س�� إ�� استكمال هذه املعارف من خالل العمل ال�امنة ال�ي  

الكيانات  هذه  ع��  بالرقابة  بالفعل  تقوم  ال�ي  األخرى  الرقابية  وا�جهات  القانون،  إنفاذ  جهات  مع 

استبيان وترخيصها/��جيلها ومن خالل التعامل مع الكيانات نفسها (ع�� سبيل املثال، من خالل إصدار  

من   كجزء  محددة  كيانات  مع  أو  القطاع  مع  اجتماعات   �� واالنخراط  اإلرهاب،  وتمو�ل  األموال  غسل 

). ولضمان أال تؤدي هذه العملية إ�� تحو�ل املوارد من القطاعات القائمة  30عمليات الت�جيل أو ال��خيص 

و�نب�� أن ت�ون هذه االعتبارات   ذات ا�خاطر األع��، فقد ت�ون هناك حاجة إ�� موارد إضافية أو طل��ا.

 
ُ
من التخطيط للضوابط التنظيمية وا�خروج ��ا �� قطاعات جديدة. و�مكن ل�جهات   املتعلقة باملوارد جزءا

 أن يتعلموا من واليات قضائية أخرى �عمل ع�� الرقابة بالفعل ع�� األ�شطة (أي
ً
حيث بدأ  الرقابية أيضا

 تنظيم من جانب نظرا��م الدولي�ن).

ديناميو  • تقييم  عملية  وضع  �ساعد  أن  املراجعةكي �مكن  قيد  تظل  للمخاطر  حسب    ، ة  تحدي��ا  و�جري 

مع   النحو  استمرار  األصول  ع��  والكيانات  القطاعات  تصنيف  إعادة  ذلك   �� (بما  القطاع  فهم  تطور 

ير��    ل�خطر. 
ً
إ�� أع�� املناطق �عرضا  لة اإلرشاديةاألد   االطالع ع��املناسب)، ع�� ضمان توجيھ املوارد 

بما �� ذلك إدراج النتائج املستخلصة من أعمال الرقابة ،  2.4بتحديث تقييمات ا�خاطر �� القسم    املتعلقة

 و�غذي��ا �� مصادر املعلومات األخرى.

من الكيانات ا�خاضعة للتنظيم أن �ساعد ا�جهات الرقابية  املتوفرة  و�� �عض ا�حاالت، يمكن للمعلومات   •

  ع�� ا�حصول ع�� معلومات عن الكيانات ال�ي 
ً
 . تم تنظيمها حديثا

�� نفس   • ��جيل  أو  ترخيص  ل�حصول ع��  أو �سعون  السوق  إ��  الكيانات  يدخل عدد كب�� من  عندما 

دمج الوقت (مثل مقدمي خدمات األصول االف��اضية)، قد ي�ون من املفيد ل�جهات الرقابية أن تضمن  

واردة. وقد �شمل ذلك تحديد الكيانات بإضفاء األولو�ة ع�� الطلبات ال  �� ن�جهم، للسماحاملرونة ال�افية  

 
  للمعلومات   تبادل  ألي  ي�ون   أن  و�تع�ن .  الكيان  مستوى   ع��  اإلرهاب  وتمو�ل   األموال  غسل   مخاطر   فهم  إيجاد  ��  �ساعد  أن  املتعاونة  والت�جيل   بال��خيص  ا�ختصة  للسلطات  و�مكن 30

 . التبادل هذا لتيس�� تفاهم مذكرات أو/و قانو�ي أساس
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ورصد مؤشرات   ال�ي تضطلع باأل�شطة األك�� عرضة للمخاطر من أجل الت�جيل املبكر وتحديد أولو�ا��ا،

ا�خاطر الرئيسية، أو ز�ادة ال��ك�� ع�� املراجعات امليدانية واملكتبية ا�خصصة، واالنخراط بانتظام مع 

 .من القطاعالهيئات 

 � تقييم ا�خاطر ع�� مستوى الكيان الصعو�ات � .5.4

تقييم ا�خاطر الذي تم تطو�ره   .126 ي�ون  للمخاطر، أو قد   
ً
تقييما ي�ون الكيان قد طور  و�� �عض ا�حاالت، قد ال 

 .
ً
 �افيا

ً
 واسع النطاق �ش�ل مفرط وال يوفر دقة أو تحليال

)، ومن الصعب وضع ملفات تمتلك �عض القطاعات عدد كب�� من املؤسسات النشطة (ومعظمها أصغر   .127
ً
حجما

 
ً
  مخاطر شاملة ل�ل كيان ع�� حدة. و�� حالة املؤسسات املنشأة حديثا

ً
، قد  أو القطاعات ال�ي تم تنظيمها مؤخرا

ال ت�ون هناك معرفة متعمقة با�خاطر ال�ي تمثلها نماذج وأ�شطة تلك الكيانات الفردية، وال تتوفر �عد النتائج  

 أو غ��ها من األ�شطة الرقابية. التدقيق الرقابية من عمليات  ال�ي تتوصل لد��ا ا�جهة

 اس��اتيجيات للتصدي لهذا التحدي: .128

إجراء تقييمات ا�خاطر القطاعية كخطوة أو��. يقدم تحليل ا�خاطر القطاعية �� املقام األول �حة عامة  •

لها مؤسسة ما نتيجة أل�شط��ا التجار�ة �� هذ تتعرض  ال�ي  يمكن جيدة عن ا�خاطر  ا القطاع، و�التا�� 

اكتساب رؤى هامة فيما يتعلق بمالمح ا�خاطر ال�ي تواجهها املؤسسة �ل ع�� حدة. كما أنھ يتيح تطبيق  

 .
ً
 أو ال�ي تم تنظيمها مؤخرا

ً
 تصنيف ا�خاطر القطاعية بصفة مؤقتة ع�� املؤسسات املنشأة حديثا

ينب�� أن �ستحدث مجموعات من الكيانات ال�ي �ش��ك للتنظيم،  ة  ا�خاضع  الفئاتو�ناء ع�� خصائص   •

ا�جموعة    �� الكيانات  تؤثر ع��  ال�ي  اإلرهاب  وتمو�ل  األموال  مخاطر غسل  ت�ون  حيث  خصائصها،   ��

 .
ً
 متشا��ة جدا

ا�جهة  • تنشئھ  الذي  القطاعية  ا�خاطر  تقييم  من  االستفادة  ع��  للرقابة  ا�خاضعة  الكيانات  ��جيع 

انط كنقطة  ل�جهات الرقابية  و�مكن  الزمن.  مر  ع��  ��ا  ا�خاص  ا�خاطر  تقييم  لتطو�ر  نموذج  أو  الق 

 بإعداد تقييم للمخاطر (يتم مراجعتھ عند تقديم 
ً
 أن تنظر �� جعل طلب الت�جيل مشروطا

ً
الرقابية أيضا

 الطلب). 

 وأع��، ينب�� االضطالع بدرجة أك •
ً
�� من الدقة ��  و�لما �انت األ�شطة التجار�ة للكيان أك�� وأك�� شموال

للكيانات   بالنسبة  يمكن،  أنھ  هذا  �ع�ي  أخرى،  ناحية  ومن  للمخاطر.  ملف  وضع  عند  ا�خاطر  تقييم 

 
ً
 إ�� تحليل القطاع مق��نا

ً
، وضع ملفات للمخاطر استنادا

ً
الصغ��ة ذات األ�شطة التجار�ة ا�حدودة جدا

املال، وحجم (مثل دورة رأس  للكيان  الرئيسية  املالية  ا�حدود �حجم    باألرقام  املعامالت، واملعامالت ع�� 

 األعمال التجار�ة).

تحس�ن تقييمات ا�خاطر ال�ي تقوم ��ا الكيانات، وتحديد املواضيع وأوجھ القصور املش��كة ال�ي يمكن   •

نتائج   األدلة اإلرشاديةمعا�ج��ا من خالل   والتغذية العكسية. ضمان استخدام عدد من القنوات لنشر 

ي للمخاطر أو تقييم ا�خاطر الرقابية. ع�� سبيل املثال، أنتجت ج����ي مؤخرا شر�ط فيديو  التقييم الوط�

�� الدولة. وأصدرت واليات  ال�ي تخضع �خاطر غسل األموال وتمو�ل اإلرهاب  �شرح الكيانات الرئيسية 

 قضائية أخرى معلومات موجزة لتقديم �حة عن ا�خاطر، وما إ�� ذلك.

ة للكيانات لتقييمات ا�خاطر املؤسسية. النظر �� وضع نماذج جاهزة الستخدام تقديم إرشادات وا�ح •

من شأ��ا أن توجههم �� تقييمات ا�خاطر املؤسسية. و�ذا لم تكن لدى الكيانات القدرة التحليلية، فقد 
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معينة، وعدد   خدمات  أو  منتجات  حجم  (أي  ا�خاطر  منخفضة  معلومات  جمع  النماذج  هذه  �س��دف 

 ) ال�ي يمكن أن ت�ون أساس تقييم ا�خاطر من قبل ا�جهة الرقابية. املقيم�ن غ�� العمالء

 بناء فهم ا�خاطر مع مرور الوقت .5.5

إن وضع من�جية تقييم مخاطر رقابية أو تحديث املن�جية للمرة األو��، لتوف�� تقييم أك�� دقة عن ا�خاطر، يمكن   .129

 شاقة.أن ي�ون مهمة  

 اس��اتيجيات للتصدي لهذا التحدي: .130

و�نب�� ع�� ا�جهات الرقابية أن �س�� إ�� بناء فهم أو�� للمخاطر ال�امنة �� القطاعات ال�ي تخضع لرقاب��ا  •

والسياق الوط�ي املستو�� من التقييم الوط�ي للمخاطر، وخ��اء القطاع، واالنخراط مع السلطات املعنية 

 ف عوامل ا�خطر ال�ي جرى تقييمها ألغراض غسل األموال وتمو�ل اإلرهاب.األخرى. وسيكفل ذلك تكيي

تحديث   • أو  بدء  والنوعية عند  الكمية  البيانات  تحديد واستخدام  إ��  الرقابية  ا�جهات  أن �س��  و�نب�� 

 ا�حديثة، تقييم للمخاطر. ومن الناحية املثالية، ينب�� إجراء تقييمات ا�خاطر مع مجموعة من البيانات  

البيانات  واملالئمة.  والثابتة،   والدقيقة،  من  أو  استبيان  طر�ق  عن  البيانات  هذه  ع��  ا�حصول   و�مكن 

وتمو�ل  وقد  كيانات  ال من    الواردة األموال  غسل  بتحذيرات  املتعلقة  البيانات  مثل  معلومات  تتضمن 

 و�شاط اإلبالغ عن املعامالت املشبوهة، وتدر�ب املوظف�ن (من ب�ن بيانات كمي   اإلرهاب، 
ً
 ة أخرى)، فضال

 عن معلومات عن النشاط املا�� واالقتصادي للكيان.

للمخاطر  توسي  • الرقابية  ا�جهات  فهم  الوقت طور  االضطالع   مع  من  املكتسبة  واملعرفة  ا�خ��ة  خالل  من 

بأعمال الرقابة، واملشاركة مع جهات إنفاذ القانون وغ��ها من ا�جهات الرقابية، ومن املشاركة املنتظمة ��  

منتديات صناعة السياسة واملنتديات التشغيلية ا�حلية والدولية املعنية بم�افحة غسل األموال وتمو�ل 

هذا الفهم املعزز �� تقييمات ا�خاطر ال�ي تجر��ا ا�جهات الرقابية، و�نب�� أن ت�ون   دمج   اإلرهاب. و�نب�� 

لد��ا عمليات لضمان خضوع تقييمات ا�خاطر للمراجعة والتحديث املنتظم�ن. و�نب�� أن �س�� عمليات 

تطبيق أدوات الرقابة،  ا�جهات الرقابية إ�� إجراء تقييمات للمخاطر ع�� مستوى �ل كيان ع�� حدة عند  

 و�نب�� أن تصب تقييمات ا�خاطر الفردية هذه �� تقييمات ا�خاطر القطاعية. 

الن�ج  • استكمال  طر�ق  عن  ا�خاطر  لفهم  نماذجها  وتقو�ة  �عز�ز  إ��  �س��  أن  الرقابية  ل�جهات  و�نب�� 

رقابية كجزء من نماذج    النو�� لفهم ا�خاطر بمعلومات كمية. و�نب�� ل�جهات الرقابية ال�ي تطبق أدوات 

لد��ا  ال�ي  أو  للرقابة  ا�خاضعة  الكيانات  من  روتي�ي  �ش�ل  البيانات  بجمع  خاللها  من  تقوم  ال�ي  الرقابة 

تقييم  عملية   �� الصلة  البيانات ذات  إدماج  تكفل  أن  أخرى،  مصادر  من  البيانات  إ��  الوصول  إم�انية 

� تنظر  أن   
ً
أيضا الرقابية  ل�جهات  أو ا�خاطر. و�نب��  املطلو�ة عن طر�ق االستبيانات  البيانات  تكييف   �

 .7.1.2 �� دراسة ا�حالةإعمليات استلما ردود البيانات من أجل معا�جة أحدث ا�خاطر. ير�� النظر 

خاطر، أن يختاروا النماذج ال�ي توفر النتائج ع��  من�جية لتقييم ا�تطو�ر  و�نب�� ل�جهات الرقابية، أثناء   •

 �� فئة ا�خاطر الفردية بالنسبة لكيانات منفردة أو ع�� كيانات متعددة، وتقديم 
ً
مختلف املستو�ات (مثال

آراء موحدة، واتجاهات سنة �عد سنة، وما إ�� ذلك). و�نب�� أن تتيح املن�جية ل�جهات الرقابية ت�و�ن رأي  

مستو�ات نفسھ.   �شأن  القطاع  داخل  أو  املتماثلة،  والعمليات  ا�حجم  من  الكيانات  جميع   �� ا�خاطر 

��    -من الكيانات    -و�نب�� أن ت�ون ا�جهات الرقابية قادرة ع�� ا�حصول   التغ��ات  تقار�ر عن  أو إعداد 

 الضوابط من ف��ة تقييم ا�خاطر إ�� ف��ة أخرى. وجودة ا�خاطر 



 55  الدليل االرشادي للرقابة القائمة ع�� ا�خاطر

 م 2021مجموعة العمل املا��/ منظمة التعاون االقتصادي والتنمية © 

 

 

 

ا� • نموذج  �عقيد  ز�ادة   ومع 
ً
مز�دا يوفر  بحيث  تكييفھ  يمكن  النسبية   خاطر،  ا�خاطر  ب�ن  التمي��  من 

بي��ا وفيما  القطاعات  داخل  املثال،   للكيانات  سبيل  لتصنيف    (ع��   
ً
تحديدا أك��  فئات  إضافة  يمكن 

ا�خاطر). و�نب�� ل�جهات الرقابية أن �عمل ع�� إجراء مراجعة دور�ة لن�جهم �� تقييم ا�خاطر لتقييم ما  

 مع 
ً
 ومتناسبا

ً
 للتنظيم. ة ا�خاضع الفئاتإذا �ان هذا الن�ج ال يزال �افيا

الذي تجر�� • ا�خاطر  تقييم   مع وجود أساس   ماو�نب�� دعم من�جية ونتائج 
ً
 جيدا

ً
الرقابية دعما ا�جهات 

 للتغ��ات 
ً
وفهم منطقي ووا�ح لكيفية تحديد ا�خاطر وترجيحها. و�نب�� أن �عاد النظر ف��ا بانتظام وفقا

 �� بيئة ا�خاطر. 

 تقييم ا�خاطر عملية العمل مع السلطات األخرى إلتمام .5.6

الرقابية. ع��  تحتفظ    ال�ي   خرى األ سلطات  ال  .131 ا�خاطر  تقييم  �� عمليات  ��ا  �س��شد  أن  ينب��  بمعلومات هامة 

ال�ي   املشبوهة  األ�شطة  عن  املالية  املعلومات  وحدات  بإبالغ  للتنظيم  ا�خاضعة  الكيانات  تقوم  املثال،  سبيل 

  هذه�شأن  تواصل السلطات األخرى التحقيق ف��ا، و�تع�ن ع�� ا�جهات الرقابية ا�حصول ع�� �غذية عكسية  

السياق    التطبيقات  وع��  التقار�ر لرقاب��ا. و��  ا�خاضعة  الكيانات  تواجهها  ال�ي  للمخاطر  من أجل فهم أفضل 

غ��ها من السلطات األجنبية أن ت�ون ع�� علم بأ�شطة جديدة ��    االح��از�ة أونفسھ، يمكن ل�جهات الرقابية  

مما قد يؤدي إ�� مخاطر جديدة �� م�افحة غسل األموال وتمو�ل  ة بھ،  ي كيان خاضع للتنظيم ال �علم ا�جهة الرقاب

 اإلرهاب. 

 اس��اتيجيات للتصدي لهذا التحدي: .132

التعامل مع ع��  ينب��   • ا�خاصة ��م من خالل  �جهات الرقابية تنويع مصادر مدخالت تقييمات ا�خاطر 

وتمو�ل   األموال  غسل  م�افحة  ع��  الرقابية  ا�جهات  من  غ��هم  سيما  وال  اآلخر�ن،  املص�حة  أ�حاب 

الرقابية   ا�جهات  أو  والس  االح��از�ة، اإلرهاب  القانون،  إنفاذ  وجهات  املالية،  املعلومات  لطات  ووحدة 

�عز�ز انتداب املوظف�ن وضباط االتصال من أجل  ��  األجنبية ذات الصلة. ومن ب�ن الطرق ال�ي تيسر ذلك  

عالقات ذات صلة وعقد اجتماعات مش��كة أو تقديم توج��ات للكيانات ا�خاضعة للتنظيم. و�� �عض ال 

نوعي  تقار�ر منتظمة عن  املالية  املعلومات  تقدم وحدة  القضائية،  ة وكمية عمليات اإلبالغ عن  الواليات 

ت��ز أوجھ القصور أو  للتنظيم و/أو تحذيرات محددة  تقدمها كيانات خاضعة  ال�ي  املعامالت املشبوهة 

  االطالع ع�� الضعف ال�ي تم تحديدها �� نظم الرقابة الداخلية لبعض الكيانات ا�خاضعة للتنظيم. ير�� 

 . 7.5 ودراسات ا�حالة �� القسم 3.9القسم 

الرقبية   • ا�جهات  مع  قوي  �عاون  أوبناء  ا�خاضعة   االح��از�ة  القطاعات  تنظم  ال�ي  السلطات  من  غ��ها 

عن  مسؤولة  نفسها  السلطة  ت�ون  وحيثما  وتمو�ل    للرقابة.  األموال  غسل  مخاطر  من  �ل  ع��  الرقابة 

املالية، يمكن أن ت�ون هناك أوجھ تآزر كب��ة �� الرقابة ع�� غسل   االح��از�ة للمؤسساتاإلرهاب وا�خاطر  

األموال وتمو�ل اإلرهاب، ولكن ال يزال تبادل املعلومات والتعاون أمران حاسمان كما هو ا�حال �� ا�حاالت 

حيث فهم  من  التآزر  أوجھ  إيجاد  و�مكن  الواجب.  بتأدية هذا  تقوم  مختلفة  جهات  ف��ا عدة  ت�ون  ال�ي 

 وكمة الداخلية، وأوجھ الضعف �� نظام الرقابة الداخلية.حج أعمال املؤسسات املالية، وترتيبات ا� نماذ 

: يمكن تحقيق ذلك من خالل تبادل املعلومات �ش�ل غ�� رس�ي بناء �عاون قوي مع السلطات األجنبية •

�� منتديا ت ا�جهات الرقابية  واستبا��، و��شاء معاهد رقابة دولية وقنوات رسمية لالتصال، واملشاركة 

 ملز�د من املعلومات.  3.10القسم  االطالع ع�� وعقد اجتماعات منتظمة مع السلطات األخرى. ير�� 

خط��ا   : ع�� سبيل املثال، �شرت اململكة املتحدة التعاون ع�� الشرا�ات ب�ن القطاع�ن العام وا�خاص •
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   56  ا�خاطر ع�� القائمة للرقابة االرشادي الدليل

لضمان عدم إساءة  وا�خاص  العام  القطاعان  يتخذها  ال�ي  تحدد اإلجراءات  ال�ي  ل�جرائم االقتصادية، 

ع��  الدولة  استخدام   با�خطة  املتعلقة  والنواتج  املدخالت   �� النظر  و�جري  االقتصادية.  ا�جر�مة   ��

مشارك��ا والتخفيف  املستوى الوزاري وكذلك ع�� مستوى العمل، لضمان تحديد ا�خاطر ال�حيحة و 

 من حد��ا �� قطاعات ا�خدمات املالية وقطاع األعمال واملهن غ�� املالية ا�حددة. 

 مسائل جمع البيانات  .5.7

133.  
ً
  جمع البيانات هو وسيلة هامة ل�جهات الرقابية لتحديد ورصد ا�خاطر، ولكن قد �ستغرق وقتا طو�ال

ً
ع��    وعبئا

الكيانات وا�جهات الرقابية عندما يتم ذلك بطر�قة غ�� فعالة. وقد تواجھ الكيانات صعو�ات �� جمع البيانات  

تواجھ   الرقابية وقداملطلو�ة من ا�جهات الرقابية أو تقديم البيانات عندما ال ت�ون نظمها متوافقة مع نظم ا�جهة  

 تحديات �� معا�جة البيان 
ً
و�شمل    ات والتعامل معها، وال سيما مجموعات البيانات الكب��ة. ا�جهات الرقابية أيضا

 �عض تحديات جمع البيانات الشائعة ما ي��:

عدم وجود بيانات كمية تار�خية ذات صلة أو عدم احتفاظ الكيان بالبيانات املطلو�ة بالش�ل الذي   •

 . طلبتھ ا�جهة الرقابية

 . البيانات املتعددةنقص املعلومات �� الش�ل الرق�ي أو �� قواعد  •

 . حجم كب�� من املعلومات •

قد تؤثر التعار�ف غ�� املتسقة ع�� جودة البيانات ال�ي يتم جمعها وقد ت�ون هناك مشا�ل �� التوافق   •

 .ب�ن البيانات الواردة من مؤسسات مختلفة

 للبيانات قبل االستخدام •
ً
 . تتطلب املعلومات م�حا

 والنشر.  ،ا�جةواملع  والتخز�ن،  والتحقق،ت�لفة ا�جمع   •

عند تطو�ر أو مراجعة جمع البيانات من الكيانات ا�خاضعة للتنظيم هناك العديد من التحديات ال�ي يمكن أن   .134

اال�ساق   قضايا  يخلق  مما  مختلف  �ش�ل  تفسرها  أو  املتطلبات  الكيانات  تفهم  ال  قد  املثال،  ع�� سبيل  تنشأ. 

نتا  إ��  املطاف  ��اية   �� و�ؤدي  املقارنة  أن  وقابلية  من  الرغم  البيانات. وع��  جودة  قضايا  �سبب  ئج غ�� دقيقة 

    ا�جهات الرقابية �ستخدم التكنولوجيا �ش�ل م��ايد وتحتاج
ً
إ�� �غذية أدوا��م اآللية بالبيانات، ينب�� لهم أيضا

أن تكّيف للرقابة  البيانات قد يتطلب من الكيانات ا�خاضعة    أن �عت��وا أن أي طلب من مجموعة جديدة من 

 نظام املعلومات ا�خاص ��ا ل�ي تتمكن من اإلبالغ عن بيانات �افية وموثوقة، لذا يلزم اإلخطار املسبق. 

 اس��اتيجيات للتصدي لهذا التحدي: .135

جمعها   • تم  ملعلومات  ما  إدارة  طلب  لضمان عدم  الرقابة  جهة  املعلومات داخل  وتبادل  الفعال  التنسيق 

سبيل املثال، لدى هيئة السلوك املا�� �� اململكة املتحدة مجلس إلدارة  بالفعل من قبل إدارة أخرى. ع��  

املعلومات لضمان ت��ير الطلبات املوحدة للبيانات باستيفاء معاي�� معينة، بما �� ذلك عدم جمع البيانات 

 التشاور مع السلطات األخرى ذات الصلة، مثل وحدة املعلومات املالية ال 
ً
�ي قد بالفعل. ومن ا�حكمة أيضا

 أو تحتفظ ببيانات ذات صلة من كيانات خاضعة للتنظيم. 
ً
 تلتمس أيضا

في فر�سا، ، فو�نب�� استشارة الكيانات ا�خاضعة للتنظيم �� وقت مبكر من إعداد أدوات جمع البيانات  •

هناك مرحلة �شاور مع املؤسسات املالية قبل إصدار استبيانات غسل األموال وتمو�ل اإلرهاب السنو�ة. 

البيانات الكمية والنوعية) هو    أي االستبيان (عرض األسئلة ا�جديدة واألساس املنطقي ألية �غي��ات ��  إن  
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فرصة لعرض األولو�ات إذا �انت التغي��ات ناتجة عن ز�ادة االهتمام بمخاطر محددة. ويساعد الكيانات  

.  ا�خاضعة للرقابة ع�� فهم الغرض من أي سؤال جديد أو تم �عديلھ واإلجابة  
ً
عليھ بدقة وأك�� تحديدا

كما أنھ يتيح الفرصة للكيانات ا�خاضعة للتنظيم إلثارة أي صعو�ات قد تواجهها �� اإلجابة ع�� االستبيان 

(صعو�ة �� تنفيذ لوائح جديدة، وتوافر البيانات املطلو�ة ال�ي قد تحتاج إ�� تطو�ر تكنولوجيا املعلومات،  

 أفضل. �ش�ل سبق جمع بيانات  وما إ�� ذلك). و�يسر هذا التشاور امل 

 باملعلومات ال�ي تم جمعها بالفعل واالنتقال إ�� املعلومات غ��  •
ً
، بدءا

ً
ز�ادة نوع املعلومات املطلو�ة تدر�جيا

 
ً
   ا�جمعة، مما يتيح للكيانات الوقت للبدء �� جمع البيانات. و�نب�� أيضا

ً
. تقييم  النظر �� جمع البيانات آليا

ع� املطلو�ة  تقييم  البيانات  إلجراء  األقل  �� وا�ح  �  األخذ  مع  اإلرهاب،  وتمو�ل  األموال  غسل  �خاطر 

االعتبار أن املز�د من املعلومات ال ي��جم بالضرورة إ�� تقييم أفضل للمخاطر. إعطاء إشعار مسبق �اف 

وف��  للتنظيم لتكييف نظام املعلومات وضمان جودة وموثوقية البيانات املبلغ ع��ا وت   ة ا�خاضعللفئات  

 الوقت ال�ا�� للكيانات للتكيف مع املتطلبات ا�جديدة أو املنقحة.

بالنسبة ملقدمي البيانات املهم�ن، قد تقوم ا�جهات الرقابية باالتصال مع مقدمي التكنولوجيا �� الكيانات  •

 ح�ى يتمكنوا من بناء متطلبات النتائج الرقابية وترجم��ا إ�� بوابات تجميع البيانات. 

بيئة السوق  و�النسبة   •  �� التغ��ات  التكنولوجيا أو   �� تنطوي ع�� �غ��ات سريعة ا�خطى  ال�ي  للقطاعات 

الهيئات  )(مثل قطاع مقدمي خدمات األصول االف��اضية �عمل مع  للسلطات أن  أو  من القطاع  ، يمكن 

 لذلك. 
ً
 الهيئات ذاتية التنظيم لفهم التكنولوجيا وتكييف جمع البيانات وفقا

 اعتبارات خاصة بالنسبة ل�جهات الرقابية ع�� األعمال واملهن غ�� املالية ا�حددة  .5.8

 من الكيانات بحيث يصعب    األعمال أو املهن غ�� املالية ا�حددة عددتمتلك �عض القطاعات، وال سيما   .136
ً
كب�� جدا

ال  بيانات عن أ�شطة الكيانات  تمتلك  فردية أو قد ت�ون قليلة.  فهم مخاطر �ل كيان ألن ا�جهة الرقابية قد ال 

  
ً
وصوال املنفردين  التجار  (من  الكيانات  أحجام  مجموعة  فإن  ذلك،  إ��  ع��  إباإلضافة  العاملة  ا�جموعات   ��

��ا   تقوم  ال�ي  الدو��) وتنوع األ�شطة  املالية ا�حددة  أاألعمال  الصعيد  املهن غ��  وتقييم  و  ما تجعل فهم  غالًبا 

رهاب ع�� جميع القطاعات الفرعية أمًرا صعًبا، �� ظل غياب موارد متخصصة  مخاطر غسل األموال وتمو�ل اإل 

للغاية (جهات رقابية) ع�� دراية وخ��ة �� األ�شطة ا�حددة ال�ي تقوم ��ا جميع أنواع األعمال واملهن غ�� املالية  

 ا�حددة. 

البيانات من القطاعات الفرعية   .137 ي�ون جمع   وع�� املستوى العم��، قد 
ً
لألعمال واملهن غ�� املالية ا�حددة أمرا

 �سبب ما ي��: 
ً
 صعبا

إنتاج • أو  توليد  ع��  معدومة  أو  ضئيلة  قدرة  لد��ا  ال�ي  الفرعية  الشاملة   القطاعات  البيانات  من  نوع 

 واملوثوقة ال�ي تحتاجها ا�جهات الرقابية لتقييم ا�خاطر، وذلك �سبب عدم فهم ال�امل للكيانات 

 ) انونية �جمع البيانات (ال سيما �� حالة الهيئات ذاتية التنظيمعدم وجود سلطة ق •

، ال   •
ً
 ُمبلغا

ً
التحديات �� تحديد الكيانات ال�ي تقدم التقار�ر أو تحديد ما إذا �ان ال�خص/الشركة كيانا

سيما �� القطاعات ال�ي ال تخضع للتنظيم أو ال��خيص املباشر من قبل أي سلطات ترخيص أو هيئات 

 ذاتية التنظيم،

(مثل  • املنفردة  الكيانات  �شأن  االل��ام  عن  بيانات  وجود  القطاعات   عدم  أو  خطورة،  األقل  القطاعات 

 وال�ي ليس لها تار�خ �� الرقابة أو العالقة التنظيمية)؛ وهذا �ع�ي أن تقييم  
ً
الفرعية ال�ي تم تنظيمها حديثا

 األعمال او املهن غ�� املالية ا�حددة  �عض    فعالية أطر الرقابة و�التا�� ا�خاطر املتبقية ��
ً
�ش�ل تحديا

 .
ً
 خاصا
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   58  ا�خاطر ع�� القائمة للرقابة االرشادي الدليل

 اس��اتيجيات للتصدي لهذا التحدي: .138

وقد �س�� ا�جهات الرقابية ع�� هذه القطاعات إ�� تحديد القطاعات الفرعية أو قطاعات السوق أو   •

ا�خاطر ع��   امل��ات أو ا�خصائص بحيث يمكن تحديد مالمح  ا�جموعات داخل القطاع وفهم �ل م��ا

 مستوى القطاع الفر�� أو القطاع.

 ال�ي تنطوي ع�� ملفات   •
ً
وقد تضع ا�جهات الرقابية نماذج مبسطة لتقييم ا�خاطر للكيانات األقل �عقيدا

مخاطر أقل بالنسبة لغسل األموال وتمو�ل اإلرهاب وغ��ها من األ�شطة املالية غ�� املشروعة. و�مكن لهذه 

املع  النماذج تجمع  وملفات  أن  وخدما��ا،  ومنتجا��ا  ومعامال��ا،  أعمالها  �شأن  املؤسسات  من  لومات 

 العمالء، وما إ�� ذلك. و�مكن ل�جهات الرقابية �شكيل حكم واسع حول ا�خاطر بناًء ع�� هذه البيانات. 

وا�جمعيات القطاعية و�اإلضافة إ�� ذلك، يمكن ل�جهات الرقابية التنسيق واالتصال مع هيئات ال��خيص   •

ب�ن ا�جهات   لتبادل املعلومات  القانو�ي  باألساس   
ً
�� القطاع، رهنا ل�حصول ع�� معلومات عن الكيانات 

الرقابية وهذه الهيئات. و�مكن لهيئات ال��خيص وا�جمعيات القطاعية أن �ساعد �� تحديد الكيانات ال�ي 

 ا�جهة الرقابية.ينب�� ال��ك�� عل��ا ع�� أساس املعاي�� ال�ي تضعها 

وأن  • واأل�شطة  ا�خاطر  عن  معلومات  بتقديم  ال��امات  وتفرض  �ستحدث  أن  الرقابية  ل�جهات  و�جوز 

بصرامة (مثل تقر�ر سنوي أو ما شابھ ذلك). و�نب�� ز�ادة هذه االل��امات بأح�ام �� القانون، إ��   ُتفرض

 جانب فرض عقو�ات ع�� عدم تقديمها. 

ال�ي ال • للقطاعات  بتنفيذ  و�النسبة  البداية   �� الرقابية  ا�جهة  تقوم  بيانات قليلة، قد  تتوافر ع��ا سوى   

، مدفوعة بمؤشرات عامة للمخاطر ال�امنة).  
ً
 قائمة ع�� ا�خاطر (مثال

ً
اس��اتيجية رقابية �سيطة �سبيا

مما  الرقابية،  املشاركة  وز�ادة  أفضل  بيانات  توفر  مع  الن�ج   �� التعقيد  من  املز�د  إدراج  �سمح   و�مكن 

 .6.3و  5.4 ع�� االقسام  االطالعير�� بالنظر الفعال �� أطر الرقابة وا�خاطر املتبقية. 

و�مكن ل�جهات الرقابية أن يقوموا بز�ارات ميدانية ع�� عينات عشوائية من القطاعات ال�ي توجد ف��ا   •

ال تخضع لدورات تفتيش منتظمة). و�مكن  القطاعات الفرعية األقل خطورة ال�ي    مثلالبيانات (فجوات ��  

أن �ستخدم هذه ال لتقييم أطر الرقابة فحسب، بل أيضا لتأكيد فهم ا�جهة الرقابية للمخاطر ال�ي ينطوي 

 عل��ا هذا القطاع و/أو تأكيد �حة املعلومات املقدمة عن ا�خاطر. 

 األخرى  دات اإلرشا .5.9

يجب أن ي�ون لدى ا�جهات الرقابية موظف�ن مهرة وموثوق ��م يمك��م تقييم ا�خاطر وفهمها، بما �� ذلك   •

االقتضاء. و�تطلب ذلك أيضا أن    املالئمة حسبأو اختبار    واملالئمةالتوظيف من خالل اختبارات الكفاءة  

لد��م   األفراد  ي�ون  أن  لضمان  عالية  مهنية  بمعاي��  السلطات  هذه  الالزمة تحتفظ  وا�خ��ات  املهارات 

 املالئمة.يتناسب مع �عقيد عمليات الكيان وملفات ا�خاطر واالل��ام ملعاي�� بما  للقيام ��ذا العمل، 

�� قطاعات أو كيانات معينة لعدد من السنوات  النظر �� تحقيق التوازن ب�ن وجود موظف�ن متخصص�ن •

و غ��ها من الضمانات لضمان املوضوعية وتبادل ا�خ��ات لبناء املعرفة/ا�خ��ة و�ناء القدرات بالتناوب أ

 وسيلة جيدة الستكمال املعرفة   ا�ختلفة �� القطاعات  داخل أفرقة الرقابة. كما أن االنتدابات من  
ً
أيضا

 وا�خ��ة. 
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 طبيق الرقابة القائمة ع�� ا�خاطر ت .6

 التسلسل إل�شاء رقابة قائمة ع�� ا�خاطر  .6.1

ق الرقابة ع�� م�افحة غسل األموال وتمو�ل اإلرهاب ع��  وحيثما توجد   .139 مسؤوليات رقابية جديدة أو عندما ُتطبَّ

 قائمة ع�� ا�خاطر ع�� املدى القص��.
ً
 القطاعات ا�جديدة، فقد ي�ون من الصعب تحقيق رقابة فعالة تماما

 اس��اتيجيات للتصدي لهذا التحدي: .140

اس��اتيجية الرقابة القائمة ع�� ا�خاطر. فع�� سبيل املثال، فيما ي�� العملية النظر �� وضع ن�ج تدر��� ��   •

عدة   ع��  بالرقابة  تقوم  ال�ي  األيرلندية  العدل  وزارة   �� األموال  غسل  مل�افحة  االل��ام  وحدة  تتبعها  ال�ي 

                                   قطاعات من األعمال واملهن غ�� املالية ا�حددة.

 الن�ج التدر��� لتأسيس الرقابة القائمة ع�� ا�خاطر  6.1لصندوق ا

وضع إطار قانو�ي وتحديد نطاق النظام (ع�� سبيل املثال، ما �� األ�شطة أو أنواع الكيانات ال�ي سيتم   •

سبيل  يمثلها. ع��  ال�ي  ا�خاطر  ا�حدد ع�� أساس  للقطاع  الالزمة  الصالحيات   �� التفك��  تنظيمها). 

 املثال: صالحيات محددة لدخول املبا�ي، و�زالة امللفات ا�خ.

وضع فهم أو�� للقطاع، بما �� ذلك تحديد تقدير للكيانات املتواجدة �� النطاق، وحجم عمليا��ا، وما  •

 إ�� ذلك.

والتكنولوجيا  إ�شاء سلطة رقابية وموظف�ن (التفك�� �� االحتياجات، مثل الثغرات �� املعرفة واملهارات،   •

 اإلضافية، وما إ�� ذلك)

 برنامج تدر�ب املوظف�ن (من الذي ينب�� أن يقوم فيھ؟) من هم املشار�ون فيھ؟ ما هو التدر�ب املتاح؟)  •

(مثل مجموعة العمل   وضع إجراءات تفتيش حول االل��امات �� التشريعات وأفضل املمارسات الدولية •

 املا��/االتحاد األورو�ي) 

�� حالة ا�خطر املرتفع) وترك�� (مثل مجموعات من    التكرارع�� سبيل املثال، ز�ادة  )التكرار  �  التفك�� � •

 تحديات معينة) من عمليات التفتيش 

تحديد ا�خاطر ال�امنة من خالل فهم ال��ديدات ونقاط الضعف ا�حددة ��   -التعرف ع�� ا�جموعة   •

مات الوطنية للمخاطر أو التقييمات ال�ي تجر��ا  �ل قطاع. مراجعة أي معلومات موجودة (مثل التقيي

ع�� سبيل املثال، مجموعة   سلطات أخرى) أو الوثائق الدولية املتعلقة بالقطاع وا�خاطر ال�ي يواجهها

املتعلق بتقييم ا�خاطر) وتحديد   ع�� الفرع  االطالعالعمل املا��، واالتحاد األورو�ي، وما إ�� ذلك (ير��  

 دة.املعلومات املفقو 

التفك�� �� التوازن ب�ن املراجعات املكتبية وعمليات التفتيش امليدا�ي. و�� �عض األحيان، يصعب تحديد   •

 ا�خاطر املتبقية �� �عض ا�جموعات دون إجراء ز�ارة ميدانية.

 تحديد ا�خاطر املتبقية �عد تطبيق تداب�� م�افحة غسل األموال وتمو�ل اإلرهاب.  •

 القطاع قبل بدء عمليات التفتيش مثل كتيبات املعلومات والنماذج وما إ�� ذلك. القيام بالتواصل مع  •

 التفك�� �� إجراء عمليات تفتيش لبناء القدرات ل�ل من الكيان وا�جهة الرقابية.  •

مشاركة املعلومات داخل ا�جهة الرقابية املعنية بم�افحة غسل األموال. ع�� سبيل املثال، اجتماعات  •

الداخلية �ل أسبوع�ن لتبادل النتائج، ومناقشة القضايا الناشئة، و�رشادات مجموعة العمل  الفرق  

 املا��/االتحاد األورو�ي، واالتجاهات، ووسائل اإلعالم، واس��اتيجيات للتحسينات، وما إ�� ذلك.

 ايرلندا – العدل  وزارة : املصدر 

 ب��تيب مختلف أو جنبا إ�� جنب. وات ا�خط  هذه  �عض تحدث قد الواقع، ��: مالحظة
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   60  ا�خاطر ع�� القائمة للرقابة االرشادي الدليل

 عدم كفاية املوارد أو وجود موظف�ن يفتقرون إ�� ا�خ��ة  .6.2

 نقص �� املوظف�ن  و  أا�عدام  وقد ي�ون هناك   .141
َ

إلجراء رقابة سليمة قائمة ع�� ا�خاطر. وقد    املدر��ن �ش�ل �اف

اإلرهاب جديدة أو �غطي قطاعات جديدة أو  ال�ي تقوم بالرقابة ع�� م�افحة غسل األموال وتمو�ل    الفرق ت�ون  

 إ�� ا�جهات التنظيمية القائمة. وقد ي�ون  
ً
مسؤوليات م�افحة غسل األموال وتمو�ل اإلرهاب ال�ي أسندت حديثا

 هناك نقص �� األدوات والتكنولوجيات الرقابية.

 اس��اتيجيات للتصدي لهذا التحدي: .142

خاطر القطاع/الكيانات بطر�قة فعالة. عند تخصيص  تخصيص املوارد الرقابية ا�حدودة ع�� أساس م •

 
ً
)، ينب�� أن تركز ا�جهات 3.4  ع�� القسم  االطالع   إ�� الن�ج الذي يركز ع�� النتائج (ير��  املوارد، استنادا

 
ً
أيضا بل  فحسب،  املوظف�ن  ليس ع�� عدد  وتمو�ل    الرقابية  األموال  م�افحة غسل  موظفي  ع�� قدرات 

 اإلرهاب وتدر���م.

الرقابية. استخدام نتائج تقييم ا�خاطر   ا�جهةوجود الدعم املطلوب لإلدارة العليا والتأييد داخل  ضمان   •

لتأم�ن موارد إضافية من خالل إظهار ا�خاطر ال�ي ال تزال غ�� مخففة. بالنسبة ألولئك الذين هم جزء من 

األموال وتمو�ل اإلرهاب لبناء ا�خ��ات جهات أك��، يجب النظر �� تخصيص موارد محددة مل�افحة غسل  

وتمو�ل   األموال  غسل  م�افحة   �� ا�خ��ة  إ��  يفتقرون  املوظفون  �ان  إذا  اآلخر�ن.  الرقابة  موظفي  ودعم 

اإلرهاب، أو خ����م فيما يتعلق بقطاع مع�ن، فيجب وضع اس��اتيجيات لبناء القدرات والنظر �� استخدام 

النظر �� إعارة موظف�ن من جهات الرقابة ع�� م�افحة غسل األموال  خ��اء آخر�ن ع�� النحو املناسب.  

أو خ��اء  ثالثة  املناسب ألطراف  �� االستخدام  النظر  وا�خ��ة.  املعرفة  لنقل  األك�� خ��ة  وتمو�ل اإلرهاب 

 ملز�د من التفاصيل).  4.3القسم ير�� االطالع ع�� استشار��ن كتدب�� مؤقت ( 

الحتياجات  • مفصل  تحليل  إجراء  يجب  املس��دف،  التشغيل  نموذج  وتحديد  الرقا�ي  الن�ج  تصميم  عند 

التدر�ب وتخصيص املوارد للتدر�ب. وعندما تضطلع ا�جهة الرقابية بمسؤوليات الرقابة ع�� قطاع حديث  

فون موجودون ممن لد��م املعرفة الفنية بالقطاع وا�خ��ة  التنظيم، فمن غ�� املرجح أن ي�ون لد��ا موظ

 ومن غ�� ا�حتمل أيض  �� تنفيذ الرقابة القائمة ع�� ا�خاطر.
ً
أن يتمكنوا من توظيف األفراد �سهولة لتلبية   ا

 من ا�جهات الرقابية وا�خ��اء 
ً
هذه ا�حاجة. إن توف�� التدر�ب حسب االحتياجات و�شكيل فرق تضم خليطا

 املهرة هو ن�ج ملعا�جة هذه املسألة. الفني�ن

توف�� دورات تدر�بية �� م�افحة غسل األموال وتمو�ل اإلرهاب أو فرص �علم ل�جهات الرقابية ع�� م�افحة  •

غسل األموال وتمو�ل اإلرهاب وتوف�� ما يكفي من الوقت واملوظف�ن ا�خصص�ن للتعلم والتطو�ر �� مجال 

هاب، إ�� جانب استكشاف الفرص الكتساب فهم ألفضل املمارسات من  م�افحة غسل األموال وتمو�ل اإلر 

ا�جهات الرقابية األك�� رسوخا ع�� م�افحة غسل األموال وتمو�ل اإلرهاب. وقد �شمل ذلك، ع�� سبيل  

املثال: مركز موارد لديھ أدوات عمل ونماذج وأدوات أخرى يمكن أن �ساعد املوظف�ن األقل خ��ة �� وقت  

والوصول إ�� دورات تدر�بية �� مجال ا�جرائم املالية أو مواد تدر�بية ع�� اإلن��نت أو م�جلة   ا�حاجة إليھ؛ 

 يمكن للموظف�ن الوصول إ�� التدر�ب أو تبادل ا�خ��ات ع�� الصعيد الدو�� أو اإلقلي�ي واملشاركة 
ً
مسبقا

 �� هذه التدر�بات أو ا�خ��ات مع ا�جهات الرقابية �� واليات قضائية أخرى.

 من الكيانات ومعلومات محدودة عن ا�خاطر  الرقابة .6.3
ً
 كب��ا

ً
 ع�� القطاعات ال�ي تضم عددا

 اس��اتيجيات للتصدي لهذا التحدي: .143
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ير�� االطالع ع�� االرشادات �� القسم أعاله �شأن �عز�ز تقييم ا�خاطر. إذا توفرت معلومات �افية، فإن   •

ال�ي   ا�خاطر  تصنيف  مقاييس  املرتفعة،  استخدام  التصنيفات  (مثل  أك��  مخاطر  تصنيفات  تتضمن 

املتوسطة املرتفعة، واملتوسطة املنخفضة، واملنخفضة) قد �ساعد ع�� ز�ادة التمي�� ب�ن ا�خاطر النسبية 

 من الكيانات مقارنة �عدد مقاييس تصنيفات 
ً
 كب��ا

ً
للكيانات داخل وفيما ب�ن القطاعات ال�ي تضم عددا

� سبيل املثال تصنيف قائم ع�� ثالثة مقاييس للمخاطر. و�مكن ل�جهات الرقابية، بمز�د أقل للمخاطر، ع� 

 من التمي��، أن يصمموا ن�جهم الرقا�ي.

تحديد ا�جهات الفاعلة الرئيسية �� هذا القطاع، مثل تلك ال�ي �ش�ل �سبة كب��ة من حصة السوق أو تلك  •

 التعامل مع الكيانات ال�ي ال�ي تنت�ي إ�� قطاع فر�� ينطوي ع�� مخاطر أع��
ً
. وقد ي�ون من املمكن أيضا

تقدم خدمات االل��ام بم�افحة غسل األموال وتمو�ل اإلرهاب لعدد كب�� من الكيانات �� قطاع ما، مثل  

املمكن   من  ي�ون  وقد  العمالء.  تجاه  الواجبة  العناية  أو  املعامالت  لرصد  خارجية  بمصادر  االستعانة 

اقتصا مقاييس  �عض  استخدام  وضع  طر�ق  عن  واحد  كيان   �� التفتيش  من  االستفادة  طر�ق  عن  دية 

 بأي خصوصيات/تحسينات  
ً
االف��اضات �شأن الكيانات األخرى ال�ي �ستخدم نفس مقدم ا�خدمة، رهنا

 �عتمدها الكيانات الفردية وأية اختالفات �� استخدام املنتج أو ا�خدمة

مجموعات  • أو  الفرعية  القطاعات  تجميع  �امنة   و�مكن  مخاطر  �خصائص   
ً
وفقا  

ً
معا ا�حددة  الكيانات 

. و�مكن ا�جهات الرقابية الرقابة لندن  ��   النقل  مثلواقعية مماثلة مثل ا�خدمات املقدمة �� موقع محدد،  

ع�� هذه القطاعات الفرعية عن طر�ق انتقاء الكيانات ال�ي �ستخدم معاي�� �� إطار من�جية أخذ العينات 

تباين القائمة ع�� ا�خ ��ا عن طر�ق الرقابة امليدانية أو املكتبية. و�� حالة  اطر من أجل ز�ادة االهتمام 

 بما فيھ الكفاية وغ�� مناسب لتجميعھ 
ً
، قد ال ي�ون القطاع الفر�� محددا

ً
 كب��ا

ً
نتائج هذه التقييمات تباينا

 ألغراض الرقابة
ً
النتائج متشا��ة، يمكن تحديد االتجا31معا ت�ون  هات، و�مكن لالس��اتيجيات  . وعندما 

بأكملھ. وهذا �سمح ا�جهات الرقابية بأن �س��دف املوارد ع�� نحو   الرقابية أن �س��دف القطاع الفر�� 

 فعال بالطر�قة األ�سب. 

تحديد املوظف�ن امل�لف�ن باالل��ام بم�افحة غسل األموال واإلرهاب �� هذه الكيانات والعمل معهم لز�ادة   •

 ملتطلبات التنظيمية.الو�� با�خاطر وا

التغذية    ضمان  : اإلرشاديةاألدلة   • وتقديم  التوقعات  لتحديد  اإلرشادية  واألدلة  االتصاالت  استخدام 

القنوات، بما ��    العكسية حول املمارسات ا�جيدة وغ�� ا�جيدة. و�مكن تحقيق ذلك من خالل عدد من 

، و�شر نتائج املراجعات املواضيعية، وتفصيل أوجھ القصور ا�حددة  القطاعاتذلك التوعية ال�ي تقوم ��ا  

تحليل  ��   إجراء  من  أقل  مباشرة  رقابية  مشاركة  تتلقى  قد  ال�ي  الشر�ات  ن 
ّ

يمك وهذا  اإلنفاذ.  إشعارات 

 للثغرات �� نظمها وضوابطها لضمان تماش��ا مع املمارسات ا�جيدة. 

 املستقلة للكيانات تدقيقالضعف عمليات  .6.4

�ستفيد العديد من ا�جهات الرقابية ع�� املؤسسات املالية من عمليات التدقيق الداخلية وا�خارجية ال�ي تقوم   .144

تمتلك  امل ؤسسة  امل ��ا   (ال  اإلرهاب  وتمو�ل  األموال  غسل  م�افحة  ضوابط  حول  للمعلومات  هام  كمصدر  الية 

مدقق داخ��). وقد �ش�ل إجراء عمليات تدقيق  الصغ��ة وظيفة  األعمال او املهن غ�� املالية ا�حددة  العديد من  

 ل�جهة الرقابية. ��  ا�جودةمستقلة ذات النطاق غ�� املالئم أو ذات  
ً
�عض النظم، قد    املنخفضة من ا�جودة تحديا

 
وقد �ساعد ا�جهات الرقابية ع�� ز�ادة  وقد تؤدي فعالية عمليات التخفيف والضوابط إ�� مز�د من التنوع �� تصنيفات ا�خاطر ال��ائية ع�� الرغم من أن ا�خاطر ال�امنة متسقة   31

 .التمي�� ب�ن الكيانات
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�عتمد ا�جهات الرقابية �ش�ل كب�� ع�� معلومات التدقيق املتعلقة با�خاطر ا�حددة للكيان، لفهم كيفية إدارة  

طر وضبطها، وحالة برنامج االل��ام. ولذلك، إذا �ان التدقيق املستقل ال�ي أجراها الكيان غ�� �افية،  هذه ا�خا

الرقابية   السلطة  �غط��ا  ال�ي  املراجعة  مجاالت  لتكييف  املستقل  التدقيق  نتائج  من  االستفادة  يمكن  فال 

لك، فإن ضعف تقار�ر التدقيق املستقل  وتخصيص املوارد الالزمة لتقييم برنامج االل��ام للكيان. وعالوة ع�� ذ

والعمل الور�� الداعم يمكن أن �عوق فهم ا�جهات الرقابية و�غطية تدقيق ونوعية وكمية اختبار املعامالت ال�ي  

أجر�ت كجزء من التدقيق املستقل. و�دون هذه املعرفة، قد ت�ون ا�جهات الرقابية محدودة القدرة ع�� ال��ك��  

 ا�جاالت ال�ي يمكن أن ت�ون لها مراجعة أك�� (أو أقل). ع�� ا�خاطر وتحديد 
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وملنع هذه املسألة، ينب�� للسلطات الرقابية أن تقّيم ما إذا �انت لدى الكيانات عمليات قائمة لضمان أن  •

نطاق التدقيق وعمقھ مناسب�ن وأن عمليات التدقيق تجري عن طر�ق مدقق�ن مس تقل�ن مؤهل�ن  ي�ون 

تدقيق ال�ي تتم ع��  ال، وأن تتخذ خطوات للتأكد من أن عمليات  ا�حسنةومختص�ن ومن ذوي السمعة  

قدر �اف من ا�جودة، ع�� سبيل املثال؛ عن طر�ق إجراء عمليات فحص العينات. وعالوة ع�� ذلك، ينب��  

املستقل لألعمال واملهن غ�� املالية ا�حددة  أن تؤكد ا�جهات الرقابية أن املؤسسة املالية أو خطة التدقيق  

 تقّيم فعالية ضوابط م�افحة غسل األموال وتمو�ل اإلرهاب ع�� عمليات الكيان أو ا�جموعة وداخلها.

مقارنة النتائج من أ�شطة الرقابة والتدقيق املستقل للمساعدة �� الكشف عن أوجھ القصور �� التدقيق   •

 . واملدقق�ناملستقل  

 اعتبارات خاصة بالنسبة ل�جهات الرقابية ع�� األعمال واملهن غ�� املالية ا�حددة  .6.5

أعاله، �� ح�ن �شمل التحديات األخرى   1.9وترد تفاصيل التحديات �� جمع البيانات وتقييم ا�خاطر �� القسم   .146

 ما ي��:هن غ�� املالية ا�حددة امل و ألعمال باال�ي تواجھ الرقابة القائمة ع�� ا�خاطر ا�خاصة  

تركز عادة املهن غ�� املالية ا�حددة  و األعمال  الصعو�ات �� ضمان مستوى �اف من الرقابة ع��   • (حيث 

 مثل املصارف). وُ�ناقش هذا �� سياق  
ً
نماذج ا�خاطر/برامج الرقابة ع�� املؤسسات املالية األك�� حجما

ولكنھ (أ)،  ا�جزء   �� ع��    املراقبة  بالرقابة  ا�خصوص  وجھ  ع��  الصلة  املالية و األعمال  وثيق  غ��  املهن 

 عن طر�ق جهة رقابية واحدة.ا�حددة  

 املشار�ات  من  مغزى   ذي  عدد  تنفيذوتجدر اإلشارة إ�� أنھ من أجل تحقيق "األهمية اإلحصائية"، ينب��   •

املهن غ��  و األعمال  حالة قطاعات    . و��الفئاتالرقابية (سواء ميدانية أم مكتبية) بما يتناسب مع حجم  

يمكن   ، قد ال ي�ون من املمكن تحقيق أهمية إحصائية. و�� هذه ا�حاالت،ة كب��   فئاتذات املالية ا�حددة  

 
ً
ال�ي �ش�ل    الفئات من ذلك أن تركز ع�� مجموعة فرعية أو ع�� اختيار الكيانات داخل    ل�جهة الرقابية بدال

 أع�� ا�خاطر. 

•  
ً
ت�ون ا�جهات الرقابية متخصصة و/أو مدر�ة تدر�با    الصعو�ات �� ضمان أن 

ً
ب  �افيا ودراية   خ��ةوتتمتع 

 خاضعة للرقابة.فيما يتعلق باأل�شطة املتنوعة ع�� نطاق واسع وال�ي تضطلع ��ا الكيانات ا�

وقد ال ت�ون ا�جهات الرقابية ع�� األعمال واملهن غ�� املالية ا�حددة، وال سيما هيئات التنظيم الذا�ي،  •

 سلطة قانونية �املة لالضطالع بالرقابة ع�� جميع الكيانات داخل القطاع.
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معيات القطاعية ومن خاللها (ال�ي قد ال ت�ون بالضــــــــرورة  التواصــــــــل والتوعية املكثف�ن واملشــــــــاركة مع ا�ج •

ــاليــــة  املــ ــاعيــــة محــــددة من األعمــــال واملهن غ��  ــا �� ذلــــك توف�� تطبيقــــات قطــ بمــ الــــذا�ي)،  التنظيم  هيئــــات 

 ا�حددة.

تدر�ب شامل ا�جهات الرقابية ع�� نماذج وأ�شطة األعمال �� مختلف القطاعات الفرعية لألعمال واملهن   •

 ا�حددة. غ�� املالية

واملب�ي ع�� أحداث توفر �غطية �افية �� جميع القطاعات  العشوائي والتفاع�� ضمان أن النشاط الرقا�ي  •

 ل��امج ميدانية دور�ة.  الفرعية لألعمال واملهن غ�� املالية ا�حددة ال�ي ال تخضع

 الكيانات. تحديد اس��اتيجية تتكيف مع القطاع ودرجة ا�خاطر ال�ي تمثلها  •

أعاله، يمكن ا�جهات الرقابية أن ينفذوا �� البداية اس��اتيجية رقابية �سيطة   5.8وكما هو مب�ن �� القسم   •

، مدفوعة بمؤشرات عامة للمخاطر ال�امنة �� قطاع فر��). و�مكن إدراج  
ً
 قائمة ع�� ا�خاطر (مثال

ً
�سبيا

ة املشاركة الرقابية، مما �سمح بالنظر الفعال ��  املز�د من التعقيد �� الن�ج مع توفر بيانات أفضل وز�اد 

 أطر الرقابة وا�خاطر املتبقية �� الكيانات الفردية.

 دور الهيئات ذاتية التنظيم لألعمال واملهن غ�� املالية ا�حددة  .6.6

148.  
ً
الرقابية إ��  ملعاي�� مجموعة العمل املا��، قد تقرر سلطة قضائية ما إسناد �ل أو �عض املهام واملسؤوليات    وفقا

(باستثناء نوادي القمار). غ�� أن هذا ال��تيب يحتاج  ملهن غ�� املالية ا�حددة و األعمال  الهيئات ذاتية التنظيم من 

 إ�� النظر �� سياق االختصاص وقد ال ي�ون األمثل بالنسبة �جميع الواليات  
ً
، قد تفتقر هيئات  القضائية. وعموما

وقد ي�ون هناك    وأدوات ا�جهات الرقابية ا�ح�ومية، وال سيما سلطة فرض العقو�ات.ذاتية التنظيم إ�� سلطة  

تضارب �� املصا�ح ومسائل تتعلق باالستقاللية لبعض الهيئات ذاتية التنظيم (ال سيما عندما ت�ون الهيئات ذاتية  

هيئات ذاتية التنظيم ذات  التنظيم معتمدة ع�� إيرادات رسوم العضو�ة). و�اإلضافة إ�� ذلك، فإن العديد من ال 

موارد �شر�ة كب��ة وقيود أخرى ع�� القدرات، أو أ��ا أو ال تركز ع�� �ش�ل �اف أو غ�� مدر�ة/متمرسة ع�� نحو  

 �اٍف �� مسائل م�افحة غسل األموال وتمو�ل اإلرهاب.
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أن   • �عي�ن ينب��  مل�ا   يؤدي  املناسبة  الرقابية  اإلرهاب  ا�جهات  وتمو�ل  األموال  غسل  هذه    إ��فحة  تحليل 

 إ�� هذا التحليل، قد  
ً
 لذلك. واستنادا

ً
العوامل �عناية قبل البت �� الدور ا�حتمل للهيئات �� الرقابة وفقا

 �� طبيع��ا، ع�� سبيل 
ً
تقرر الوالية القضائية أن دور الهيئات ذاتية التنظيم يمكن أن ي�ون أك�� ت�امال

 ساهمة �� تنفيذ ضوابط الدخول إ�� األسواق، والتوعية، والتدر�ب، والتوجيھ.املثال، امل 

إذا تم اختيار هيئة ذاتية التنظيم كجهة رقابية فيجب صياغة/�عديل القوان�ن واللوائح لضمان أن ت�ون   •

تضارب  حاالت  معا�جة  أيضا  واللوائح  القوان�ن  تكفل  أن  و�نب��  الالزمة.  واألدوات  الصالحيات  لد��م 

 املصا�ح. 

و�نب�� أن ي�ون هناك قدر ما من اإلشراف/الرقابة من جانب سلطة مختصة ع�� أعمال الهيئات ذاتية  •

التنظيم �� مجال م�افحة غسل األموال وتمو�ل اإلرهاب. و�� اململكة املتحدة، أ���ئ مكتب اململكة املتحدة  

لتنظيم املعينة كجهة رقابية ع�� للرقابة ع�� م�افحة غسل األموال امل�ي كجهة رقابية ع�� الهيئات ذاتية ا

ضمن إطار لوائح غسل األموال لضمان وجود ن�ج متسق إزاء الرقابة املهن غ�� املالية ا�حددة  و األعمال  
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قطاعات   جميع   �� اإلرهاب  وتمو�ل  األموال  غسل  م�افحة  ا�حددة  و األعمال  ع��  املالية  غ��  ذات املهن 

ال��اما��ا املنصوص عل��ا �� التشريعات. و�� ح�ن ال تزال هناك  الصلة وتقييم ما إذا �انت تفي بفعالية ب 

كب��.  تقدم  حرز 
ُ
أ فقد  اإلرهاب،  وتمو�ل  األموال  غسل  م�افحة  ع��  الرقابة  فعالية   �� أخرى  تحسينات 

 .2021و�واصل املكتب تنفيذ مرحلتھ الثانية من العمل الرقا�ي و�توقع أن ينشر تقر�ره الثالث �� عام 

 عدم الوضوح �� تقسيم األدوار واملسؤوليات الرقابية .6.7

العمل .150 تقسيم   �� يوجد وضوح  القضائية، ال  الواليات  العديد من  الرقابية ع��    و��  السلطات  ب�ن  واملسؤوليات 

املالية وا�جهات   املعلومات  ب�ن وحدة  األ م�افحة غسل األموال وتمو�ل اإلرهاب، وال سيما  خرى، ولكن  الرقابية 

 
ً
الرقابية ع�� م�افحة غسل األموال أو ا�جهات الرقابية ع�� م�افحة    االح��از�ة وا�جهات ب�ن ا�جهات الرقابية    أيضا

جوانب    �� اإلرهاب  وتمو�ل  األموال  غسل  م�افحة  ع��  الرقابة  عن  املسؤول�ن  اإلرهاب  وتمو�ل  األموال  غسل 

بالدور الرئي��ي    مختلفة من أ�شطة الكيان نفسھ. و��   أي و�الة تضطلع 
ً
ليس من الوا�ح دائما تلك ا�حاالت، 

 واملسؤولية الرئيسية عن الرقابة ع�� م�افحة غسل األموال وتمو�ل اإلرهاب. 
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لرقابة ال�ي تتحمل املسؤولية الرئيسية عن ا  ا�جهةمن الناحية املثالية، ينب�� أن يحدد القانون بوضوح   •

أوجھ  أي  معا�جة  ينب��  الغاية،  لهذه  وتحقيقا  ما.  قطاع   �� اإلرهاب  وتمو�ل  األموال  غسل  م�افحة  ع�� 

ب�ن قوان�ن م�افحة غسل األموال وتمو�ل   �� القوان�ن، و�نب�� دراسة أوجھ التداخل والتضارب  غموض 

ضافة إ�� ذلك، يمكن أن �ساعد  اإلرهاب وقوان�ن الرقابة القطاعية والقضاء عل��ا، حسب االقتضاء. و�اإل 

وتبادل   التعاون  ومبادئ  سلطة  ب�ل  املنوطة  األدوار  تحديد   �� االقتضاء،  حسب  التفاهم،  مذكرات 

م�افحة  الرقابة ع��  ألدوار ومسؤوليات  الوا�ح  والتقسيم  ال��تيبات  بي��ا. وتصبح هذه  فيما  املعلومات 

خا بوجھ   
ً
أساسيا  

ً
أمرا اإلرهاب  وتمو�ل  األموال  و/أو  غسل  ا�جنسيات  متعددة  للسلطة  ت�ون  ص عندما 

الكيانات   �� املتواجدة  السلطة االتحادية مسؤوليات رقابية ع�� م�افحة غسل األموال وتمو�ل اإلرهاب 

 الوطنية أو ا�حلية. 

وضمان تدفق املعلومات بحر�ة و�� الوقت    ا�جهاتإ�شاء آليات لضمان التعاون واال�ساق �� الن�ج ب�ن تلك   •

 ب. املناس

 ن�ج عدم التسامح أو عدم تقبل الفشل  .6.8

152.  
ً
ال �سمح بوجود عيوب، وال سيما �� املناطق ال�ي تحدد أ��ا �ش�ل مخاطر أقل،   إن اتباع ن�ج عدم التسامح مطلقا

حيث يؤدي إ�� نتائج عكسية بالنسبة لنظام فعال مل�افحة غسل األموال وتمو�ل اإلرهاب وللرقابة القائمة ع��  

ض ا�حاالت، قد ي�ون  ا�خاطر. وهذا ينطبق ع�� ا�جهة الرقابية ومن حيث ن�ج الكيان �� تلبية متطلبا��ا. و�� �ع 

من الصعب تطو�ر الدعم املؤس��ي التخاذ ن�ج قائم ع�� ا�خاطر �سبب ا�خاوف من عدم وجود حاالت إخفاق  

�� االل��ام �� ا�جاالت ال�ي �عت�� أقل عرضة ل�خطر. كما يتطلب معرفة عميقة بالقطاعات ومقدمي ا�خدمات،  

قد ت�ون هناك أسباب  ،  3.7الرقابية. وكما هو ُمحدد �� القسم    والتفك�� النقدي وا�حكم الذا�ي من جانب ا�جهات 

وج��ة تدفع ا�جهات الرقابية التخاذ إجراءات ت�حيحية أو غ��ها ع�� نطاق ا�خاطر إذا �ان الفشل، ع�� سبيل  

 إ�� تكرار أو معرفة  
ً
ملتطلبات م�افحة غسل األموال واإلرهاب وع�� مستوى    أو عدم االل��ام املتعمد املثال، راجعا

 
ً
أن يؤدي إ�� قطع عشوائي لفئات �املة من العمالء، دون أن يأخذ ��    الكيان، يمكن لن�ج عدم التسامح مطلقا

بالنسبة لألفراد من   ا�خاطر  التخفيف من  ا�خاطر وتداب��  بجدية وشمولية، مستوى  العمالء داخل  االعتبار، 

 قطاع مع�ن.
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 اس��اتيجيات للتصدي لهذا التحدي: .153

ن�ج قائم ع�� ا�خاطر إزاء م�افحة غسل   • لتنفيذ  التمهيدية  �� املراحل  ل�جهات الرقابية، خاصة  و�نب�� 

للتنظيم وأن �شرحوا بوضوح ة  ا�خاضع  فئا��ااألموال وتمو�ل اإلرهاب، أن �شرحوا الن�ج الذي تتبعھ تجاه  

�ي ينب�� أن يطبق ��ا و�قدموا توج��ات �شأن كيفية تطبيقھ. و�نب�� ل�جهات الرقابية، عند ت��ير  الكيفية ال 

 
ً
 ن�جهم داخليا

ً
رفيع املستوى الس��اتيجيا��م الرقابية من خالل شرح م��را��م وأن ي�ونوا   ، أن يلتمسوا دعما

 قادر�ن ع�� بيان فوائد هذا الن�ج. 

من   • أيضا  سي�ونان  العليا  اإلدارة  قبل  من  وتوقيعها  الرقابية  ا�خاطر  وأطر  بيانات  وضع  أن  كما 

 االس��اتيجيات املناسبة.

 من املرونة و�نب�� ل�جهات الرقابية أن تقدم الن�ج القائ  •
ً
م ع�� ا�خاطر �ش�ل تدر���، وأن يمنحوا مز�دا

 للقطاع مع ز�ادة خ��ا��م وقدر��م ع�� تقييم ا�خاطر.

ينب�� ل�جهات الرقابية أن تو�ح أنھ من غ�� املناسب إ��اء أو تقييد العالقات التجار�ة لفئات �املة من   •

ستوى ا�خاطر والتداب�� ال�ي تتخذها للتقليل  م  وشامل،العمالء دون أن يأخذوا �� االعتبار، �ش�ل جدي  

 من ا�خاطر بالنسبة للعمالء األفراد �� قطاع مع�ن. 

 الرقابة املت�املة مقابل الرقابة املستقلة �� م�افحة غسل األموال وتمو�ل اإلرهاب .6.9

 للرقابة ع�� م�افحة غسل األموال وتمو�ل اإلرهاب، إال   .154
ً
و�� ح�ن أن �عض ا�جهات الرقابية كرست برامج وفرقا

الرقابة   برنامج  بالرقابة ع�� م�افحة غسل األموال وتمو�ل اإلرهاب كجزء (مت�امل) من  يقوم  أن �عضها اآلخر 

الن�ج�ن مزايا وعيوب. فع  من  ل�ل  ي�ون  التحوطي. وقد  أو  املت�املة، قد  العام  الرقابة  إطار   �� املثال،  �� سبيل 

 ع�� ا�خاطر  
ً
 كب��ا

ً
ت��ك الكيانات ال�ي تتبع الن�ج التحوطي    االح��از�ة ال�ي�عتمد خطط التفتيش امليدانية اعتمادا

�ش�ل جيد عرضة �خاطر أع�� من غسل األموال وتمو�ل اإلرهاب خارج خطة التفتيش، وهو ما ال يتما��ى مع  

القائم ع�� ا�خاطر. ومن ناحية أخرى، عندما يتم الرقابة ع�� م�افحة غسل األموال وتمو�ل اإلرهاب ع��  الن�ج  

التنسيق والتعاون مع ا�جهات الرقابية      االح��از�ة وا�جوانبأساس مستقل، فإن 
ً
للرقابة غالبا ما ي�ون    األخرى 

 
ً
  أمرا

ً
 .صعبا

 اس��اتيجيات للتصدي لهذا التحدي: .155

أحد   • اختيار  املزايا   املنا�ج تلك  وعند  هذه   �� �عناية  تنظر  أن  للسلطات  ينب��  االثن�ن،  ب�ن  ا�جمع  أو 

البيا�ي أدناه، و�ر�� الرجوع إ�� توج��ات �جنة بازل �شأن التنسيق ب�ن    ع�� الرسم االطالع ير�� واملساوئ. 

�شأن  االرشاد  ع�� مز�د من    ز�ة ل�حصول االح��االرقابة ع�� م�افحة غسل األموال وتمو�ل اإلرهاب الرقابة  

 هذا املوضوع.
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   66  ا�خاطر ع�� القائمة للرقابة االرشادي الدليل

 مقارنة البنك الدو�� لعمليات التفتيش املت�املة واملستقلة  6.1ا�جدول 

 االح��از�ةعن طر�ق ا�جهات الرقابية العامة أو  
عن طر�ق ا�جهات الرقابية املتخصصة �� م�افحة 

 غسل األموال وتمو�ل اإلرهاب 

  املت�امل التفتيش

  غسل مل�افحة

  وتمو�ل األموال

 اإلرهاب

 

Integrated 

AML/CFT 

Inspection 

��    شارك �شاركوا  أن  يمكن  أو  الرقابية  ا�جهات  جميع 

األموال  غسل  بم�افحة  املتعلقة  التفتيش  عمليات 

 .االح��از�ةوتمو�ل اإلرهاب �امتداد لعمليات التفتيش 

��   : اإليجابيات  خ��ة  ع��  الرقابية  ا�جهات  جميع  تحصل 

جدول  م�افحة غسل األموال وتمو�ل اإلرهاب ويشار�ون ��  

 األموال وتمو�ل اإلرهاب.  م�افحة غسل عمالأ

التفتيش   عمليات  ب�ن  التنسيق  جعل  ع��  سيعمل  مما 

التحوطي وعمليات التفتيش مل�افحة غسل األموال وتمو�ل  

   اإلرهاب أك�� سالسة.

التفتيش. وقد    االح��از�ة خطةستحدد ا�خاطر    :السلبيات

اإلرهاب   وتمو�ل  األموال  غسل  م�افحة  مخاطر  ت�ون  ال 

وقد تميل ا�جهات الرقابية   االح��از�ة.مواز�ة دائما للمخاطر  

اإلرهاب   وتمو�ل  األموال  غسل  م�افحة  إ��  النظر  إ�� 

 االح��از�ة.باعتبارها مسألة ثانو�ة مقارنة با�خاطر 

عمليات    �� التخصص  يظل  م�افحة  وقد  ع��  التفتيش 

 .
ً
 غسل األموال وتمو�ل اإلرهاب وعمقها محدودا

 غسل   م�افحة  ��  متخصصة  رقابية  جهة  تنضم

  التفتيش   أثناء  الفر�ق   إ��  اإلرهاب  وتمو�ل  األموال

 غسل   م�افحة  ع��  التفتيش  وُ�جري   التحوطي

 . اإلرهاب وتمو�ل األموال

��   :اإليجابيات  ا�خ��اء  من  مجموعة  وجود  يفضل 

م�افحة غسل األموال وتمو�ل اإلرهاب، مما يؤدي إ�� 

 مل�افحة غسل األموال  
ً
 وأوسع نطاقا

ً
تفتيش أك�� عمقا

 وتمو�ل اإلرهاب. 

مما سيعمل ع�� جعل التنسيق ب�ن عمليات التفتيش 

األموال  غسل  مل�افحة  التفتيش  وعمليات  التحوطي 

   السة.وتمو�ل اإلرهاب أك�� س

التفتيش.  االح��از�ة خطةستحدد ا�خاطر   :السلبيات

وتمو�ل  األموال  غسل  م�افحة  مخاطر  ت�ون  ال  وقد 

 االح��از�ة. اإلرهاب مواز�ة دائما للمخاطر 

م�افحة  تفتيش

غسل األموال 

وتمو�ل اإلرهاب  

 املستقل

 

Stand-Alone 

AML/CFT 

Inspection 

األموال   تجرى  غسل  م�افحة  ع��  التفتيش  عمليات 

وتمو�ل اإلرهاب املستقل من قبل ا�جهات الرقابية العامة 

)  .االح��از�ةأو ا�جهات الرقابية 
ً
 (ممكن لكن ليس شائعا

��   : اإليجابيات  خ��ة  ع��  الرقابية  ا�جهات  جميع  تحصل 

جدول  م�افحة غسل األموال وتمو�ل اإلرهاب ويشار�ون ��  

 م�افحة غسل األموال وتمو�ل اإلرهاب.  أعمال

 األموال  غسل  م�افحة  ع��  التفتيش  عمليات  تتم

 الرقابية  ا�جهة  قبل  من  اإلرهاب  وتمو�ل

  التفتيش   عمليات  عن  مستقل  �ش�ل  املتخصصة،

 . التحوطي

��    : اإليجابيات  ا�خ��اء  من  مجموعة  وجود  يفضل 

م�افحة غسل األموال وتمو�ل اإلرهاب، مما يؤدي إ�� 

 مل�افحة غسل األموال  
ً
 وأوسع نطاقا

ً
تفتيش أك�� عمقا

 وتمو�ل اإلرهاب. 

غسل   مل�افحة  منفصلة  تفتيش  خطة  هناك  وست�ون 

وتمو�ل   ا�جانب  األموال  عن  ت�ون مستقلة  بحيث  اإلرهاب 

التحوطي، مما �سمح بمواءمة أفضل للرقابة ع�� م�افحة 

األموال  غسل  مخاطر  مع  اإلرهاب  وتمو�ل  األموال  غسل 

 وتمو�ل اإلرهاب. 

ع��    : السلبيات  التفتيش  عمليات   �� التخصص  يظل  وقد 

  .
ً
محدودا وعمقها  اإلرهاب  وتمو�ل  األموال  غسل  م�افحة 

وعمليات  التحوطي  التفتيش  عمليات  ب�ن  التنسيق  يحتاج 

 
ً
جهودا اإلرهاب  وتمو�ل  األموال  غسل  مل�افحة  التفتيش 

 أك��. 

وست�ون هناك خطة تفتيش منفصلة مل�افحة غسل  

اإلرهاب وتمو�ل  عن   األموال  مستقلة  ت�ون  بحيث 

ا�جانب التحوطي، مما �سمح بمواءمة أفضل للرقابة 

ع�� م�افحة غسل األموال وتمو�ل اإلرهاب مع مخاطر 

  غسل األموال وتمو�ل اإلرهاب.

التفتيش    : السلبيات  عمليات  ب�ن  التنسيق  يحتاج 

األموال  غسل  مل�افحة  التفتيش  وعمليات  التحوطي 

 أك��. 
ً
 وتمو�ل اإلرهاب جهودا

  وأ�شطة خطة عناصر من فر�� كعنصر  اإلرهاب وتمو�ل األموال غسل م�افحة ع�� التفتيش وُ�جرى  .االح��از�ة الرقابة مع مت�املة: * مالحظة

 الدو��  البنك: املصدر .االح��از�ة الرقابة
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الرقابة املستقلة ع�� م�افحة غسل األموال وتمو�ل اإلرهاب أن �س�� ل�حصول ع�� مدخالت لفرق  و�نب��   •

ومجاالت  ا�خاطر  تحديد  حيث  ومن  القطاعية  للمخاطر  تقييم  صياغة   �� األخرى  الرقابة  مجاالت  من 

يل املثال، قد ترغب فرق الرقابة ع�� م�افحة غسل األموال  ال��ك�� ا�خاصة بتقييم كيانات معينة. ع�� سب

أو من منظور أصول   السي��ا�ي  إذا �انت هناك أي مخاوف من منظور األمن  ما  �� فهم  وتمو�ل اإلرهاب 

العمالء عند النظر �� مخاطر م�افحة غسل األموال وتمو�ل اإلرهاب، ألن هذه ا�خاوف قد �ش�� إ�� وجود 

الرقابة ع�� م�افحة غسل  لفرق و�نب��  ا�جرم�ن املالي�ن. استغالل من جانب ضعف سيمكن من حصول 

 مشاركة النتائج الرقابية، سواء �انت مستمدة من األ�شطة املكتبية أو امليدانية،    األموال
ً
أن تضمن أيضا

اإلرهاب قد  القضايا الرئيسية املتعلقة بم�افحة غسل األموال وتمو�ل    االح��از�ة ألن مع ا�جهات الرقابية  

 تؤدي أو �ش�� إ�� مخاوف تحوطية حرجة. 

ا�خاطر   • أن  من  الرغم  ومخاطر وع��  قد    االح��از�ة  غسل ُتفيد  السلوك  �خاطر  الرقابية  ا�جهات  فهم 

فإن   اإلرهاب،  وتمو�ل  األموال  غسل  مل�افحة  الرقابية  ا�جهات  لها  تتعرض  ال�ي  اإلرهاب  وتمو�ل  األموال 

الرقابة ع�� م�افحة غسل األموال وتمو�ل اإلرهاب ينب�� أن ت�ون مدفوعة بمخاطر غسل األموال وتمو�ل  

 من ا�خاطر 
ً
 . يةخاطر السلوكا�ا�خاطر ال�ي تنطوي ع��  االح��از�ة أواإلرهاب بدال

خصصة للرقابة ع�� م�افحة غسل األموال وتمو�ل اإلرهاب،  ت بالنسبة للواليات القضائية ال�ي لد��ا فرق م  •

) الرقابة ع�� ا�خاطر املرتفعة 1يمكن تصنيف املوارد الرقابية ع�� أ��ا فرق/جهات رقابية/مسؤوليات عن  

) 5) الرقابة القائمة ع�� االستجابة  4) الرقابة ع�� ا�خاطر املنخفضة 3املتوسطة   ) الرقابة ع�� ا�خاطر2

نوع  تقسيمھ ع�� حسب  يتم  الذي قد  التقسيم  أو  البيانات، املسوحات األفقية،  ا�خاطر، جمع  تحليل 

ال�  املناسبة  الفرعية  التصنيفات  وستعتمد  مكت�ي).  أو  ميدا�ي  املثال،  سبيل  (ع��  الرقا�ي  ي التدخل 

 للرقابة. ة ا�خاضع الفئات�ستخدمها ا�جهة الرقابية ع�� حجم وخصائص ومخاطر 

 ينب�� أن تكون اس��اتيجيات الرقابة القائمة ع�� ا�خاطر حديثة وديناميكية .6.10

ومن خالل التقدم �� التمو�ل والتكنولوجيا اليوم، يمكن أن تتغ�� ا�خاطر �ش�ل أسرع من ذي قبل. و�مكن أن   .156

املهم إبقاء من ، 2.4إ�� تقو�ض الرقابة القائمة ع�� ا�خاطر. وكما هو محدد �� القسم  القديمةتؤدي التقييمات 

 تقييمات ا�خاطر قيد املراجعة والتحديث ح�ى يتس�ى توجيھ املوارد إ�� املناطق ال�ي تنطوي ع�� أع�� ا�خاطر.

 اس��اتيجيات للتصدي لهذا التحدي: .157

•  
ً
أيضا من    و�نب��  االستفادة  أمكن،  و�ذا  ا�خاطر،  فهم   �� ومرنة  سريعة  الرقابية  ا�جهات  ت�ون  أن 

) الرقابية  أ��ا    )SupTechالتكنولوجيات  كما  مستمر.  أساس  ا�حقيقي/ع��  الوقت   �� ا�خاطر  رصد   ��

 
ً
للتصدي فورا الرقا�ي وخططها  ن�جها  لتكييف  املرونة  إ��  األموا  تحتاج  �شأن غسل  الناشئة  ل  للمخاطر 

 القسم ا�خاص "باستخدام التكنولوجيا".ير�� االطالع ع�� وتمو�ل اإلرهاب. 

 امليدانية   التفتيش عمليات  إجراء ��   اللوجستية التحديات  .6.11

خارج الدولة بالعمل داخل محيطها    من ت�ون عمليات التفتيش امليدا�ي �� الواليات القضائية ال�ي �سمح للشر�ات   .158

التنظي�ي (ع�� سبيل املثال، تقديم ا�خدمات ع�� اإلن��نت)، أو ال�ي تقع وظائف معينة لها �� كيان ما �� مواقع  

املوارد. كما أن العوامل ا�خارجية (ا�جائحة العاملية    �عمل املنظمة كمجموعة)، صعبة وكثيفةح�ن    مختلفة (مثل 

 
ً
 .ا�حالية) قد تجعل من الصعب ع�� عمليات التفتيش امليدا�ي امل��ي قدما
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 اس��اتيجيات للتصدي لهذا التحدي: .159

�حا�اة أنواع الفحوصات ال�ي قد تحدث �� التفتيش امليدا�ي،    عقد مؤتمرات الفيديو   استخدام أدوات مثل  •

. ع�� سبيل املثال، تقوم �جنة املقامرة �� اململكة املتحدة  الالزمة  والعفو�ة  �افيةال  للقوةكها  وضمان امتال 

مختلفة  أدوات  واستخدمت  املتحدة  اململكة   �� خدمات  تقدم  ال�ي  اإلن��نت  ع��  القمار  نوادي  بمراقبة 

تقييمات   ذلك:   �� بما  الفعالة  بالرقابة  األفراد    Microsoft Teamsللقيام  مع  األيام  من  عدد  مدى  ع�� 

والقد تقييم الرئيسي�ن  إجراء  قبل  أنظم��م.  واستجواب  ا�حقيقي  الوقت   �� البيانات  عرض  ع��  رة 

Microsoft Teams والسياسات بالكيان  ا�خاص  ا�خاطر  تقييم  �� ذلك  (بما  املواد  يتم طلب ومراجعة   ،

 إخطار املشغل�ن الذ  واإلجراءات
ً
ين والضوابط) و�ساعد النتائج األولية ع�� توجيھ التقييم، وال يتم عادة

ذلك،  إ��  باإلضافة  املباشر.  التقييم  أثناء  إال  للتفتيش  ستخضع  ال�ي  العمالء  بحسابات  تقييمهم  سيتم 

حوا��   �غطي  وال�ي  األع��  التأث��  ذوي  املشغل�ن  من  سنو�ة  ضمان  بيانات  املقامرة  �جنة  من  90تطلب   ٪

 السوق وتطلب من الكيانات إكمال "طلبات ا�حصول ع�� املعلومات".

 فيدة ملز�د من القراءةم مصادر  .6.12

 الرقابة   حول 

  من قبل ا�جهات الرقابية ع��  واالنفاذ الدليل اإلرشادي �جموعة العمل املا�� حول الرقابة الفعالة  •

 ) 2015(أكتو�ر  م�افحة غسل األموال وتمو�ل اإلرهاب للقطاع املا�� وانفاذ القانون 

رقابية ع�� املصارف �شأن منع غسل األموال وتمو�ل اإلرهاب  الدليل اإلرشادي للبنك الدو�� ل�جهات ال  •

 )2021، طبعة جديدة متوقعة �� 2009(

  �غسل   املتعلقة للمخاطر   السليمة اإلدارة �شأن الدليل اإلرشادي ل�جنة بازل حول الرقابة املصرفية •

 )2020�� يوليو  ُمعدلة( اإلرهاب وتمو�ل األموال

  للبنوك اإلرهاب وتمو�ل  األموال غسل   م�افحة ع�� الرقابة :ا�حلقات إغالق املا��،معهد االستقرار  •

 ) 2020(سبتم��  املراسلة

 ) IAISو  IOSCOو  BSBCمبادئ املنتدى املش��ك للرقابة ع�� املبادئ األساسية للتكتالت املالية ( •

ل�جهات   • مش��كة  (نوفم��    الرقابيةإرشادات  ا�خاطر  ع��  القائمة  الرقابة  �شأن  قيد 2016األورو�ية   ،(

 املراجعة 

ل�جهات الرقابية األمر�كية �شأن الرقابة ع�� م�افحة غسل األموال وتمو�ل اإلرهاب بال��ك��  بيان مش��ك  •

 32)2019ع�� ا�خاطر (يوليو 

 

 

 
  املالية املعلومات ووحدة الفيدرالية املصرفية التنظيمية ا�جهات قبل  من املنشور  اإلرهاب وتمو�ل األموال غسل م�افحة مخاطر ع�� املرتكزة الرقابة حول  املتحدة الواليات بيان 32

-issuances/news-www.occ.gov/news ;releases/2019/pr19065a.pdf-www.fdic.gov/news/press ;alreserve.gov/supervisionreg/srletters/sr1911.htmwww.feder

;81a.pdf-2019-ia-releases/2019/nr 

supervision-laundering-money-actanti-secrecy-bank-focused-risk-statement-releases/joint-www.fincen.gov/news/news 

 

http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/RBA-Effective-supervision-and-enforcement.pdf
http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/RBA-Effective-supervision-and-enforcement.pdf
http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/RBA-Effective-supervision-and-enforcement.pdf
https://www.bis.org/bcbs/publ/d505.htm
https://www.bis.org/bcbs/publ/d505.htm
https://www.bis.org/bcbs/publ/d505.htm
https://www.bis.org/fsi/publ/insights28.pdf
https://www.bis.org/fsi/publ/insights28.pdf
https://www.bis.org/fsi/publ/insights28.pdf
https://www.bis.org/fsi/publ/insights28.pdf
https://www.federalreserve.gov/supervisionreg/srletters/sr1911.htm
https://www.federalreserve.gov/supervisionreg/srletters/sr1911.htm
https://www.occ.gov/news-issuances/news-releases/2019/nr-ia-2019-81a.pdf
https://www.occ.gov/news-issuances/news-releases/2019/nr-ia-2019-81a.pdf
https://www.fdic.gov/news/press-releases/2019/pr19065a.pdf
https://www.fincen.gov/news/news-releases/joint-statement-risk-focused-bank-secrecy-actanti-money-laundering-supervision
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   ا�خاطر  ع��   القائمة  التداب��   حول 

 : القطا�� القائم ع�� ا�خاطرمجموعة العمل املا�� ن�ج  ارشادات •

o  البنوك 

o  التأم�ن ع�� ا�حياة 

o األوراق املالية 

o  خدمات تحو�ل األموال أو القيمة 

o ومؤشرات األعالم ا�حمراء   (و  األصول االف��اضية ومقدمي خدمات األصول االف��اضية

 لألصول االف��اضية) 

o  املهنيون القانونيون 

o  جمعية ا�حاسب�ن 

o ئمانية ت مقدمي خدمات الشر�ات والصناديق االس 

o  بطاقات الدفع املسبق ودفع الهاتف ا�حمول وخدمات الدفع ع�� االن��نت 

o  نوادي القمار 

o  ة تجار املعادن واألحجار الثمين 

o وكالء العقارات 

الدليل االرشادي �جموعة العمل املا�� حول تداب�� م�افحة غسل األموال وتمو�ل اإلرهاب والشمول املا��،   •

 م�حق حول العناية الواجبة تجاه العمالء مع

  – 2018(يناير   دليل إرشادي مش��ك حول عوامل ا�خطر  ا�جهات الرقابية األورو�ية •
ً
بجميع   ومتاح أيضا

 ) اللغات �� االتحاد االورو�ي

  �غسل   املتعلقة للمخاطر   السليمة اإلدارة �شأن الدليل اإلرشادي ل�جنة بازل حول الرقابة املصرفية •

 ) 2020�عديلها �� يوليو (كما تم   اإلرهاب وتمو�ل األموال

  التقر�ر – املراسلة املصرفية العالقات بنك التسو�ات الدولية �جنة املدفوعات والبنية التحتية للسوق  •

 ) 2016(يوليو  ال��ائي

واملبادرات ذات الصلة من قبل هيئات القطاع ا�خاص مل�افحة غسل األموال وتمو�ل اإلرهاب  املنشورات  •

 مثل ع�� سبيل املثال ال ا�حصر: 

o  ,ولفسبورغ املراسلة  مجموعة  املصرفية  العالقات  تجاه  الواجبة  (أكتو�ر    استبيان   -  العناية 

2020( 

o  ،مبادئ التجارة املالية    ولفسبورغ، غرفة التجارة الدولية ورابطة املصرفي�ن للتمو�ل والتجارة

 معدل)  2019(

o    ��ع لألموال  النسبية  ا�خاطر  ع��  القائمة  اإلرهاب  وتمو�ل  األموال  غسل  م�افحة  أنظمة 

 لألموال ع�� الهاتف املتنقل  GSMAشهادة و  GSMA الهواتف املتنقلة

http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/Risk-Based-Approach-Banking-Sector.pdf
http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/recommendations/pdfs/RBA-Life-Insurance.pdf
http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/recommendations/pdfs/RBA-Securities-Sector.pdf
http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/Guidance-RBA-money-value-transfer-services.pdf
http://www.fatf-gafi.org/publications/fatfrecommendations/documents/guidance-rba-virtual-assets.html
http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/Risk-Based-Approach-Legal-Professionals.pdf
https://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/RBA-Accounting-Profession.pdf
http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/RBA-Trust-Company-Service-Providers.pdf
http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/recommendations/Guidance-RBA-NPPS.pdf
http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/recommendations/Guidance-RBA-NPPS.pdf
http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/RBA%20for%20Dealers%20in%20Precious%20Metal%20and%20Stones.pdf
http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/RBA%20Guidance%20for%20Real%20Estate%20Agents.pdf
http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/content/images/Updated-2017-FATF-2013-Guidance.pdf
http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/content/images/Updated-2017-FATF-2013-Guidance.pdf
http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/content/images/Updated-2017-FATF-2013-Guidance.pdf
https://esas-joint-committee.europa.eu/Publications/Guidelines/Guidelines%20on%20Risk%20Factors_EN_04-01-2018.pdf
https://esas-joint-committee.europa.eu/Pages/Guidelines/Joint-Guidelines-on-Risk-Factors.aspx
https://esas-joint-committee.europa.eu/Pages/Guidelines/Joint-Guidelines-on-Risk-Factors.aspx
https://www.bis.org/bcbs/publ/d505.htm
https://www.bis.org/bcbs/publ/d505.htm
https://www.bis.org/bcbs/publ/d505.htm
https://www.bis.org/cpmi/publ/d147.htm
https://www.bis.org/cpmi/publ/d147.htm
https://www.wolfsberg-principles.com/wolfsbergcb
https://www.wolfsberg-principles.com/wolfsbergcb
https://iccwbo.org/content/uploads/sites/3/2019/03/trade-finance-principles-2019-amendments-wolfsberg-icc-baft-final.pdf
https://iccwbo.org/content/uploads/sites/3/2019/03/trade-finance-principles-2019-amendments-wolfsberg-icc-baft-final.pdf
https://iccwbo.org/content/uploads/sites/3/2019/03/trade-finance-principles-2019-amendments-wolfsberg-icc-baft-final.pdf
https://www.gsma.com/mobilefordevelopment/wp-content/uploads/2015/10/Proportional-risk-based-AMLCFT-regimes-for-mobile-money.pdf
https://www.gsma.com/mobilefordevelopment/wp-content/uploads/2015/10/Proportional-risk-based-AMLCFT-regimes-for-mobile-money.pdf
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://www.gsma.com/mmc&data=04|01|Shana.KRISHNAN@fatf-gafi.org|5e0ff5c180e04ebc81e408d8b884a634|ac41c7d41f61460db0f4fc925a2b471c|0|0|637462230552933632|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|1000&sdata=fbTAGOpwK1z5CqCclaWgja1IKvvM/5jMhpjEV4J4DW0=&reserved=0
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 والنطاق  األهداف

الواردة �� ا�جزء األول من هذه الورقة.    واالرشاداتينب�� أن يقرأ هذا القسم إ�� جانب معاي�� مجموعة العمل املا��    .  160

األطر الرقابة القائمة �� تلك الواليات القضائية    ينب�� النظر �� األمثلة الواردة من الدول �� هذا القسم �� ضوء 

املذ�ورة    - املقار�ات  ت�ون  ال  ألغراض  وقد   �� التقر�ر  هذا   �� املدرجة  واألمثلة  السياقات.  جميع   �� مناسبة 

التقييمات   ألغراض  ما  دولة   �� الرقا�ي  اإلطار  لفعالية  املا��  العمل  مجموعة  إقرار  �ش�ل  وال  فقط  توضيحية 

د الرجوع إ�� املتبادلة ا�خاصة بمجموعة العمل املا�� أو غ�� ذلك. و�ن�ح القراء بأن يضعوا هذا �� االعتبار عن 

 هذه األمثلة.

 الرقابة ع�� املؤسسات املالية .7

 ج القائم ع�� ا�خاطر �ن تقييم ا�خاطر وال .7.1

 �جي�اب .7.1.1

للبنوك،   .161 اإلرهاب  وتمو�ل  األموال  غسل  م�افحة  ع��  الرقابية  السلطة  هو  الب�جي�ي  الوط�ي  البنك  ب�جي�ا،   ��

وشر�ات   ا�حياة،  ع��  التأم�ن  البنك  وشر�ات  ويستخدم  اإللك��ونية.  واألموال  الدفع  ومؤسسات  االستثمار، 

املستمدة املعلومات  تركز ع��  أدوات  ثالث  الب�جي�ي  األموال    الوط�ي  م�افحة غسل  �شأن  استبيان سنوي  من 

 وتمو�ل اإلرهاب، وهو ما أنجزتھ الكيانات ا�خاضعة للتنظيم. 

 رهاب االستبيان الدوري ملنع غسل األموال وتمو�ل اإل  .162

163.  
ً
ا�خاطر    بيئةمل�افحة غسل األموال وتمو�ل اإلرهاب ل�حصول ع�� فهم    ويستخدم البنك الوط�ي الب�جي�ي استبيانا

املتعلقة �غسل األموال وتمو�ل اإلرهاب ل�ل كيان (ا�خاطر ال�امنة مل�افحة غسل األموال وتمو�ل اإلرهاب ال�ي  

البنك).   يطبقها  ال�ي  التخفيف  تداب��  اكتمال وفعالية  �� ذلك مدى  بما  ا�خاطر،  لهذه  �عرضھ  يواجهها، ومدى 

رهاب بحيث يالئم �ل قطاع فر�� من املؤسسات املالية ال�ي  ولتكييف استبيان م�افحة غسل األموال وتمو�ل اإل 

وضعت   والدفع)،  والتأم�ن  املالية  واألوراق  املصارف  (قطاعات  الب�جي�ي  الوط�ي  البنك  لرقابة    أر�عتخضع 

استبيانات مختلفة ل�ل قطاع فر��، مع ا�حرص ع�� ا�حفاظ ع�� اال�ساق و�م�انية املقارنة ب�ن هذه االختالفات  

املوقع االلك��و�ي للبنك   االستبيانات األر�عة ع�� املوقع االلك��و�ي للبنك  االطالع ع�� ة �� االستبيان. يمكن األر�ع

 . الوط�ي الب�جي�ي

 ("أداة التحليل") لية  اآل  QLBردود أداة تحليل  .164

 
 ا�جزء الثالث: 

 أمثلة من الدول 

https://www.nbb.be/doc/cp/eng/2020/200302_nbb_2020_006.pdf
https://www.nbb.be/doc/cp/eng/2020/200302_nbb_2020_006.pdf


 71  الدليل االرشادي للرقابة القائمة ع�� ا�خاطر

 م 2021مجموعة العمل املا��/ منظمة التعاون االقتصادي والتنمية © 

 

 

 

وقد طّور فر�ق الرقابة ع�� م�افحة غسل األموال وتمو�ل اإلرهاب �� البنك الوط�ي الب�جي�ي أداة داخلية لتحليل   .165

تحليل   أداة  باسم  األداة  �عرف هذه   .
ً
آليا املقدمة و��جيلها  التحليلية")، وال�ي  اآللية    QLBردود  الردود  ("األداة 

ي��  ما  أحد  �عي�ن  ع��  ل� من    �عمل  ا�خاطر  متوسطة  ملفات  مرتفعة،  متوسطة  مرتفعة،  مالية:  مؤسسة  ل 

أو منخفضة. كما تتيح هذه األداة التحليلية تصور الردود ع�� االستبيان الذي تقدمھ جميع املؤسسات ،  منخفضة

 
ً
 . مع مرور الوقتمن إجراء مقارنات  املالية أو مجموعة م��ا ومقارن��ا. و�� املستقبل، ستمكن أيضا

تصميمها �أداة آلية للتحليل املسبق وامل���� للردود ع�� االستبيان الدوري، فإن األداة التحليلية  و�اإلضافة إ��   .166

 
ً
أداة ملوظفي الرقابة ع�� م�افحة غسل األموال وتمو�ل اإلرهاب إلجراء تحليالت مخصصة ع�� أساس    �� أيضا

ع��   الرقابة  ملوظفي  يمكن  التصور،  تقنيات  خالل  ومن  حدة.  ع��  مؤسسة  وتمو�ل  �ل  األموال  غسل  م�افحة 

 
ً
عن أي أوجھ قصور ��    اإلرهاب أن يحددوا �سرعة ا�خاطر الرئيسية ال�ي يولدها �شاط املؤسسة املالية، فضال

إجراءا��ا الداخلية كما هو ُمب�ن �� ا�جزء الثا�ي من االستبيان فيما يتعلق بنقاط الضعف �� بيئة مراقبة م�افحة  

 اب �� املؤسسة املالية. غسل األموال وتمو�ل اإلره

 تحليالت ا�خاطر الفردية ("بطاقة األداء") تنقيح أداة  .167

إ�� ردود �ل مؤسسة مالية ع��   .168  
ً
(ير�� النظر أعاله) حصرا �عي��ا األداة التحليلية  ال�ي  و�ستند ملفات ا�خاطر 

 ذه الردود.هبجودة استبيان م�افحة غسل األموال وتمو�ل اإلرهاب. ولذلك فإن هذه امللفات تتأثر 

 ال تتضمن املعلومات التالية: إ��ااألداة محدودة �� التصميم من حيث  .169

  ��  ســــيما ال  املالية،   املؤســــســــات  نفس  من  الب�جي�ي  الوط�ي  البنك  إ��  تقديمها  تم  صــــلة ذات أخرى معلومات   •

  بم�ــافحــة  املع�ي  االل��ام  ملوظف  الســـــــــــــنوي   التقر�ر  أو  للمخــاطر،   العــام  تقييمهــا  عن  للتقــار�ر  رفعهــا  ســـــــــــــيــاق

 .الب�جي�ي  الوط�ي  البنك  يطل��ا  أن  يمكن  ال�ي  الداخ��  التدقيق  تقار�ر  أو اإلرهاب،   وتمو�ل  األموال  غسل 

 .نتائج اإلجراءات الرقابية املكتبية وعمليات التفتيش امليدا�ي السابقة •

وتمو�ـل اإلرهـاب الوطنيـة أو املعلومـات ال�ي يمكن أن تقـدمهـا ا�جهـات الرقـابيـة ع�� م�ـافحـة غســـــــــــــل األموال   •

 .األجنبية األخرى فيما يتعلق بنفس املؤسسة املالية أو ا�جموعة ال�ي تنت�ي إل��ا

 .معلومات تحوطية ذات صلة وردت من قبل موظف�ن الرقابة ع�� م�افحة غسل األموال وتمو�ل اإلرهاب •

وجودة  ، وال ســــيما فيما يتعلق بكثافة  )CTIF-CFI(املعلومات املقدمة من وحدة املعلومات املالية الب�جيكية   •

 .اإلبالغ من املؤسسات املالية الفردية

املعلومات املقدمة من ا�جهات القانونية �شــــــــأن التحقيقات أو املالحقات ا�جنائية �� القضــــــــايا ال�ي يحتمل   •

   أن ت�ون املؤسسة املالية
ً
 .ف��ا  طرفا

 جميع املعلومات املتاحة ل�جمهور ذات الصلة واملعلومات املوثوقة. •

اإلبالغ عن غسل    مسؤولوعالوة ع�� ذلك، فإن العناصر األك�� موضوعية مثل تقييم ا�خ��اء أو شفافية أو كفاءة   .170

األموال أو مديري املؤسسة املالية، وتقييم النظرة العامة ل�حالة ("ا�حكم الرقا�ي") ال تؤخذ �� االعتبار �� ملفات  

 ا�خاطر ال�ي يتم تخصيصها من قبل األداة التحليلية.  

دي للمخاطر املرتبطة  جميع املعلومات املذ�ورة أعاله بطر�قة منظمة �� التقييم الفر دمج  ومن أجل التمكن من   .171

"األداة   قبل  من  آلية  بطر�قة  ا�خصصة  ا�خاطر  ملف  ت�حيح  ح�ى  أو  لصقل  و�التا��  مالية،  مؤسسة  ب�ل 
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نتائج   نقل  ف��ا  يتم  ال�ي  األداء"،  "بطاقات  �س�ى  إضافية  أداة  الب�جي�ي  الوط�ي  البنك  وضع  فقد  التحليلية"، 

وال�ي يمكن ملوظفي الرقابة ع�� م�افحة غسل األموال وتمو�ل  التحليالت ال�ي تجري من خالل األداة التحليلية  

 
ً
 ، والتعديالت الالزمة لتقييم �حيح للمخاطر.اإلرهاب إجراءها، عندما يبدو ذلك ضرور�ا

، �عد �عض التطورات �� مجال  2020جاهزة للعمل �ش�ل �امل �� عام    األداء “هذهو�نب�� أن ت�ون أداة "بطاقة   .172

، و�عد أن يتم استكمال ملفات ا�خاطر ال�ي تخصصها األداة التحليلية تلقائًيا ع�� أساس  تكنولوجيا املعلومات 

بمعلومات خارجية ونتائج    2019يونيو    30الردود ع�� االستبيان الدوري املقدم إ�� البنك الوط�ي الب�جي�ي بحلول  

 الوط�ي الب�جي�ي.  كالتحليالت واملعرفة ب�ن موظفي البن

 فر�سا .7.1.2

) من كيانا��ا ا�خاضعة للرقابة إكمال استبيان �ساهم  ACPR(  فر�سا، تطلب ا�جهة الرقابية ع�� القطاع املا�� ��   .173

�� تقييم ا�خاطر ال�امنة �� الكيان (األسئلة املتعلقة بطبيعة األ�شطة ونوع ومستوى ا�خاطر لدى العمالء ونوع  

ومراقبة  الداخلية،  الضوابط  بنظم  املتعلقة  (األسئلة  التخفيفية  العوامل  وتقييم  ذلك)  إ��  وما  التوزيع  قنوات 

ع�� سبيل املثال، أضافت  فاملعامالت، وتجميد األصول، وما إ�� ذلك). وقد تطور هذا االستبيان ع�� مر السن�ن؛  

املا�� (  تمو�ل اإلرهاب �� ضوء  ACPRا�جهة الرقابية ع�� القطاع  ) أسئلة �شأن أجهزة الفحص وتقييم مخاطر 

عام   منذ  امل��ايدة  اإلرهابية  بتحد 2015ال��ديدات  قامت  كما  املتطلبات  ،  ع��  بناًء  املطلو�ة  املعلومات  يث 

االتحاد    �� ا�حدثة  كماالتنظيمية  (مثل   تم  األورو�ي.  الكيان  استبيان  مع  الكمية  البيانات  طلبات  حجم    ز�ادة 

البيانات املتعلقة بالتدر�ب، و�شاط اإلبالغ عن املعامالت املشبوهة، وعدد التنب��ات من أدوات رصد املعامالت،  

 الزم لتجه�� التنب��ات، وما إ�� ذلك). والوقت ال 

 - الكيان-ا�خاطر ع�� مستوى  تصنيفات  :الفيدرالية)أملانيا (هيئة الرقابة املالية   .7.1.3

وقد أدخلت هيئة الرقابة املالية نظام تصنيف ا�خاطر للرقابة ع�� م�افحة غسل األموال وتمو�ل اإلرهاب، الذي   .174

يتم بموجبھ ت�ليف �ل كيان خاضع للرقابة بفئات مختلفة من ا�خاطر. و�أخذ تصنيف ا�خاطر �� االعتبار حالة  

جهة من  املعنية  املالية  للمؤسسة  الفردية  ا�جردة  مجال    وجودة ،  ا�خاطر   �� وتداب��ها  املالية  املؤسسة  تداب�� 

 م�افحة غسل األموال وتمو�ل اإلرهاب والضمانات املعمول ��ا من جهة أخرى. 

تداب�� املؤسسة وتداب��ها وضمانا��ا �� مجال م�افحة غسل األموال وتمو�ل اإلرهاب، وتقّيم وُتقّيد    جودةوتقّيم   .175

النسبة للتصنيف العام، يتم التحقق من جودة عدة معاي�� فردية مصممة  أداء الواجبات من مختلف الفئات. و� 

 خصيصا للقطاع املا��.

يحتاج نظام ��جيل النقاط إ�� مضاعفات مختلفة لفئات التداب�� الوقائية مما �عطي أوجھ قصور أساسية أك��   .176

 من تصنيف املتوسط أو أوجھ القصور من تصنيف املنخفض (النتيجة: و�لما �ا
ً
ن وجھ القصور ينتقص من  وزنا

 كفاءة تدب�� وقائي �لما �ان التصنيف أقل للنظام الوقائي للمؤسسة). 

 وأخ��  .177
ً
تقار�ر  ا  �� نتائج أو عدم وضوحها  �� تقييم    التدقيق، فإن عدم وجود  يق�ن  إ�� أوجھ عدم  يؤدي  السنو�ة 

السنو�ة وعدم   التدقيق �� تقار�ر  إدارة ا�خاطر. و�أخذ إجراء وضع التصنيف �� االعتبار عدم وجود نتائج  جودة 

 وضوحها. 

وألغراض التصنيف ال��ائي للمخاطر، يتع�ن ا�جمع ب�ن نتائج تصنيفات ا�خاطر ا�حتملة لغسل األموال وتمو�ل   .178

فئة    ونوعيةاإلرهاب   ُيخصص �ل كيان  أن  الوقاية من م�افحة غسل األموال وتمو�ل اإلرهاب وجود��ا و�نب�� 

 كثافة ونطاق الرقابة.لتحديد خاطر  ا�
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اتيجية الرقابية لها :إيرلندا .7.1.4  نموذج م�افحة غسل األموال وتمو�ل اإلرهاب واالس��

يحتفظ املصرف املركزي أليرلندا بنموذج لتقييم مخاطر غسل األموال وتمو�ل اإلرهاب �� القطاع املا�� (تقييم   .179

من منظور    ا�خاطر لغسل األموال وتمو�ل اإلرهاب)، الذي يحدد و�قّيم مخاطر غسل األموال وتمو�ل اإلرهاب

وتمو�ل  يضمن    رقا�ي  األموال  غسل  م�افحة  ع��  الرقابة   �� للمخاطر   
ً
حساسا  

ً
ن�جا يطبق  املركزي  البنك  أن 

 اإلرهاب. 

و�تو�� إدارة وتقييم ا�خاطر �� مجال م�افحة غسل األموال من قبل فر�ق متخصص �� إدارة ا�خاطر �� قسم   .180

حتفاظ بھ. إن تقييم مخاطر غسل األموال وتمو�ل اإلرهاب ) واال AMLDاملركزي (م�افحة غسل األموال بالبنك  

املركزي   البنك  لرقابة  ا�خاضعة  املالية  القطاعات  تواجهها  ال�ي  للمخاطر  املتغ��ة  للطبيعة   
ً
نظرا عملية متكررة، 

 فيما يتعلق �غسل األموال وتمو�ل اإلرهاب. 

األقسام   .181 مع  (بالتشاور  األموال  غسل  م�افحة  قسم  تحليلو�تو��  مسؤولية  املركزي)  البنك   �� األخرى    الرقابية 

وتحديد مخاطر غسل األموال وتمو�ل اإلرهاب ال�ي تواجهها ا�جهات الرقابية. هناك فر�ق مخاطر متخصص ��  

وتمو�ل اإلرهاب وفر�ق السياسات   قسم م�افحة غسل األموال �عمل مع فرق الرقابة ع�� م�افحة غسل األموال

و�   لتحليل  وتجتمع  ا�خاطر  والسياسة.  ا�خاطر  ملناقشة  بانتظام  بال�امل  القسم  والرقابة  فرق  جتمع  ا�خاطر 

 مع ا�جهات الرقابية ع�� ا�خاطر وُتجري الرقابة ع�� نحو منتظم (�ل ثالثة أشهر
ً
 ). ع�� األقل   والسياسات أيضا

مخاطر غسل األموال وتمو�ل  و�بقى قسم م�افحة غسل األموال ع�� علم بالتطورات ال�ي قد تؤثر ع�� تصنيفات   .182

الرقابية،   أ�شطتھ  خالل  من  اإلرهاب،  وتمو�ل  األموال  غسل  مخاطر  تقييم   �� التطورات  وتدمج هذه  اإلرهاب، 

الوطنية   السياسات  وصا���  القانون،  إنفاذ  جهات  بي��ا  من  أخرى،  جهات  مع  والتفاعل  للتواصل  و�رنامجھ 

(ا�حل التنظيمية  ا�جهات  بتوصيل  والدولية وغ��هم من  يقوم قسم م�افحة غسل األموال  ي�ن والدولي�ن). كما 

لضمان تحديث ملف مخاطر غسل األموال وتمو�ل اإلرهاب   االح��از�ة ومشارك��ااملعلومات مع ا�جهات الرقابية  

 للقطاعات املالية املدرجة �� تقييم ا�خاطر غسل األموال وتمو�ل اإلرهاب.

 نموذج تقييم ا�خاطر وتحليلها 

صبح البنك املركزي جهة مختصة للرقابة ع�� م�افحة غسل األموال وتمو�ل اإلرهاب ع�� املؤسسات املالية ��  وأ .183

، وقرر، �� إطار عملھ الرقا�ي ع�� م�افحة غسل األموال وتمو�ل اإلرهاب، أن إطاره لتقييم ا�خاطر  2010يوليو  

تكن   لم  والتأث��  ا�خاطر  احتمالية  ونظام  غسل  التحوطي،  مخاطر  ألغراض  مناسبة  مؤشرات  ذات  تقييمات 

)  PRISMاألموال وتمو�ل اإلرهاب ألن املقاييس األساسية املستخدمة لتصنيفات نظام احتمالية ا�خاطر والتأث�� (

 
ً
تمي��ا أن هناك  وات�ح  املا��.  االستقرار  املالية ع��  املؤسسة  تأث�� فشل  إ��  الرقابية    �ستند  ا�جهات  ترك��  ب�ن 

الرقابية ع�� م�افحة غسل األموال وتمو�ل اإلرهاب، إذ �� ح�ن أن املؤسسة املالية قد ت�ون    ��از�ة وا�جهاتاالح

 
ً
من منظور تحوطي (منتظم)، فإن املؤسسة املالية نفسها قد ت�ون عالية ا�خاطر من منظور مخاطر    أقل خطرا

تحو�ل األموال قد ال �عت�� شركة ذات تأث��    غسل األموال وتمو�ل اإلرهاب. ع�� سبيل املثال، �� ح�ن أن شركة

كب�� �� ظل تقييم ا�خاطر التحوطي، فإن الوصول إ�� الوالية القضائية وا�خدمات ال�ي تقدمها شر�ات تحو�ل  

 األموال �عنيان أ��ا قد ت�ون شديدة ا�خاطر من منظور التحو�الت النقدية/ا�خدمات املالية. 

املركزي   .184 البنك  وضع   وقد 
ً
   نموذجا

ً
   مستقال

ً
استنادا املالية  املؤسسات  يقّيم  أن  شأنھ  من  ا�خاطر  إ��    لتقييم 

االس��اتيجية الرقابية مل�افحة    مخاطرها املتعلقة �غسل األموال وتمو�ل اإلرهاب من أجل تقديم املعلومات عن

البنك املركزي للمخاطر  غسل األموال وتمو�ل اإلرهاب. و�حدد تقييم مخاطر غسل األموال وتمو�ل اإلرهاب فهم  

ال�امنة املتعلقة �غسل األموال وتمو�ل اإلرهاب واملستوى العام للضوابط وعوامل التخفيف لدى �ل قطاع. و��  
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هذه   فإن  املقررة،  للفئات   
ً
وفقا قطاع  �ل  مخاطر  يحلل  اإلرهاب  وتمو�ل  األموال  غسل  مخاطر  تقييم  أن  ح�ن 

نظر ليس فقط �� مدى امتالك القطاعات لنقاط ضعف متعلقة  العملية ليست عملية آلية. ومن الضروري ال

مثل األخرى،  ا�جهات  مع  �عاملھ  من  املركزي  البنك  يفهمھ  ما   
ً
أيضا بل  اإلرهاب،  وتمو�ل  األموال  جمع    �غسل 

الصلة   ذات  بالقطاعات  يتعلق  فيما  اإليرادات  ومفو��ي  القانون  إنفاذ  موظفي  من  االستخبار�ة  املعلومات 

اط الضعف ال�ي تواجهها �� غسل األموال وتمو�ل اإلرهاب. يمثل التصنيف ال��ائي لتقييم مخاطر  وال��ديدات ونق

غسل األموال وتمو�ل اإلرهاب ا�حدد تقييم ا�خاطر ال�امل من قبل البنك املركزي، مع األخذ �� االعتبار النتائج  

 تمو�ل اإلرهاب.واملعلومات واالستخبارات ال�ي تم جمعها فيما يتعلق �غسل األموال و 

  منخفضة، -مرتفعة، ومتوسطة-فئات من مخاطر غسل األموال وتمو�ل اإلرهاب (مرتفعة، ومتوسطة أر�عوهناك  .185

ومنخفضة) مخصصة للقطاعات. وقد أ�شأ قسم م�افحة غسل األموال ضمن الفئة مرتفعة ا�خاطر فئة فرعية  

"مرتفعة ا�خاطر للغاية" ألغراض االس��شاد ��ا �� اس��اتيجية عمليات التفتيش. و�� تحديد هذه التصنيفات،  

  ينظر نموذج ا�خاطر الرقابية �� �ل من ا�خاطر ال�امنة واملتبقية.  
ً
ويش�� تصنيف ا�خاطر ال�امنة املرتفع عموما

تعز�ز  ب   -عند االقتضاء    -  تقيم وتتدخل إ�� ا�حاجة إ�� إيالء اهتمام رقا�ي أك��، ح�ى يتس�ى ل�جهات الرقابية أن  

و�مكن   الرقابة،  املتبقية ع�� كثافة/نطاق  ا�خاطر  تصنيف  الكيان. و�ؤثر  يواجهها  ال�ي  ا�خاطر  التخفيف من 

ب�ن الكيانات. �� إطار نموذج مخاطر غسل األموال وتمو�ل اإلرهاب   عند الضرورة لتحديد األولو�اتاستخدامھ  

 ٪ من درجة ا�خاطر اإلجمالية و�� ا�حرك الرئي��ي لتصنيف ا�خاطر.80للبنوك املركز�ة، تحمل ا�خاطر ال�امنة  

 اس��اتيجية الرقابة ونموذج املشاركة الرقابة مل�افحة غسل األموال

وضع قسم م�افحة غسل األموال اس��اتيجيتھ الرقابية السنو�ة و�تم تخصيص موارده الرقابة بما يتناسب مع   .186

وتركز االس��اتيجية الرقابية لقسم   ا�خاطر ا�حددة �غية ضمان تحقيق أق��ى قدر ممكن من التغطية الرقابية.

بال��امات الو��  وضمان  االل��ام  تحقيق  ع��  األموال  غسل  اإلرهاب   م�افحة  وتمو�ل  األموال  غسل  م�افحة 

 ومخاطر غسل األموال وتمو�ل اإلرهاب

187.  
ً
متدرجا �� الرقابة ع�� م�افحة غسل األموال وتمو�ل اإلرهاب، حيث    ويعتمد قسم م�افحة غسل األموال ن�جا

تتمثل األداة الرئيسية املستخدمة لرصد االل��ام �� استخدام تداب�� ميدانية تتألف من عمليات تفتيش (وتداب��  

غسل    متا�عة) واجتماعات مراجعة. �ستخدم قسم م�افحة غسل األموال تداب�� مكتبية تت�ون من عوائد م�افحة

وغ��ها من املراجعات املكتبية. كما �ستخدم القسم   األموال وتمو�ل اإلرهاب، ومراجعات ما قبل منح التفو�ض

 
ً
 للتوعية والتواصل مما يز�د من التغطية الرقابية لنطاق واسع من أنواع املؤسسات املالية لضمان    برنامجا

ً
موسعا

تمو�ل اإلرهاب ومخاطر غسل األموال وتمو�ل اإلرهاب ال�ي  وجود و�� وال��ام بال��امات م�افحة غسل األموال و 

 تواجهها.

وتمو�ل اإلرهاب ال�ي يقوم ��ا البنك املركزي حساسة للمخاطر وقد   إن أ�شطة الرقابة ع�� م�افحة غسل األموال .188

 دول أدناه: وضع نموذًجا للمشاركة �ستند إ�� تقييم مخاطر غسل األموال وتمو�ل اإلرهاب ع�� النحو املب�ن �� ا�ج

 
 مرتفعة للغاية مرتفعة 

 متوسطة
 مرتفعة

 متوسطة
 منخفضة 

 منخفضة 

 

 5 3 1 ) سنواتدورة التفتيش (
&   الفوري  الفحص

 االستجا�ي

&   الفوري  الفحص

 االستجا�ي

اجتماعات مراجعة م�افحة غسل  

 )اتاألموال وتمو�ل اإلرهاب (سنو 
 
ً
  سنو�ا

ً
 5 سنو�ا

&   الفوري  الفحص

 االستجا�ي
 ال
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عوائد م�افحة غسل األموال وتمو�ل 

 33)سنواتاإلرهاب (

 
ً
  سنو�ا

ً
 3 2 سنو�ا

&   الفوري  الفحص

 االستجا�ي

 ال ال ال ال �عم ة مدير العالق

ومنخفضة)   منخفضة-مرتفعة، متوسطة-فئات من مخاطر غسل األموال (مرتفعة، متوسطة  أر�ع�� ح�ن أن هناك   .189

الفئة املرتفمخصصة   "  للغايةة فئة فرعية "مرتفعة  عللقطاعات، فقد أ�شأ قسم م�افحة غسل األموال ضمن 

ألغراض االس��شاد ��ا �� اس��اتيجية عمليات التفتيش ا�خاصة ��ا. املؤسسات املالية ال�ي تصنف ع�� أ��ا مرتفعة  

متلك هذه املؤسسات املالية مدير عالقة  للغاية �� �� ذروة اس��اتيجية املشاركة لقسم م�افحة غسل األموال. ت 

، للمساعدة �� ضمان تدفق  يتم �عيينھ، ويعمل كنقطة اتصال ب�ن املؤسسة املالية وقسم م�افحة غسل األموال

ب�ن قسم م�افحة غسل األموال واملؤسسة   �� الوقت املناسب  معلومات م�افحة غسل األموال وتمو�ل اإلرهاب 

 املالية. 

 تقييم ا�خاطر ع�� مستوى الكيان   :روسيا .7.1.5

عام   .190 غ��  2013��  املالية  املؤسسات  من  مجموعة  لتشمل  روسيا  لبنك  الرقابة  وصالحيات  والية  توسيع  تم   ،

وتنفيذ الرقابة ع�� م�افحة غسل    و�ان ع�� بنك روسيا أن ينجز �� غضون أطر زمنية قص��ة تنظيم  .34االئتمانية

األموال وتمو�ل اإلرهاب لهذه الكيانات �� الوقت الذي يواجھ فيھ املوارد ال�حيحة ونقص �� املعلومات وعدم  

 كفاية اإلطار التنظي�ي ملعا�جة أوجھ القصور.

لتنفيذ   .191  
ً
قانونا مطلو�ة  و��  للمصارف،  عمالء   

ً
دائما  �� االئتمانية  غ��  املالية  املؤسسات  بأن  روسيا  بنك  وأقر 

افحة غسل األموال وتمو�ل اإلرهاب، وأن املعلومات املتعلقة بمعامال��ا ع�� هذه ا�حسابات املصرفية  ال��امات م�

متاحة إ�� حد كب�� من خالل نظام الدفع التا�ع لبنك روسيا. وقد تم تحليل هذه املعلومات ملعا�جة الثغرات �� 

نية. وقد �ان هذا الن�ج بمثابة "جسر" اس��اتي��  املعلومات وفهم ا�خاطر املرتبطة باملؤسسات املالية غ�� االئتما 

غ��   املالية  للمؤسسات   ،
ً
الحقا وتطو�ره  اإلرهاب،  وتمو�ل  األموال  غسل  م�افحة  ع��  الرقابة  إطار  إلطالق 

 االئتمانية. 

 �ستخدم بنك روسيا املعاي�� التالية لتقييم ا�خاطر ع�� مستوى الكيان: .192

 �ع معقد أو غ�� عادي ليس لها غرض اقتصادي أو قانو�ي ظاهر.مدى مشاركة الكيان �� معامالت ذات طا •

 مستوى ال��ام الكيان الف�ي ملتطلبات قانون م�افحة غسل األموال وتمو�ل اإلرهاب. •

 وتمو�ل اإلرهاب �� الكيان.  فعالية وكفاءة نظام م�افحة غسل األموال •

 سيا أيًضا معاي�� التقييم اإلضافية التالية: باإلضافة إ�� املعاي�� الرئيسية املذ�ورة أعاله، �ستخدم بنك رو  .193

إنفاذ القانون    وجهات   )،Rosfinitoringاملعلومات املقدمة إ�� بنك روسيا من قبل وحدة املعلومات املالية (   •

   والضرائب؛ 

التشريعات ذات الصلة، وا�عدام الشفافية �� نموذج األعمال التجار�ة و/أو   االح��از�ة (ان��ا�اتاملعلومات  •

 
 بصرف الشر�ات جميع من املستلمة السنو�ة اإلرهاب وتمو�ل األموال غسل م�افحة عوائد جميع إنجاز إ�� ينتقل أن �ع��م البيانات، عوائد عملية أتمتة من أليرلندا املركزي  البنك لتمكن ونتيجة 33

 . ا�خاطر ملفات عن النظر
 االس��ال�ي، االئتمان و�عاونيات األصغر، التمو�ل  ومنظمات ا�ح�ومية، غ�� التقاعدية املعاشات وصناديق التأم�ن، وكيانات األصول، إدارة وشر�ات املالية، األوراق سوق  �� املهني�ن املشار�ون  34

 .الرهن ومحالت الزرا��، االس��ال�ي االئتمان و�عاونيات
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مقرضيھ  ع��  امل��ايدة  وا�خاطر  املالية  املرونة  إ��  وافتقاره  الكيان،  ��ا  يقوم  ال�ي  ا�حددة  املعامالت 

 ومودعيھ)؛ 

تنظيمية لألسواق املالية املعلومات أو الطلبات الواردة من ا�جهات الرقابية املصرفية األجانب أو ا�جهات ال •

 من خالل التعاون �� م�افحة غسل األموال وتمو�ل اإلرهاب.

 اململكة العر�ية السعودية  .7.1.6

ا�خاطر   .194 مصفوفة  أداة  السعودي  املركزي  البنك   �� اإلرهاب  وتمو�ل  األموال  غسل  م�افحة  إدارة  �ستخدم 

القائم ع�� ا�خاطر. هذه األ  ن�ج الرقابة  �� تنفيذ  داة تحدد وتقيم �ل مؤسسة مالية �شأن مخاطر  للمساعدة 

أو   منخفض،  ومتوسط  مرتفعة،  ومتوسطة  ومرتفعة،  جدا،  مرتفعة  ا��ا  ع��  اإلرهاب  وتمو�ل  االموال  غسل 

منخفضة. يتم تحديد هذا التقييم بناًء ع�� ا�خاطر املتبقية املستمدة من مصفوفة ا�خاطر �عد تقييم الضوابط  

للمؤسسة املال القطاع  الداخلية  تأث�� املؤسسة املالية ع��  ال�امنة وكذلك  يتم ترجيحها مقابل ا�خاطر  ال�ي  ية 

 املا�� السعودي. 

 وتتمثل أداة مصفوفة ا�خاطر �� أر�عة عناصر رئيسية ��:  .195

البيانات.  • الك�ي، أي جمع  التحليل  املالية من خالل  للمؤسسة  ال�امنة  ا�خاطر  تقييم  العنصر األول هو 

املصفوفة املعلومات الهي�لية مثل عدد الفروع، وعدد املوظف�ن، وعدد العمالء، وحجم املعامالت،  وتحلل  

 
ً
ا�جغرافية،    فضال وا�خاطر  املقدمة،  وا�خدمات  واملنتجات  العمالء،  أي  التجار�ة،  ا�خاطر  عوامل  عن 

 منة. وقنوات تقديم ا�خدمات. وُ�رجح �ل معيار حسب أهميتھ �� حساب درجة ا�خاطر ال�ا

  الضوابط  مخاطر  من  للتخفيف   املالية  املؤسسة  تطبقها  ال�ي  الداخلية  الضوابط  تقييم  هو   الثا�ي  والعنصر •

  اإلرهاب وتمو�ل  األموال غسل 
ً
  لتحديد   وزن املعاي�� من  معيار �ل  ُ�عطى الضوابط، هذه   تقييم  إ�� واستنادا

 . املنفذة الداخلية الضوابط فعالية مدى

حساب ا�خاطر ال�امنة وفعالية الضوابط الداخلية، يحدد ا�خطر املتبقي بخصم والعنصر الثالث؛ �عد   •

 �سبة الرقابة الداخلية من ا�خاطر ال�امنة، و�ناًء ع�� ذلك، ُ�عطى تقييم للمخاطر املتبقية. 

موال  والعنصر الرا�ع هو مدى تأث�� املؤسسة املالية ع�� القطاع املا�� و�التا�� ع�� ا�خطر اإلجما�� لغسل األ  •

وتمو�ل اإلرهاب ال�ي ينطوي عل��ا القطاع. و�قاس ذلك �عامل�ن: حجم األصول وسمعة املؤسسة املالية ��  

 القطاع املا��.

يتم تحديث ملف ا�خاطر للمؤسسات املالية بناًء ع�� نتائج أداة مصفوفة ا�خاطر، وعمليات التفتيش وتقار�ر   .196

أحد وأية  اإلعالم،  وسائل  وأخبار  االستحواذ،  االل��ام،  أو  واالندماج  الشركة،  حجم   �� التغي��  مثل  أخرى  اث 

 والتغي��ات �� امللكية، وتقديم منتج أو خدمة جديدة. و�ناًء ع�� ذلك، سيؤدي ذلك إ�� ما ي��:

 تخطيط ز�ارات التفتيش ع�� أساس حساس للمخاطر.  •

 تحديد تكرار التفتيش، وكثافتھ، ونطاقھ. •

 املكتبية ع�� أساس حساس للمخاطر. إجراء الرقابة  •

 تحديد آلية التفتيش.  •
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 تخطيط ز�ارات ميدانية ع�� أساس حساس للمخاطر 

من أجل ضمان ن�ج فعال قائم ع�� ا�خاطر للرقابة ع�� م�افحة غسل األموال وتمو�ل اإلرهاب وتخصيص املوارد  .197

الرقابية �ش�ل �حيح �� اململكة العر�ية السعودية، قام البنك املركزي السعودي بتطو�ر أداة تحديد األولو�ات  

 لنتائج تقييم ا�خاطر، مع األخذ  الرقابية، ال�ي تنظم ز�ارات التفتيش واملتا�عة ع�� أساس ح
ً
ساس للمخاطر وفقا

 �� والتغي��ات  املالية،  املؤسسة  تقدمها  جديد/خدمة  منتج  أي؛  محفزة.  أحداث  وأي  املوارد  توافر  االعتبار   ��

 واالستحواذ.  واإلدماج امللكية، 

ل�ل مؤسسة مالية. يتم  �عطي هذه األداة األولو�ة لز�ارات التفتيش واملتا�عة عن طر�ق حساب درجة (تصنيف)   .198

التحديد،   وجھ  ع��  املالية  املؤسسة  مخاطر  تقييم  ونتيجة  األخ��ة،  الز�ارة  تار�خ  حسب  الدرجة  هذه  تحديد 

 ومخاطر القطاع �ش�ل عام. ولذلك، �لما ارتفعت الدرجة، ست�ون األولو�ة وكثافة الز�ارة أع��.

خطة   .199 هناك  اإلرهاب،  وتمو�ل  األموال  غسل  مخاطر  من  أع��  مخاطر  ع��  تنطوي  ال�ي  للقطاعات  و�النسبة 

تقوم    االح��از�ة.مخصصة للتفتيش امليدا�ي ع�� م�افحة غسل األموال وتمو�ل اإلرهاب ت�ون مستقلة عن الرقابة  

تفت بز�ارات  اإلرهاب  وتمو�ل  األموال  غسل  م�افحة  ع��  الرقابية  من ا�جهات  بمشاركة  ميدانية  ا�جهات    يش 

لت�جيعالرقابية   املتعلقة   االح��از�ة  ا�خاطر  ع��  ال��ك��  مع  الرقابية،  ا�جهات  ب�ن  املعلومات  وتبادل  التعاون 

يجري   األقل،  ا�خاطر  ذات  بالقطاعات  يتعلق  وفيما  ذلك،  من  العكس  وع��  اإلرهاب.  وتمو�ل  األموال  �غسل 

ا�جه قبل  من  امليدا�ي  الرقابية  التفتيش  بمشاركةات  األموال    االح��از�ة  غسل  م�افحة  ع��  الرقابية  ا�جهات 

ولكنھ    االح��از�ة، من م�افحة غسل األموال وتمو�ل اإلرهاب والرقابة    �لوتمو�ل اإلرهاب. ويشمل نطاق التفتيش 

 
ً
 أقل من موارد م�افحة غسل األموال وتمو�ل اإلرهاب. يتطلب عددا

 تكنولوجيا ("التكنولوجيا الرقابية")استخدام جهات الرقابة لل .7.2

اقبة ا�خاطر، و�عداد عمليات التفتيش امليدانية  : سنغافورة .7.2.1  تصنيف ا�خاطر، ومر

 استخدام التكنولوجيا لتصنيف مخاطر الكيانات 

لتقييم   .200 بانتظام  مصرف  �ل  من  مجمعة  بيانات  جمع  ع��  عادة  للمصارف  ال�امنة  ا�خاطر  تقييم  ن�ج  ينطوي 

 مستوى ا�خاطر ال�ي يتعرض لها �ل مصرف من املصارف/ا�حسابات املالية.  
ً
  عمالةكثيفة ال ما ت�ون عملية    وغالبا

 
ً
   و�ستغرق وقتا

ً
تنطوي ع�� قدر  طو�ال ب�ن املصارف النظ��ة، و�مكن أن  للبيانات  ، وتنطوي ع�� مقارنة مكتبية 

 . النو��ا�حكم كب�� من 

من   .201 كب��ة  كميات  ومعا�جة  جمع  ع��  القدرة  �عز�ز   �� البيانات  تحليالت  إلم�انات  الرقابية  ا�جهات  من   
ً
و�درا�ا

تجمي  ع��  البيانات   �� املتخصص�ن  مع  عملوا  فقد  األموال  البيانات،  غسل  مخاطر  بمؤشرات  شاملة  قائمة  ع 

وصمموا   الصلة،  ذات  اإلرهاب  آ��نموذج  وتمو�ل  ش�ل   �� املطلو�ة  البيانات  من�جية  مقروء  �جمع  ووضعوا   ،

لتحديد درجات ا�خاطر ال�ي سيتم تطبيقها �ش�ل متسق. واليوم، يمكن أن يتم �سرعة توليد تصنيف ا�خاطر  

مع تقر�ر عن دوافع ا�خاطر الرئيسية ا�خاصة ��ا بمجرد تلقي البيانات. وقد سمح  ال�امنة �� �ل مؤسسة مالية  

ذلك ل�جهات الرقابية بتحديد واس��داف املؤسسات ذات ا�خاطر األع�� �ش�ل أفضل ملز�د من التدقيق الرقا�ي.  

امل   �� سنوي  أساس  ع��  امللموسة  ا�خاطر  ملف   �� املتوقعة  غ��  التغ��ات  تحديد  يتم  املالية  عندما  ؤسسات 

 ا�حددة، يمكن البدء �� التدخل الرقا�ي �� الوقت املناسب مع املؤسسات املالية املعنية.

 استخدام التكنولوجيا �� مراقبة ا�خاطر 

�� مراقبة مخاطر غسل األموال وتمو�ل اإلرهاب إجراء    ارتباط الشبكة  تحليل يمكن أن يتيح تطبيق تقنيات مثل   .202
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 تحليل أفضل لبيانات املصادر ذات الصلة با�خاطر وأن �عطي رؤ�ة رقابية مفيدة. 

باستخدام   .203 الرقابية،  ا�جهات  وضعت  وقد  املشبوهة.  املعامالت  تقار�ر  بيانات  هو  هذه  البيانات  مصادر  أحد 

لكش ةالشبك  تحليلتقنيات   تحليلية  أداة  واألفراد  ،  الكيانات  شب�ات  املعامالت    املرتبط�نف  تقار�ر  بمختلف 

املشبوهة ال�ي يتم رفعها من قبل الكيانات ا�ختلفة ا�خاضعة للتنظيم ع�� مدى ف��ات زمنية مختلفة. و�تم إثراء  

(مثل  املشبوهة  املعامالت  تقر�ر   �� املذ�ورة  الكيانات  معامالت  ببيانات  وا�  الشب�ات  املعامالت  جهات  حجم 

�جل   من  الرئيسي�ن)  التعيينات  وأ�حاب  التجار�ة  األ�شطة  (مثل  الشر�ات  ملفات  عن  ومعلومات  النظ��ة)، 

. ومن خالل إجراء تحليل ع�� الشبكة �جموعة البيانات املتعددة األ�عاد هذه، يمكن ل�جهات  ا��  ا�خاصالشر�ات  

 لية للتدقيق الرقا�ي املس��دف. الرقابية تحديد األ�شطة ذات ا�خاطر األك�� واملؤسسات املا 

 استخدام التكنولوجيا ألغراض عمليات التفتيش امليدا�ي 

204.  
ً
أن �غ�� الطر�قة ال�ي تجري ��ا عمليات التفتيش امليدا�ي. ع�� سبيل املثال، �ستخدم    و�مكن للتكنولوجيا أيضا

ا�جهات الرقابية أداة تحليلية أثناء عمليات التفتيش لتمكي��م من اس��داف حسابات ومعامالت غ�� عادية إلجراء 

تقار�ر عن   املع�ي  الكيان  يقدم ف��ا  لم  ال�ي  ا�حاالت  �� ذلك  بما  األداة  دراسة أعمق،  املشبوهة. هذه  املعامالت 

- 2التحليلية اآللية تفحص الكيان ا�خاضع للتفتيش عن طر�ق مجموعة �املة من املعامالت ع�� مدى يز�د عن  

3   
ً
ومراجعة بيانات املعامالت املتعلقة   باالطالع  سنوات من البدء. وقد أزالت ا�حاجة إ�� أن يقوم املفتشون يدو�ا

 ة عن السلوك غ�� العادي. با�حسابات املأخوذة كعين 

التفتيش،   .205 عمليات  أثناء  للمخاطر   
ً
اس��دافا أك��  ي�ونوا  أن  من  الرقابية  ا�جهات  مكنت  أ��ا  ذلك،  من  واألهم 

ا�خاطر وثقاف��ا وضوابطها، مع    ويسرت إدارة  املالية �شأن  للمؤسسات  العليا  إجراء حوارات أعمق مع اإلدارة 

 �حاالت.مناقشات تدور حول أمثلة فعلية عن ا

 الرقابية اس��داف املصادر  :اململكة املتحدة (هيئة السلوك املا��) .7.2.2

وتقوم هيئة السلوك املا�� باالستفادة من التكنولوجيا من خالل تطو�ر سلسلة من األدوات الرقابية ال�ي من شأ��ا  .206

وز�ادة فعالية الرقابة ع�� م�افحة غسل األموال القائمة ع�� ا�خاطر. ويشمل  عن ا�جال الرقا�ي  إثراء صور��ا  

ألداة البيانات والتحليالت ال�ي ستساعد ا�جهات الرقابية ع�� تحديد    ذلك النجاح �� إنجاز مرحلة إثبات املفهوم

  
ً
 رقابيا

ً
استناًدا إ�� املؤشرات ال�ي يتم جمعها من الشر�ات    - سواء ميدا�ي أم مكت�ي    -الشر�ات ال�ي تتطلب اهتماما

 ا�خاضعة للتنظيم من خالل عوائد مختلفة.

تطو�ر وسيتطلب املز�د من العمل خالل األشهر املقبلة لإلدراج بنجاح  وال تزال الهيئة �� املراحل األو�� من عملية ال .207

ع��   مبنية  رقابية  �أعمال  لها  التا�عة  الشر�ات    املعتادة  البيانات�� 
ً
إطارا يخلق  أن  يتوقعون  فإ��م  ذلك،  ومع   .

بال��ك�� ع�� �ل من  للسماح لهيئة السلوك املا��   ية لالستفادة من البيانات وتراكب األح�ام الرقابية واالستخبارات 

 
ً
لذلك،    الشر�ات الكب��ة والصغ��ة ال�ي �عرض م��ات تخلق نقاط ضعف يمكن استغاللها من قبل ا�جرم�ن. ودعما

فإ��م �عملون ع�� إجراء مشاورات �شأن توسيع نطاق متطلبات اإلبالغ عن ا�جرائم املالية لتشمل الشر�ات ال�ي  

 تخضع للمز�د من الرقابة. 

 اجعات رقابية مكتبيةمر  :ال��از�ل .7.2.3

اكتشاف .208 املراجعات   يزداد  ��ا  تجري  ال�ي  الطر�قة  لتغي��  التكنولوجيا  استخدام  إلم�انيات  الرقابية  ا�جهات 

 
ً
 . الرقابية، مما �سمح بإجراء مراجعات مكتبية لتصبح ا�جهات بدورها أك�� تدخال

 و�جراءا��ا   ملراجعة سياسات الكيانات  )SupTechالرقابية (ع�� سبيل املثال، طبقت ال��از�ل أدوات التكنولوجيا   .209
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البياناتوضوابطها      ا�خصصة  وتحليل 
ُ
و� الرئيسي�ن.  واملوظف�ن  املقابالت  و�دارة  االختبار  ستخدم  وعينات 

 ا�حديثة  التكنولوجيات  
ً
بيانات رقابية ومعلومات عامة    أيضا تقدمها الكيانات مقابل  ال�ي  البيانات  للتحقق من 

 . 7.4.1دراسة ا�حالة رقم  االطالع ع��ير��  أخرى.

 )SupTechأداة تفتيش التكنولوجيا الرقابية ( : املكسيك .7.2.4

ا�جهة الرقابية ع�� املؤسسات املالية �� املكسيك باستخدام أداة التكنولوجيا الرقابية    ت، بدأ2019منذ يناير   .210

العمالء   بيانات  (قواعد  للتنظيم  خاضعة  من كيانات  مختلفة  �شغيلية  معلومات  لتلقي  التفتيش  ز�ارات  خالل 

� من  بالتحقق  الرقابية  ل�جهات  األداة  سمحت  وقد  والتقار�ر).  والتنب��ات  �� واملعامالت  املعلومات  هذه  حة 

 من أيام من خالل استخدام واجهات برمجة التطبيقات (
ً
). حيث �ستخدم األداة التعلم  APIsغضون ساعات بدال

ا�جهات   وضع��ا  ال�ي  ا�خاطر  معاي��  أساس  ع��  العادية  غ��  والسينار�وهات  ا�خاطر  أنماط  لتحديد  اآل�� 

توصيات   وضع   �� مفيدة  األداة  و�انت  للتنظيم؛  الرقابية،  ا�خاضعة  الكيانات   �� اإلنذار  نظم  لتحس�ن  رقابية 

 
ً
عن إعداد    و�جراء تحليل لعمليات الكيانات ا�خاضعة للتنظيم و�جراء مقارنة مع القطاع الذي تنت�ي إليھ، فضال

 تقار�ر ألغراض الرقابة ووضع السياسات �� املسائل املتعلقة بم�افحة غسل األموال وتمو�ل اإلرهاب.

كميات كب��ة من املعلومات ال�ي قدم��ا الكيانات    و�اإلضافة إ�� ذلك، ساعدت األداة ا�جهات الرقابية ع�� تحليل  .211

�عض    �� تتجاوز  قد  ال�ي  التنظيمية  والتقار�ر  البيانات  قواعد  مثل  التفتيش،  ز�ارات  أثناء  للتنظيم  ا�خاضعة 

�� التحليل  نتائج  ت�خيص  و�مكن  �جل.  مالي�ن  عشرة  املعلومات  األحيان  ا�جهات    .لوحات  األداة  ساعدت  كما 

 الرقابية ع�� اختيار ومراجعة ملفات العمالء من الكيانات ا�خاضعة للتنظيم.

ــلة الكتل (  :تو�س .7.2.5 ــلســـــــ   ا�حدود ومخاطره  ) لتقييم نقل النقد ع�� Blockchainاســـــــــتخدام تكنولوجيا ســـــــ

 واس��داف الرقابة ع�� الكيانات

عام   .212 ا�خاطر  2017��  تقييم  إطار   �� ا�خاطر  مرتفع  كنشاط  وال��ر�ب  ا�حدود  ع��  النقدي  النقل  تحديد  تم   ،

الوطنية التو�سية. ونتيجة لذلك، قامت السلطات التو�سية، بما �� ذلك وحدة املعلومات املالية التو�سية والبنك  

الداخلية بالشراكة مع القطاع ا�خاص (البنوك وم�اتب الصرافة) بتطو�ر منصة وطنية  ووزارة    املركزي وا�جمارك 

ال�ي �س�ى " البيانات ذات الصلة من جميع    " �جمع وتخز�نHannibalباستخدام تقنية سلسلة الكتل  وتحليل 

 أ�حاب املص�حة املذ�ور�ن. 

أفضل   .213 تحليل  إجراء  لتمك�ن  ديناميكية  معلومات  لوحات  املنصة  اإلرهاب  وتولد  وتمو�ل  األموال  غسل  �خاطر 

واملصارف  القانون،  انفاذ  وجهات  املالية،  املعلومات  وحدة  ذلك  �ساعد  كما  ا�حدود.  ع��  النقد  بنقل    املتعلقة 

غسل   م�افحة  ع��  الرقابية  ل�جهة   
ً
أيضا و�مكن  النقد.  حام��  شب�ات  وكشف  تحديد  ع��  الصرافة  وم�اتب 

اإلرهاب   وتمو�ل  املركزي امل(أي،  األموال  ذات  )  صرف  الصرافة  وم�اتب  املصارف  لتحديد  املنصة  �ستخدم  أن 

 ا�خاطر األع�� من أجل توجيھ مهامها الرقابية �ش�ل أفضل. 

 االش��اك مع القطاع ا�خاص  .7.3

 االش��اك املستمر مع القطاع ا�خاص   :السعوديةاململكة العر�ية  .7.3.1

املالية   .214 الرقابية  ا�جهات  املال (تحتفظ  رأس  السعودي وهيئة سوق  املركزي  وتوعية    )البنك  تواصل  برنامج  ع�� 

 تز�د من التغطية الرقابية  
ً
جميع ا�خاطر وتضمن الو�� بمخاطر  ع��  مستمر يتضمن ورش عمل وحوار و�جانا

االل��ام   يضمن  بما  املا��،  القطاع   �� اإلرهاب  وتمو�ل  األموال  وتمو�ل  غسل  األموال  غسل  م�افحة  بال��امات 

 اإلرهاب. 
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   80  ا�خاطر ع�� القائمة للرقابة االرشادي الدليل

وُتبقي ا�جهتان الرقابيت�ن هات�ن ع�� مشاركة مستمرة مع القطاع ا�خاص ع�� أساس شهري من خالل عدد من   .215

 ال�جان الدائمة.

والغرض من هذه ال�جان هو مساعدة ا�جهات الرقابية ع�� فهم ا�خاطر ال�ي يواجهها القطاع ا�خاص واالستجابة   .216

غسل   مل�افحة  املمارسات  وأفضل  التطورات  أحدث  تبادل  ع��  ا�خاص  القطاع  مساعدة  وكذلك  لذلك،   
ً
وفقا

، والتوعية  القطاعات ا�ختلفةاملش��كة السائدة ��    وا�خاوفاألموال وتمو�ل اإلرهاب ومناقشة ا�خاطر والقضايا  

 موحدة لهذه القضايا.   بأي مخاطر ناشئة �� القطاعات املالية، وا�خروج بتوصيات وتحليالت

 قاعدة بيانات اعرف عميلك :روسيا .7.3.2

أكتو�ر   .217  ��2019) الرقابية  التكنولوجيا  �حلول  الطر�ق  خارطة  ع��  املوافقة  تمت   ،SupTech  والتكنولوجيا  (

) لبنك روسيا، مع سرد املشاريع واملبادرات الرئيسية �� مجال التقنيات الرقابية والتنظيمية.  RegTechالتنظيمية (

وستمكن هذه التكنولوجيات من تخفيف العبء التنظي�ي ع�� الكيانات ا�خاضعة للرقابة وتحس�ن العمليات  

 الداخلية، بما �� ذلك الرصد الداخ��. 

�� ح�ن  ملعرفة  ر�ق �� إ�شاء منصة  واحدة من املبادرات الواردة �� خارطة الط  .218 العمالء (خدمة اعرف عميلك). 

تقييمات   توليد  البيانات، فتعمل خدمة اعرف عميلك ع��  لكميات كب��ة من  ا�حقيقي  الوقت   �� تحليل  إجراء 

األ�خاص   (باستثناء  مؤسسة  �ل  من عمالء  اإلرهاب  وتمو�ل  األموال  غسل  مخاطر  ملستوى  صلة  ذات  حديثة 

�� أساس يومي. تقسم خدمات اعرف عميلك العمالء إ�� ثالث فئات مخاطر (مرتفعة أو متوسطة  الطبيعي�ن) ع

أو منخفضة ا�خاطر) وتوفر هذه املعلومات إ�� املؤسسات املالية. ستستخدم املؤسسات املالية هذه املعلومات  

 .2021�� إجراءات االل��ام ا�خاصة ��ا. و�خطط البدء �� خدمة اعرف عميلك �� عام 

 الشرا�ات ب�ن القطاع ا�خاص والعام  : الواليات املتحدة .7.3.1

لتبادل   .219 قو�ة  برامج  الكيانات  من  وغ��ها  القانون،  إنفاذ  وجهات  األم��كية،  التنظيمية  ا�جهات  وضعت  وقد 

املعلومات املتعلقة باالتجاهات املالية غ�� املشروعة وا�خاطر مع القطاع ا�خاص. و�شارك شبكة إنفاذ القانون  

املالية   با�جرائم  املالية  -  )FINCEN( املتعلق  املعلومات  املتحدة    وحدة  الواليات  ا�خاطر    -��  عن  معلومات 

املصرفية   السر�ة  بقانون  املع�ي  االستشاري  الفر�ق  األ�شطة  هذه  و�شمل  قنوات.  عدة  خالل  من  واالتجاهات 

، استفادت الوحدة  2017و�صدار تحذيرات عامة وسر�ة �شأن اتجاهات التمو�ل غ�� املشروع و��ديدا��ا. �� عام  

الق املبادرات  هذه  املالية  من  املعلومات  وحدة  تبادل  منصة  إ�شاء  خالل  من  و��  )Exchange  FinCEN(ائمة   ،

شراكة طوعية لتبادل املعلومات ب�ن القطاع�ن العام وا�خاص ب�ن إنفاذ القانون، واملؤسسات املالية، والوحدة  

وكفاءة؛ وحماية النظام املا��  ��دف إ�� م�افحة غسل األموال وا�جر�مة املنظمة وغ��ها من ا�جرائم املالية بفعالية  

القضايا   من  العديد  حول  اجتماعات  الوحدة  عقدت  وقد  القومي.  األمن  و�عز�ز  املشروع؛  غ��  االستخدام  من 

ال��يد   �سو�ة  ومخططات  الفدية،  و�رامج  االف��اضية،  للعملة  املشروع  غ��  االستخدام  ذلك   �� بما  الناشئة، 

من خالل إقرار قانون م�افحة غسل    2021املعلومات املالية �� يناير    اإللك��و�ي لألعمال. تم وضع منصة وحدة

  الفيدرالية مع ا�جهات التنظيمية املناسبة التقدير�ة  املعلومات ، والذي �سمح أيًضا بمشاركة 2020األموال لعام 

 ؤسسات املالية.ع�� امل 

�� ذلك مكتب   .220 بما  ا�خزانة األمر�كية،  شرك عناصر أخرى من وزارة 
ُ
بانتظام  و� املالية،  تمو�ل اإلرهاب وا�جرائم 

ممارس�ن وقادة من القطاع ا�خاص، محلي�ن ودولي�ن، �� جميع مجاالت املسائل املتعلقة �غسل األموال وتمو�ل  

ب�ن   وثنائية  األطراف  متعددة  حوارات  املالية  ا�جرائم  اإلرهاب  تمو�ل  مكتب  �عقد  املثال،  سبيل  ع��  اإلرهاب. 

�خاص مع السلطات القضائية واملناطق الرئيسية ملناقشة القضايا املش��كة املتعلقة بم�افحة  القطاع�ن العام وا

غسل األموال وتمو�ل اإلرهاب، و�نشر تقييمات وطنية للمخاطر املتعلقة �غسل األموال وتمو�ل اإلرهاب وتمو�ل  

.انتشار التس�ح
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الواليات املتحدة، بما �� ذلك مكتب التحقيقات الفيدرا�� والتحقيقات �شرك العديد من جهات إنفاذ القانون ��   .221

الوطني  واألساليب  ةاألمنية  األموال،  غسل  تطبيقات  حول  وغ��ها  األمر�كية  املالية  املؤسسات  بانتظام   ،

 
ً
فضال االقتضاء).    واالتجاهات،  (عند  ا�جار�ة  التحقيقات  الفيدرالية  و�عمل  عن  املالية  التنظيمية  ��  ا�جهات 

املتحدة   اآلجلة   –الواليات  العقود  تداول  و�جنة  والبورصة،  املالية  األوراق  الفدرالية، و�جنة  املصرفية  ا�جهات 

 SROsواملنظمات ذاتية التنظيم (   للسلع 
ً
�شأن مخاطر غسل األموال وتمو�ل اإلرهاب   رشاداتإ�شر  ع��    ) أيضا

 للمؤسسات املالية ال�ي تخضع لرقاب��م.

تبادل   .222 املشبوهة  إن  األ�شطة  تقار�ر  يدعم  وا�خاص  العام  القطاع�ن  ب�ن  الشرا�ات  هذه  خالل  من  املعلومات 

وغسل   و�عمل ع�� رفع جود��ا، ويساعد أجهزة إنفاذ القانون �� كشف ومنع ومقاضاة اإلرهاب وا�جر�مة املنظمة

تح  �� املالية  املؤسسات  مساعدة  عن   
ً
فضال األخرى،  املالية  وا�جرائم  أولو�ات األموال  الداخلية.   ديد  جهودها 

و�اإلضافة إ�� ذلك، �ساعد ا�جهات الرقابية ع�� فهم االتجاهات ا�حالية �� التمو�ل غ�� املشروع وا�خاطر ال�ي  

للرقابة، ويعزز عملية الفحص من خالل تقييم ما إذا �انت املؤسسات ع�� علم    تواجهها املؤسسات ا�خاضعة 

ا�خاطر �� تقييمات ا�خاطر ا�خاصة ��ا، وخففت من هذه ا�خاطر عند الضرورة  ��ذه ا�خاطر، وقد أدرجت هذه  

 من خالل برامج االل��ام مل�افحة غسل األموال وتمو�ل اإلرهاب.

 أدوات التفتيش املكت�ي  .7.4

 ال��از�ل: نظام تكنولوجيا املعلومات للرصد واالش��اك املستمر  .7.4.1

 ) للمؤسسات املالية األع�� مخاطر ACCيطبق البنك املركزي ال��از��� من�جية �س�ى "الرصد املستمر للسلوك" ( .223
ً
،  ا

ر واالل��ام مما �ع�ي أن جهة رقابية واحدة ع�� األقل مسؤولة عن التقييم املستمر �حوكمة الشر�ات و�دارة ا�خاط

ل�ل مؤسسة من هذه املؤسسات. وتوفر من�جية الرصد املستمر للسلوك ا�خاصة بالبنك ال��از��� �حة محدثة  

عن ا�خاطر ل�ل مؤسسة من هذه املؤسسات املالية. بالنسبة للبنوك األقل خطورة واملؤسسات غ�� املصرفية،  

املعلومات إلجراء عمليات التفتيش املكتبية، والذي يد��  طور البنك املركزي ال��از��� من�جية ونظام تكنولوجيا  

APS - Siscom    عمليات �عمل  التكنولوجيا،  هذه  مع  ال��از���).  املركزي  بالبنك  ا�خاصة  الرقابية  (التكنولوجيا 

) �عد  عن  االل��ام  ع��  واإلجراءات  ICRالتفتيش  اإلرهاب  وتمو�ل  األموال  غسل  م�افحة  سياسات  تقييم  ع��   (

 عن طلب وتحليل الوثائق واملعلومات، من  والضوا
ً
بط الداخلية. يتم إجراء جميع التفاعالت مع املؤسسات، فضال

خالل التفتيش ع��    ان��اك (نظام دعم اإلشراف املت�امل واالتصال). إذا تم الكشف عن أي    APS-Siscomخالل  

ي يتم املوافقة عل��ا ومتا�ع��ا من قبل  االل��ام عن �عد، يتم إخطار املؤسسة و�طلب م��ا تقديم خطة عمل، وال�

إجراءات   تق��ح  أن  الرقابية  ل�جهة  و�جوز  واالتصال.  املت�امل  اإلشراف  دعم  نظام  خالل  من  الرقابية  ا�جهة 

 ت�حيحية أو عقو�ات، بما �� ذلك إ��اء العمل، وذلك حسب نتائج التفتيش ع�� االل��ام عن �عد.

 التنظيمية لتوف�� �غذية عكسية مستمرة للقطاع ا�خاص  التكنولوجياروسيا: حلول  .7.4.2

الروسية،   .224 املالية  املعلومات  عل��ا  )Rosfinmonitoring(تنفذ وحدة  يطلق  التنظيمية وال�ي  التكنولوجيا  ، حلول 

 ول رفعها، "ا�حساب ال�خ��ي" لتقديم املالحظات إ�� الكيانات حول تقار�ر املعامالت املشبوهة ال�ي يتم  
ً
  كن أيضا

 
ً
إ�� مجموعة من املعلومات بما �� ذلك االل��ام ملتطلبات م�افحة    ا�خاطر ا�حددة ال�ي يتعرض لها الكيان، استنادا

 الرسم البيا�ي أدناه. ير�� االطالع ع�� –غسل األموال وتمو�ل اإلرهاب 

إ��   .225 وكذلك  غة 
ّ
املبِل ا�جهات  إ��  املعلومات  جودة  مؤشر  عن  اإلبالغ  ا�حساب يتم  طر�ق  عن  الرقابية  ا�جهات 

 ال�خ��ي ع�� املوقع اإللك��و�ي للوحدة.
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يتم   .226 ��ا.  ا�خاصة  ا�خاطر  تقييم  نماذج   �� الوحدة  قدم��ا  ال�ي  املعلومات  الرقابية  ا�جهات  خال  إد�ستخدم 

تطلبات اإللزامية  املعلومات املتعلقة �عمليات التفتيش والتداب�� الوقائية ونتائجها، وكذلك عن إزالة ان��ا�ات امل 

عن طر�ق ا�جهة  ،  ا�حددة املسؤولة عن اإلبالغ  كيانات  من ال أحد    جانبمل�افحة غسل األموال وتمو�ل اإلرهاب من  

الرقابية من خالل ا�حساب ال�خ��ي �جهة الرقابة. ومن خالل ا�حساب ال�خ��ي ل�جهة الرقابية، تزود وحدة  

 
ً
أيضا املالية  اإلرهاب،   املعلومات  وتمو�ل  األموال  لغسل  ا�حالية  ا�خاطر  عن  بمعلومات  الرقابية    ا�جهات 

 والتطبيقات واالتجاهات �� القطاع ا�خاضع للرقابة، وكذلك عن اإلحصاءات املرئية، وما إ�� ذلك. 

ن القطاع ا�خاص من أن يحدد ع�� أساس   .227
ّ

ال�ي �عا�ي م��ا، ومعا�ج��  مستمروهذا يمك ا،  ما �� أوجھ القصور 

إجراء التحقق. وعندما تقدم الكيانات تقر�را عن    ور�ما تخفيف العبء عن ا�جهات الرقابية، و�ن �ان ال بـد من

 التعديالت ال�ي أدخلت ع�� تداب�� م�افحة غسل األموال وتمو�ل اإلرهاب، فيعاد حساب مستوى ا�خاطر تلقائيا.

  

 ا�حساب ال�خ�ىي" ا�خاص بوحدة املعلومات املالية : مؤشر جودة املعلومات "7.1لش�ل ا

 

 روسيا : املصدر  

 

 التعاون ا�ح��   .7.5

 التعاون ب�ن وحدة املعلومات املالية وا�جهات الرقابية ع�� القطاع ا�خاص   :رجنت�ناأل  .7.5.1

و�شرف وحدة املعلومات املالية األرجنتينية ع�� الرقابة ع�� م�افحة غسل األموال وتمو�ل اإلرهاب ع�� القطاع�ن   .228

 املا�� وقطاع األعمال واملهن غ��  
ً
�عاونا    املالية ا�حددة. وتتعاون وحدة املعلومات املالية 

ً
مع سائر ا�جهات    وثيقا

التأم�ن   وهيئة  املالية،  لألوراق  الوطنية  وال�جنة  لألرجنت�ن،  املركزي  املصرف  مثل  املا��  القطاع  ع��  الرقابية 

 .وا�جمعيات املتبادلة للتعاون   الوطنيةالوطنية، وا�جهة الرقابية 

األرجنت�ن، تقّيم ا�جهات الرقابية ع�� القطاع املا�� مخاطر الكيانات ا�خاضعة لرقاب��م ويعدون خطط رقابة  ��   .229

. وتوافق وحدة املعلومات املالية ع�� مصفوفات ا�خاطر  وتكرارها  سنو�ة تحدد نوع األ�شطة الرقابية ومستواها

 مع التفاعل
 املالية املعلومات وحدة

 مخاطر تبادل حول 

 وتمو�ل األموال غسل

 اإلرهاب

 عدد
 ا�جاب غ�� الردود

 لطلبات ع��ا

 الوحدة

  �سليم �� الفشل
 �� االلزامية الضوابط تقار�ر

 ا�حدد الوقت
 مؤشر

  املعلومات جودة

  املرفوضة الرسائل
 امل�ححة وغ��

 املعامالت تقار�ر
  ذات املشبوهة

 حول  املنخفض ال��ك��

   

 تقار�ر استخدام
  املشبوهة املعلومات

  املالية التحقيقات ��

 الفاعلية
  �� املنخفضة

 تقار�ر �سليم

 املعامالت
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علم تقييم  ال�ي �ستخدمها ا�جهات الرقابية ع�� القطاع املا�� لتقييم  
ُ
� ا�خاطر ع�� مستوى الكيان، و�� بذلك 

السنو�ة   الرقابة  خطط   
ً
أيضا الوحدة  و�ستعرض  اإلرهاب.  وتمو�ل  األموال  غسل  م�افحة  منظور  من  ا�خاطر 

اق��اح إجراء �عديالت. و�مكن للوحدة  ب ا�خاصة با�جهات الرقابية ع�� القطاع املا�� و�جراءات الرقابة، و�� مخولة  

ع�� الكيانات ا�خاضعة  ة� اإلشراف ع�� ا�جهات الرقابية ع�� القطاع املا�� وأن تقوم بالرقابة املباشر أن �شارك �

ب�ن ا�جهات الرقابية ع�� القطاع املا��    فرق عمل للتنظيم �� هذا القطاع. و�دار تحليل نتائج األ�شطة الرقابية ��  

 ووحدة املعلومات املالية.

 الوظيفي والتنظي�ي والقانو�ي للسماح بتسهيل التعاون ا�ح�� أس��اليا: إطار العمل  .7.5.2

التعاون.   .230 إ�� أد�ى حد من التحديات التشغيلية وتيس��  للتقليل  للتنسيق ا�ح��  �� أس��اليا،  آليات  هنالك عدة 

 وفيما ي�� اآلليات الرئيسية:

السلطات   • ب�ن  املعلومات  لتبادل  إطار  بمثابة  لت�ون  تفاهم  غسل  مذكرات  م�افحة  ع��  بالرقابة  املعنية 

 األموال وتمو�ل اإلرهاب.

األس��الية  • املالية  املعلومات  وحدة  �عقد  املثال،  سبيل  ع��  الرقابية.  ا�جهات  ب�ن  منتظمة  اجتماعات 

التنظيم   هيئة  مع  منتظمة  تنظيم   االح��ازي اجتماعات  هيئة  ب�ن  قوي  مح��  تنسيق  لضمان  األس��الية 

وتمو�ل اإلرهاب �� أس��اليا وا�جهة الرقابية عل��ا. و�شمل فوائد هذا التنسيق توعية   م�افحة غسل األموال

 إ�� تداخل الكيانات ا�خاضعة للتنظيم.
ً
 �ل طرف بالتحقيقات أو إجراءات اإلنفاذ نظرا

املالية  • املعلومات  ووحدة  اإلرهاب  وتمو�ل  األموال  غسل  م�افحة  تنظيم  لوحدة  املزدوج  النموذج  اعتماد 

ل و�الة واحدة، لضمان أن ت�ون جهة تنظيم م�افحة غسل األموال وتمو�ل اإلرهاب ووحدة املعلومات داخ

ن ن�ج  AUSTRAC(  األس��اليةاملالية داخل نفس الو�الة كما هو ا�حال �� وحدة املعلومات املالية  
ّ

). و�مك

ا� بالكيانات  معرف��ا  استخدام  من  املالية  املعلومات  وحدة  املزدوج  واتجاهات النموذج  للتنظيم  خاضعة 

لتوجيھ    القطاع اإلرهاب  وتمو�ل  األموال  غسل  عالية الرقابة  ومخاطر  والكيانات  الضعف  نقاط  نحو 

ا�خاطر، مما يز�د من القدرة ع�� الصمود أمام االن��ا�ات اإلجرامية داخل القطاع املا��. إن إشراف الوحدة  

للتنظيم   ا�خاضعة  الكيانات  توزيعها ومشارك��ا مع  يتم  ثم  املقدمة  املالية  املعلومات  يحسن حجم وقيمة 

 فيما �عد ع�� الو�االت الشر�كة.

الرقابية   الص�ن:  .7.5.3 وا�جهات  اإلرهاب  وتمو�ل  األموال  غسل  م�افحة  ع��  الرقابية  ا�جهات  ب�ن  التعاون 

 ن�ج مرح��  -االح��از�ة 

) اتفاقية مع مكتب التفتيش  PBCلشعب الصي�ي ( ، دخل مكتب م�افحة غسل األموال �� بنك ا2019�� بداية عام   .231

ع�� هذا االتفاق، قاموا    ) لتعز�ز التعاون. و�ناءً CBIRCاملصر�� داخل ال�جنة الصينية لتنظيم البنوك والتأم�ن (

 بأول عملية تفتيش ميدانية مش��كة ملصرف كب��. وأفادت ا�جهة الرقابية أن فوائد التفتيش املش��ك ��: 

�حوكمة الشركة والضوابط    االح��از�ة فهمها جلبت ا�جهة الرقابية    -توسيع معارف وخ��ة �ل جهة رقابية   •

لتفتيش، �� ح�ن طرحت ا�جهة الرقابية ع�� م�افحة غسل  الداخلية واملنتجات والعمليات التجار�ة إ�� ا

األموال وتمو�ل اإلرهاب خ����ا املتخصصة إ�� طاولة املفاوضات. وقد استكمل العمل املش��ك فهم �ل جهة 

 رقابية للمخاطر بخ��ة من الطرف اآلخر.

لل   جودة تدخل أفضل   • بالنسبة  الت�اليف  كيان عن طر�ق  ينظر �� تداب�� التخفيف �ش�ل ك�� مع خفض 

 ا�حد من التداخل الرقا�ي. 
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•  
ً
بكيفية ضمان إدراج الكيانات ا�خاضعة للتنظيم �ش�ل شامل   وأصبحت كال ا�جهت�ن الرقابيت�ن أك�� وعيا

 وم���� �� متطلبات م�افحة غسل األموال وتمو�ل اإلرهاب �� منتجا��ما وعمليا��ما التجار�ة.

ع�� النتائج اإليجابية ال�ي أسفر ع��ا هذا التمر�ن، وقعت ا�جهت�ن الرقابيت�ن مذكرة تفاهم ع�� املستوى    و�ناءً  .232

للمخاطر، و�جراء عمليات  الوزاري وأ�  تقييمات مش��كة  التنظيمية، و�جراء  املعلومات  لتبادل  آلية رسمية  شأتا 

 تفتيش مش��كة.

 الرقابية وا�جهات الو�االت اش��اك البنك املركزي مع جهات انفاذ القانون وا�جهات األخرى  :إيرلندا .7.5.4

وكجزء من جمع املعلومات عن تقييم مخاطر غسل األموال وتمو�ل اإلرهاب، يجتمع املصرف املركزي مع غاردا   .233

سيوشانا (و�الة الشرطة ال�ي تضم وحدة املعلومات املالية)، ومفو��ي الضرائب (و�الة الضرائب)، ومدير النيابة  

نك املركزي املعلومات املتاحة ل�جمهور، بما ��  العامة، ومكتب األصول ا�جنائية. و�اإلضافة إ�� ذلك، يبحث الب 

واحصاءات الصلة،  ذات  للو�االت  السنو�ة  التقار�ر  ذات   ذلك  األصلية  با�جرائم  املتعلقة  واملعلومات  ا�جر�مة 

الصلة واألصول املضبوطة. وهذه املشاركة والبحث مفيدة �� اكتساب فهم لطبيعة أهم ��ديدات غسل األموال  

املا�� �� غسل األموال وتمو�ل اإلرهاب  وتمو�ل اإلرهاب و  تم تحديد    - كيفية استغالل النظام  ع�� سبيل املثال، 

الصرافة   وم�اتب  األموال  وتحو�الت  املصرفية  األعمال  مثل  معينة  قطاعات  باستخدام  املرتبطة  ال��ديدات 

 مع  اضافة إ�� ذلك، وتم و�دراجها �� تقييمات مخاطر غسل األموال وتمو�ل اإلرهاب القطاعية ذات الصلة. باإل 
ً
شيا

أو تقييم ا�خاطر فوق   الطبيعة التكرار�ة للتقييم، يتم النظر �� أي معلومات ناشئة عن تقييم ا�خاطر الوطنية

الوطنية ودمجها �� تقييم مخاطر غسل األموال وتمو�ل اإلرهاب، حسب الضرورة. وهذا يضمن املواءمة املستمرة  

مو�ل اإلرهاب مع �ل من التقييم الوط�ي للمخاطر والتقييم فوق الوط�ي للمخاطر  لتقييم مخاطر غسل األموال وت 

 ا�حديث �� هذا الصدد. 

234.  
ً
إ�� املعلومات املتاحة من غاردا   و�� ح�ن يتم تقييم ا�خاطر ال�ي ��دد قطاعات معينة، ينظر البنك املركزي أيضا

 يتعلق بتقار�ر املعامالت املشبوهة. لضرائب) فيما اسيو�شانا (الشرطة) ومن اإليرادات (

بانتظام   .235 ويشارك البنك املركزي �� اجتماعات ال�جنة التوج��ية الوطنية مل�افحة غسل األموال. وتجتمع ال�جنة 

لتبادل املعلومات والتعاون �ختلف اإلدارات والو�االت والسلطات ا�ح�ومية األيرلندية ا�ختصة   وتوفر منتدى 

م�افحة غسل األموال وتمو�ل اإلرهاب بموجب اإلطار التشري�� األيرلندي. وتتيح ال�جنة    ال�ي تضطلع بمسؤوليات

فرصة للبنك املركزي �ي ُيحّدث ال��ديدات/نقاط الضعف ال�ي قد تؤثر ع�� املؤسسات املالية ال�ي تخضع لرقابتھ،  

اعات ك�ل. يتم دمج هذه  وع�� القطاعات األخرى خارج نطاق اختصاصھ املباشر، وأي تفاعل ب�ن مختلف القط

 املعلومات �� تقييم مخاطر غسل األموال وتمو�ل اإلرهاب، عند االقتضاء.

الرقابية ع�� م�افحة غسل األموال وتمو�ل    االح��از�ة وا�جهاتالتعاون ب�ن ا�جهات الرقابية    :إسبانيا .7.5.5

 اإلرهاب

املالية   .236 املعلومات  وحدة  تقوم  املا��،  القطاع  األموال )(SEPBLACو��  غسل  م�افحة  ع��  الرقابية  ا�جهة  و��   ،

الرقابية   ا�جهات  مع  الرقابية  أ�شط��ا  بتنسيق  اإلرهاب،  العامة   االح��از�ة:وتمو�ل  واملدير�ة  إسبانيا،  مصرف 

 لصناديق التأم�ن واملعاشات التقاعدية، وال�جنة الوطنية ل 
ً
بالرقابة ع�� م�افحة    ألوراق املالية، ال�ي تقوم أيضا

 غسل األموال وتمو�ل اإلرهاب.

وع�� وجھ ا�خصوص، �عمل الوحدة ومصرف إسبانيا �ش�ل وثيق وتتبادالن بانتظام اآلراء وا�خ��ات واملعلومات   .237

كم اإلطار القانو�ي ومذكرة  مرات �� السنة. و�ح  4 -  3فيما يتعلق بأ�شط��ا الرقابية من خالل �جنة دائمة تجتمع 

 التفاهم املعمول ��ا هذا التعاون وتبادل املعلومات.
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املتحدة .7.5.6 الرقابية    : الواليات  ا�جهات  قبل  من  املستمرة  الكيانات    املصرفية، الرسائل  ذلك  بما �� 

 
ً
 والقطاعات األقل خطرا

بيانات متعددة�� الواليات املتحدة، ع�� سبيل املثال، أصدرت ا�جهات الرقابية ع��   .238 تصف ن�جهم   35املصارف 

التفتيش املتعلقة بم�افحة غسل األموال وتمو�ل   بالتخطيط لعمليات  يتعلق  القائم ع�� ا�خاطر فيما  الرقا�ي 

وجھ  وع��  ل�خطر.  عرضة  األقل  الكيانات  ذلك   �� بما  املتحدة)  الواليات   �� بالتفتيشات  إل��ا  (املشار  اإلرهاب 

امل  البيان  حدد  كيفيةالتحديد،  الفحص    ش��ك  و�جراءات  خطط  بتصميم  املصرفية  الرقابية  ا�جهات  قيام 

 (التفتيش) بناًء ع�� بيان ا�خاطر ل�ل بنك. 

 و�شمل املمارسات الشائعة لتقييم بيانات ا�خاطر ال�ي يواجهها البنك ما ي��:  .239

ب�ن   • ا�خاطر  ومالمح  و�عقيدها،  املؤسسة،  عمل  نموذج   �� التغي��ات  املتاحة رصد  املعلومات  استخدام 

 ل�جمهور 

 تخصيص طلبات ل�حصول ع�� معلومات وفق نموذج األعمال �� املؤسسة، و�عّقدها، وملفات ا�خاطر  •

االستفادة من املعلومات املتاحة، بما �� ذلك تقييم مخاطر م�افحة غسل األموال وتمو�ل اإلرهاب من قبل   •

قيق، والتحليالت واالستنتاجات من الفحوصات السابقة،  البنك، والفحوصات املستقلة أو عمليات التد 

وغ��ها من املعلومات املتاحة من خالل عملية الرصد املكت�ي أو خطابات الطلبات إ�� البنوك، لتحديد ملف  

 ا�خاطر للمؤسسة املالية ونطاق املرحلة التالية 

األخ��ة ع�� نطاق الفحص للمساعدة �� إعالم االتصال بالبنوك ب�ن �ل فحص وآخر أو قبل وضع اللمسات   •

 الفاحص بتقييم ملف ا�خاطر �� املؤسسة

 النظر �� قدرة البنك ع�� تحديد وقياس ورصد ومراقبة ا�خاطر عند إجراء فحوصات تركز ع�� ا�خاطر، •

ال�ي   • ا�جاالت  ملعا�جة  املؤسسات  تتخذها  ال�ي  باإلجراءات  املتعلقة  الفحوصات  ب�ن  ما  إ��  متا�عة  تحتاج 

 تحس�ن. 

 املز�د من املوارد للمناطق األك�� خطورة،   .240
ً
و�عد تقييم هذه املعلومات، تخصص ا�جهات الرقابية املصرفية عموما

وموارد أقل للمناطق األقل خطورة. ويعزز هذا الن�ج الشمول املا�� من خالل السماح ل�جهات الرقابية بتكييف  

ر الذي تتعرض لھ كيانا��م ا�خاضعة للرقابة، بما �� ذلك الكيانات ذات  االهتمام الرقا�ي ع�� أساس ملف ا�خاط

 ا�خاطر األقل. 

 اعتبارات خاصة لقطاع خدمات تقديم األموال أو القيمة .7.6

�شمل قطاع خدمات تقديم األموال أو القيمة مجموعة واسعة من ذوي العالقة. �عض مقدمي خدمات األموال  .241

تحو�ل األموال �� مناطق جغرافية محددة مع مواقع منافذ محدودة و�عمل فقط �� والية  أو القيمة املتخصصة ��  

 إ�� عدد  
ً
واحدة أو اثن�ن من الواليات القضائية �� ح�ن أن البعض اآلخر لھ بصمة عاملية وتحو�ل األموال دوليا

 من الوكالء. هذه الفئت�ن واسعة من  القنوات"  أو كب�� من املناطق ا�جغرافية (
ً
") باستخدام شب�ات كثيفة جدا

 ما �ستخدم نفس وكالء (مثل محالت  
ً
، ومقا�� اإلن��نت، م�اتب  البقالة مقدمي خدمات األموال أو القيمة وغالبا

 الصرافة، ا�خ) الذين يقدمون خدمات عدة ملقدمي خدمات األموال أو القيمة.

 
  املالية املعلومات ووحدة الفيدرالية املصرفية التنظيمية ا�جهات قبل  من املنشور  اإلرهاب وتمو�ل األموال غسل م�افحة مخاطر ع�� املرتكزة الرقابة حول  املتحدة الواليات بيان 35

-releases/2019/nr-issuances/news-www.occ.gov/news ;releases/2019/pr19065a.pdf-w.fdic.gov/news/pressww ;www.federalreserve.gov/supervisionreg/srletters/sr1911.htm

;81a.pdf-2019-ia و  supervision-laundering-money-actanti-secrecy-bank-focused-risk-statement -releases/joint-www.fincen.gov/news/news 

https://www.federalreserve.gov/supervisionreg/srletters/sr1911.htm
https://www.federalreserve.gov/supervisionreg/srletters/sr1911.htm
https://www.occ.gov/news-issuances/news-releases/2019/nr-ia-2019-81a.pdf
https://www.occ.gov/news-issuances/news-releases/2019/nr-ia-2019-81a.pdf
https://www.fdic.gov/news/press-releases/2019/pr19065a.pdf
https://www.fincen.gov/news/news-releases/joint-statement-risk-focused-bank-secrecy-actanti-money-laundering-supervision
https://www.fincen.gov/news/news-releases/joint-statement-risk-focused-bank-secrecy-actanti-money-laundering-supervision
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   86  ا�خاطر ع�� القائمة للرقابة االرشادي الدليل

  العديد   ��.  النامية  الدول   من   العديد  ��   املا��  الشمول   لتمك�ن  قو�ة  أداة  ��  القيمة  وأ  األموال  خدمات  مقدمي  إن .242

  عرضة  القيمة   أو  األموال  خدمات  مقدمي  من  فر��  قطاع  أو  بأكملھ  القطاع  إما  �عت��  القضائية،   الواليات  من

  من   كث��  ��  ا�خاطر  هذه )  تقييم  و�عادة(  تقييم   يتم  أن  و�نب�� .  اإلرهاب  وتمو�ل   األموال  غسل  ��   كب��ة  �خاطر

  من  السواء،   ع��  والكيانات  القطاعات  مستوى   ع��  والرصد  التقييم  هذا  إجراء  و�نب�� .  �عناية  ورصدها  األحيان

  اتباع   تكفل   أن   الرقابية  ا�جهات  ع��  و�تع�ن .  الضعف  ومواطن   لل��ديدات  ومناسب  دقيق   فهم  إ��  التوصل  أجل 

  ��ا  املصرح  غ��   القيمة أو األموال  خدمات مقدمي أ�شطة أو املا��  االستبعاد  من للتخفيف  ا�خاطر  ع�� قائم   ن�ج

  ع��   االطالعير��    املعلومات  من   ملز�د.  القضائية  الوالية  ��  اإلرهاب  وتمو�ل   األموال  غسل   مخاطر  من  س��يد  ال�ي

 .القيمة  أو األموال  تحو�ل   خدمات ملقدمي  ا�خاطر ع��   القائم الن�ج  حول  املا��  العمل مجموعة رشاداتا

تتضمن إرشادات مجموعة العمل املا�� �شأن الن�ج القائم ع�� ا�خاطر إزاء مقدمي خدمات األموال أو القيمة   .243

مختلفة عن كيف �ساعد التحليل االس��اتي�� والرقابة املكتبية �� تنفيذ الرقابة القائمة ع�� ا�خاطر ع��  أمثلة  

 قطاع خدمات األموال أو القيمة:

و�� هولندا، يحلل البنك املركزي الهولندي جميع التحو�الت املالية ال�ي تتم �� هولندا �ل ثالثة أشهر و�قوم  •

 إ�� هذا التحليل (تحليل الشبكة)، �ستطيع البنك املركزي  بتحليل (الشبكة) حول هذه ا
ً
لتحو�الت. واستنادا

عمليات  ترتيب  خالل  من  مباشرة  إجراءات  واتخاذ  ا�حتملة  العادية  غ��  املعامالت  أنماط  عن  الكشف 

 التفتيش امليدا�ي. �ستفيد البنك املركزي من هذه التقنية للرقابة ع�� حوا�� ألف موقع �� هولندا.

�� إسبانيا، يطلب من مؤسسات الدفع إرسال معلومات إحصائية شهر�ة موزعة حسب الدولة والوكيل.  •

ووسع هذا الشرط املعلومات اإلحصائية ال�ي �ان مصرف إسبانيا يجمعها وال�ي يمكن ا�حصول عل��ا من  

�
ّ

ومك الوحدة،  واسُتخدم�ا  قبل  األموال.  تحو�ل  قطاع  �شأن  اس��اتي��  تحليل  إجراء  هذا من  نتائج  ت 

ملستوى    
ً
وفقا األهداف  واختيار  ا�خاطر،  ع��  قائمة  إضافية  رقابية  تداب��  لتنفيذ  االس��اتي��  التحليل 

لت�ون أك��   تقوم بھ الوحدة  �� التحليل، وتكييف التحليل التشغي�� الذي  ال�ي تم الكشف ع��ا  ا�خاطر 

 فائدة للسلطات ا�ختصة. 

 ات مقدمي خدمات األموال أو القيمة أس��اليا: تطو�ر تقييم مخاطر ممر  .7.6.1

244.  
ً
   و�� أس��اليا، �ش�ل التحو�الت إ�� دول جزر ا�حيط الهادئ مصدرا

ً
. ومن املسائل  للمتلق�نللدخل بالنسبة    رئيسيا

أي    - " أو "إلغاء التعامل املصر��"  ا�خطر  إزالةال�ي تواجھ مقدمي خدمات األموال أو القيمة منذ عدة سنوات "

لعالقات التجار�ة مع مقدمي التحو�الت من قبل املؤسسات املالية و�حب العالقات املصرفية  إ��اء أو تقييد ا

 
ً
 ع�� ت�اليف �عض    املراسلة، استنادا

ً
إ�� إدراك ا�خاطر العالية لغسل األموال وتمو�ل اإلرهاب. و�ؤثر ذلك الحقا

 خدمات التحو�الت املالية وع�� توافرها. 

  وأجرت أس��اليا  .245
ً
من أجل تحس�ن فهم البيئة ا�خطرة املتعلقة �غسل    القطاع بالتشاور الوثيق مع    للمخاطر   تقييما

ب، وتوف�� معلومات عامة �شأ��ا، واملرتبطة بممرات التحو�الت من أس��اليا إ�� دول جزر  األموال وتمو�ل اإلرها

الهادئ املالية،  م  36ا�حيط  التحو�الت  قطاع  من  واسعة  خ��ات  الدراسة  وجمعت  التحو�الت.  مقدمي  طر�ق  ن 

الرقابية ع�� م�افحة غسل  و�انت بمثابة �عاون ب�ن وحدة املعلومات املالية وجهة التنظيمية �� أس��اليا وا�جهة  

 األموال وتمو�ل اإلرهاب، ومركز التحليل وتقار�ر املعامالت االس��ا��، ووزارة الشؤون ا�خارجية والتجارة. 

��: تحليل تقار�ر املعامالت وغ��ها من مقتنيات    استنارت ��ا �� تقييم ا�خاطر رئيسية    مدخالت استخباراتية  أر�ع .246

 
 . وفانواتو  وتوفالو، وتو�غا، سليمان، وجزر  وساموا، ا�جديدة، غينيا و�ابوا و�االو، ونيوي، وناورو، مارشال، وجزر  وك��يبا�ي، وفي��، املوحدة، ميكرون��يا واليات �وك، جزر  36

https://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/Guidance-RBA-money-value-transfer-services.pdf
https://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/Guidance-RBA-money-value-transfer-services.pdf
https://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/Guidance-RBA-money-value-transfer-services.pdf
https://www.austrac.gov.au/sites/default/files/2019-06/remittance-corridors-risk-assessment.pdf
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املعلومات التا�عة للمركز، ومقتنيات االستخبارات لدى جهات إنفاذ القانون، واملقابالت مع مقدمي التحو�الت،  

، ودراسة استقصائية ملقدمي التحو�الت الذين يحولون األموال من أس��اليا إ�� ا�حيط  القطاعواملصارف، وخ��اء  

مجاالت رئيسية ��: ملف ال��ديدات ا�جنائية، وملفات العمالء، وملفات املعامالت،    خمسدئ. وتم فحص  الها

 والغرض من التحو�الت املالية، وضوابط الكشف/التخفيف. 

  14إ��  با�حواالت غ�� البنكية من اس��اليا    املرتبطةأن مخاطر غسل األموال وتمو�ل اإلرهاب    ا�خاطر   تقييم  وجد .247

دولة من جزر جنوب ا�حيط الهادي اعت��ت منخفضة. وقد وفر تقييم ا�خاطر معلومات قيمة للمصارف وشر�ات 

 وتمو�ل اإلرهاب �� املنطقة.  التحو�الت املالية عن مخاطر غسل األموال

وقد �جع تحديد أن هذه األ�شطة �انت منخفضة ا�خاطر ع�� اتخاذ عدة مبادرات جديدة ��دف إ�� ا�حد من   .248

الهادئ.   إ�� منطقة ا�حيط  املالية من أس��اليا  التحو�الت  الت�لفة وز�ادة فرص ا�حصول ع�� خدمات  حواجز 

، والبدء  بالصناعات ملبسطة للعمالء، ووضع مز�د من التوج��ات ا�خاصة  و�شمل هذه اإلجراءات العناية الواجبة ا

تأكيد هو�ة   الهادئ ع��  �� ا�حيط  القائم�ن ع�� تحو�ل املعلومات  �� تطو�ر "أداة اعرف عميلك" لتعز�ز قدرة 

 عمال��م، مع عدم ز�ادة الت�اليف. 

 األموال أو القيمة فر�سا: تداب�� لتقييم ا�خاطر �� قطاع مقدمي خدمات  .7.6.2

)" من�جية تقييم ا�خاطر ذا��ا مع قطاع مقدمي ACPRو�� فر�سا، استخدمت "هيئة الرقابة التحو�طة والقرار ( .249

خدمات األموال أو القيمة وال�ي استخدم��ا مع املؤسسات املالية األخرى. ومع ذلك، يتم جمع بيانات محددة عن  

لتق  القيمة  أو  األموال  خدمات  مقدمي  عام  قطاع  ومنذ  أفضل.  �ش�ل  ا�خاطر  فر�ق  2015ييم  �عي�ن  تم   ،

بيانات مخصصة  ب متخصص �� الهيئة   ضوابط مقدمي خدمات األموال أو القيمة املكتبية. و�جمع هذا الفر�ق 

عن مقدمي خدمات األموال أو القيمة (البيانات االقتصادية والتحقق من االل��ام مع اللوائح) لفهم خصائص هذا  

ل أفضل، وتحديد اس��اتيجية رقابية مصممة خصيًصا، و�طالق عمليات تفتيش ميدانية. ومنذ عام  القطاع �ش� 

) ملراعاة ا�خاطر املرتبطة ��ذا القطاع (وال سيما  ACPR، تم تكييف املمارسات الرقابية ال�ي تتبعها الهيئة (2015

ابة ع�� مقدمي خدمات األموال أو القيمة  ع�� سبيل املثال، �ستخدم الهيئة أداة محددة للرق  استخدام الوكالء).

الذين ال يوجدون �� فر�سا إال عن طر�ق الوكالء، وقد �عززت التفاعالت مع وحدة املعلومات املالية فيما يتعلق  

 بالتعاون مع مقدمي خدمات القيمة أو األموال.

 لةالتواصل مع القطاع ا�خاص ملعا�جة مسائل التخفيف من ا�خاطر ا�حتم : مال��يا .7.6.3

ا�خدمات   .250 أعمال  كيانات  (أي؛  القيمة  أو  األموال  خدمات  قطاع  ع��  ا�خاطر  إزالة  �خطر  التصدي  أجل  ومن 

من هذه   والهدف  واملصارف.  ا�ح�ومية  والو�االت  الكيانات  ب�ن  مستمرة  ارتباطات  هو    االل��اماتاملالية) هناك 

شراف ال�ي توفرها ا�جهات املنظمة لكيانات  ضمان فهم أ�حاب املص�حة املعني�ن و�دراكهم لإلطار التنظي�ي واإل 

 مقدمي خدمات األموال أو القيمة وكذلك التقييم العام للمخاطر �� القطاع �� إطار تقييم ا�خاطر الوط�ي.

 غ�� املالية ا�حددة    واملهنالرقابة ع�� األعمال  .8

 تقييم ا�خاطر .8.1

 ال��از�ل .8.1.1

251.   �� املالية  املعلومات  وحدة  (تراقب  املالية  األ�شطة  مراقبة  مجلس  املسماة  اختصارها  COAFال��از�ل،   ��  ،

أ)   التالية:  باأل�شطة  يقومون  الذين  ألولئك  اإلرهاب  وتمو�ل  األموال  غسل  م�افحة  ال��امات  ع��  ال���غا��)، 

أو ذات القيمة  ، ب) تجارة ا�جوهرات واألحجار الكر�مة واملعادن الثمينة، ج) التجارة �� السلع الفاخرة  التخصيم

https://www.austrac.gov.au/sites/default/files/2019-06/remittance-corridors-risk-assessment.pdf
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و��   والفنان�ن.  بالر�اضي�ن  املتعلقة  النقل  حقوق  ع��  تنطوي  ال�ي  التجار�ة  األعمال  أنواع  �عض  د)  و  العالية، 

 تحت رقابة الوحدة.  20334، �ان هناك 2020أغسطس 
ً
 كيانا

ا  .252 تصنيف  التأث�� واالحتماالت وتحدد  ترسم متغ��ات  للوحدة مصفوفة  التا�ع  ا�خاطر  نموذج  �خاطر  �ستخدم 

أو   الطبيعي�ن  األ�خاص  وكذلك  الوحدة  لدى  امل�جلة  الكيانات  ع��  العملية  هذه  تطبيق  يتم  واألولو�ة. 

 إ�� تصنيفات املصفوفة، تطبق  
ً
االعتبار��ن غ�� امل�جل�ن، ولك��م يقومون بنشاطاتنا ا�خاضعة للتنظيم. واستنادا

 الوحدة أدوات الرقابة املناسبة وا�حساسة للمخاطر. 

ح�ن أن ال��ك�� ينصب ع�� الكيانات ذات ا�خاطر األع��، فإن استخدام التكنولوجيا لتقييم ا�خاطر ع��  و��    .253

مستوى الكيان يتيح ل�جهود الرقابية تحقيق مجموعة أوسع من الكيانات ا�خاضعة للتنظيم، بما �� ذلك الكيانات  

ة واملبسطة حسب مستوى ا�خاطر الذي تظهره  األقل خطورة. ويسمح هذا الن�ج للوحدة بموازنة التداب�� املعزز 

 املصفوفة.

  ��   ، AVEC(  اإللك��و�ي   االل��ام  تقييم)  أ:  ��   بالوحدة  ا�خاصة  التفتيش   أعمال  ��  املطبقة  الرئيسية  األدوات .254

  ��   ، APA(   الشامل   األو��  والتقييم   ، ) ال���غا��  باختصاره  ، APO(  األولية   األهداف  تقييم)  ب  ؛) ال���غا��  اختصارها

 ).ال���غا��  اختصاره

من   .255 �املة  قطاعات  أو  ا�جموعات  ال��ام  درجة  تقّيم  إلك��ونية  تفتيش  أداة  االلك��و�ي  االل��ام  تقييم  ويعت�� 

األ�خاص ا�خاضع�ن للرقابة الل��اما��م بموجب م�افحة غسل األموال وتمو�ل اإلرهاب (أي أ��ا يمكن أن تصل  

للرقاب  ا�خاضعة  الكيانات  من  العديد  تكنولوجيا  إ��  منصة  اإللك��و�ي  االل��ام  تقييم  ويعت��  واحد).  وقت   �� ة 

ا�خاضع�ن للرقابة    واال�خاصاملعلومات مؤتمتة بال�امل، من خالل قناة موحدة �ستخدم لالتصال ب�ن الوحدة  

وال�ي تم ��جيلها بالفعل، مما �ستغرق القليل من ا�جهد والوقت من قبل القوى العاملة �� الوحدة. تؤثر نتائج  

 تقييم االل��ام اإللك��و�ي ع�� مصفوفة ا�خاطر واألولو�ات. 

�عض   .256 و�تطلب  كيان،  �ل  مستوى  ع��  املسائل  لتقييم  مصمم  األولية  األهداف  تقييم  فإن  أخرى،  ناحية  ومن 

ع�� منصة تكنولوجيا املعلومات ويستخدم  يوجد تقييم األهداف األولية  املشاركة من جانب ا�جهة الرقابية. كما 

ال��  لبعض  أو االعتبار��ن  الطبيعي�ن  ال��ام �عض األ�خاص  ا�خطر  للتحقق من  ال��ك�� ع�� حاالت  اما��م، مع 

تطبيق   و�مكن  األولية  املنخفض.  األهداف  ��جيلهم  تقييم  تم  الذين  للرقابة  ا�خاضع�ن  األ�خاص  حالة   ��

 بالفعل، ع�� األقل جزئًيا، باستخدام قناة االتصال املوحدة املذ�ورة أعاله.

ا .257 التفتيش  .  و�دورها �عمل تقييم األهداف الشاملة ع�� إجراءات 
ً
�عقيدا ملتعلقة بحاالت ا�خاطر األع�� واألك�� 

و�شمل متطلب، إ�� جانب املعلومات ال�ي يمكن التحقق م��ا �سهولة أك�� من خالل مواجهة �سيطة مع قواعد  

البيانات ال�ي يمكن أن تتيحها الوحدة، ووثائق تتيح، إضافة إ�� املعلومات املتعلقة بالقواعد البيانات تلك، إجراء 

 متعمق من أجل تحديد الثغرات �� االل��ام. تحليل 

 االنتقال من التحليل القطا�� لألعمال واملهن غ�� املالية ا�حددة ا�� تحليل الكيان  : مال��يا .8.1.2

�� مال��يا، �عت�� البنك املركزي املال��ي هو السلطة الرقابية الرئيسية مل�افحة غسل األموال وتمو�ل اإلرهاب ��   .258

 قطاعات 
ً
و�التا�� الرقابة   الكب��املهن غ�� املالية ا�حددة و األعمال �حجم  األعمال واملهن غ�� املالية ا�حددة. نظرا

ع�� أساس ا�خاطر ع�� هذا القطاع أمر بالغ األهمية. و�تم تطبيق الن�ج القائم ع�� ا�خاطر من خالل اختيار  

 الكيانات واأل�شطة واإلجراءات الرقابية.

تح .259 حيث  تحليلها  ومن  مال��يا  حولت  ا�حددة،  املالية  غ��  واملهن  األعمال  من  األع��  ا�خاطر  الكيانات ذات  ديد 



 89  الدليل االرشادي للرقابة القائمة ع�� ا�خاطر

 م 2021مجموعة العمل املا��/ منظمة التعاون االقتصادي والتنمية © 

 

 

 

للمخاطر من "أساس قطا��" إ�� "أساس الكيان". و�� مراحل مبكرة من تنفيذ الرقابة القائمة ع�� ا�خاطر، ركز  

�� إطار التقييم الوط�ي للمخاطر مع اختيار  البنك املركزي ع�� القطاعات ذات ا�خاطر األع�� ع�� النحو ا�حدد  

 إ�� عوامل ا�خطر ذات الصلة بالقطاعات. ع�� سبيل املثال، �ستند عوامل ا�خطر ال�ي  
ً
كيانات محددة استنادا

الرفاهية   قطاعات  مثل  التور�د  سلسلة   �� التأثر  درجة  إ��  واألحجار  الثمينة  املعادن   �� املتعاملون  يواجهها 

تجزئة الكب��ة. وع�� مر السن�ن، تحسنت عملية تحديد ا�خاطر باعتماد بيانات أك�� دقة تتيح  وسالسل البيع بال 

 
ً
 من تحليل القطاع ك�ل، مما �سهم �� عملية اختيار أك�� دقة وقوة للكيانات.  إجراء تحليل لكيانات محددة بدال

ع��   .260 الرقابية  واإلجراءات  األ�شطة  املالية  وأصبحت  غ��  املهن  او  حسب  ا�حددة  األعمال  ا�خاطر  ع��  قائمة 

 من  
ً
املراجعة الشاملة، أو تفتيشات املراجعة و   التفتيش  عملياتا�خاطر والسياق الذي تتعرض لھ الكيانات، بدءا

ا�ختصرة، أو أدوات الرقابة املكتبية بما �� ذلك تقديم البيانات السنو�ة وتقر�ر االل��ام. و�عت�� تقار�ر و�يانات  

طر�قة ال�ي يتم ��ا جمع وتحليل املعلومات حول ا�خاطر ال�امنة. يتضمن نوع املعلومات املطلو�ة ��  االل��ام �� ال

 تقر�ر البيانات واالل��ام ما ي��: 

  االعتبار��ن،   واأل�خاص  الطبيعي�ن،   األ�خاص   أي  العمالء،   �عر�ف  ملف (  بالعمالء  املتعلقةالبيانات   •

 عالية   القضائية  الواليات  من  والعمالء  ا�خاطر،   ممثلو  السياسيون   األ�خاص  القانونية،   وال��تيبات

 ا�خاطر؛ 

 املنتجات (ع�� سبيل املثال، القائمة ع�� النقد، املنتجات األسمية، املنتجات القابلة للتحو�ل �سهولة)  •

 لوجھ، والعالقات ب�ن الوكالء) وات قن  •
ً
 لوجھ أو غ�� وجها

ً
 التوصيل (مثل العالقة وجها

 جغرا��املوقع ا�  •

 معلومات األعمال (ا�حجم، الدوران، اإليرادات، أنواع األ�شطة)  •

عوامل خطر أخرى قد ت�ون خاصة بالقطاع (مثل التعرض لعالقة اسمية بالنسبة ملقدمي خدمات   •

 الشر�ات أو الصناديق االستئمانية)

ستخدم من�جية التقييم القائمة ع�� ا�خاطر �� تقييم ا .261
ُ
�خاطر والضوابط ال�ي ُتجرى  وأثناء عملية التفتيش، �

ذلك.   ع��  بناًء  ال��ائية  التقديرات  سند 
ُ
و� لذلك،   

ً
وفقا تقييمها  تم  ال�ي  العناصر  جميع  تقييم  عمليات  بموج��ا 

و�النسبة ل�ل عنصر، �س��شد التقييم بمقاييس أساسية، حيث تحدد تقديرات ا�خاطر ال�امنة وتداب�� الرقابة  

املتب  (ا�خاطر  ا�خاطر    صا�� 
ً
عامال الصا��  ا�خاطر  تقدير  وسي�ون  للتفتيش.  ا�خاضع  يتم  الذي  للكيان  قية) 

 �� اإلجراءات ال�ي يتع�ن اتخاذها �شأن الكيان الذي يمكن أن يتخذ �� ش�ل إجراءات رقابية أو إجراءات  
ً
حاسما

 �خطورة املسائل ا�حددة.
ً
 إنفاذ، تبعا

 الرقابة ع�� األعمال واملهن غ�� املالية ا�حددة تقديم الن�ج القائم ع�� ا�خاطر ا��  .8.2

(مكتب اململكة املتحدة  األعمال او املهن غ�� املالية ا�حددة  تجر�ة ا�جهة الرقابية ع��    :اململكة املتحدة .8.2.1

 للرقابة ع�� م�افحة غسل األموال امل�ي)  

 للتنظيم بالنسبة مل�افحة غسل األموال وتمو�ل اإلرهاب من قطاعات   .262
ً
 أك�� خضوعا

ً
�انت املؤسسات املالية تار�خيا

األعمال واملهن غ�� املالية ا�حددة. وقد أدى ذلك إ�� استثمارات كب��ة �� نظم وضوابط م�افحة غسل األموال ��  

اقبة املعامالت. و�ان اإلشراف املماثل الذي قامت بھ ا�جهات  املؤسسات املالية؛ ع�� سبيل املثال، تكنولوجيا ملر 

ع�� شر�ا��ا ذات الصلة أقل �� �عض املناطق، ع�� الرغم من  األعمال او املهن غ�� املالية ا�حددة  الرقابية ع��  

  أن هذا بدأ يتغ�� من خالل عمل املكتب مع هيئات ذاتية التنظيم.
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التنظيم كجهات رقابة ع�� األعمال واملهن غ�� املالية ا�حددة، بموجب لوائح م�افحة  وتم �عي�ن الهيئات ذاتية   .263

االستشارات  ذلك   �� بما  الفرعية،  القطاعات  من  واسعة  مجموعة  القطاعات  هذه  و�غطي  األموال،  غسل 

حاسب�ن، ومسؤو��  ، واإلعسار، ونقل امللكية، وت�و�ن الشر�ات، و�غطية األدوار بما �� ذلك ا�والتدقيق   الضر�بية، 

وأيرلندا   واسكتلندا،  وو�لز،  انجل��ا  أنحاء  جميع   �� العليا  ا�حاكم  ومحامي  واملوثق�ن  وا�حام�ن،  ا�حسابات، 

الشمالية. و�مكن أن ت�ون مواطن الضعف محددة ب�ل �شاط يضطلع بھ الكيان ا�خاضع للرقابة. تتطور ا�خاطر  

��    املنظمة  ا�جر�مة   عصابة   أعضاء  إدخال ل التقا��ي الصوري، أو  �� هذه القطاعات باستمرار، ع�� سبيل املثا

 شركة �سبب ضعف عمليات فحص املوظف�ن. 

، حدد املكتب عدًدا من ا�خاوف. ع�� سبيل املثال، �ان من الضروري أن  2018�� بداية عملھ التنظي�ي �� عام   .264

تأييد حول قيمة أنظمة م�افحة غسل األموال وضوابطها؛ حيث   تنظر �عض ا�جهات الرقابية،  يحصل ع��  ال 

 ا�خاضع�ن للرقابة، إ�� م�افحة غسل األموال باعتبارها وظيفة أساسية. س�ا��او�عض الشر�ات ضمن  

وعدم ال��ك�� ع�� الرقابة ع�� م�افحة غسل األموال من قبل �عض ا�جهات الرقابية ع�� م�افحة غسل األموال  .265

إ�� التط بأن أنظم��م وضوابطهم تفتقر  أ��ا تمر�ن  �ع�ي  إ�� م�افحة غسل األموال ع��  ينظر البعض  ور، حيث 

 ووضع عالمة ع�� ما تم انجازه. 

وتمثل تحد آخر �� ضرورة ضمان فصل ا�جهات الرقابية مهام الدعوة عن الوظائف التنظيمية. حيث حدث هذا   .266

 وا�حة 
ً
بالنسبة ل�جهات الرقابية ع��  األمر مع ا�جهات الرقابية ع�� القطاع القانو�ي؛ ومع ذلك، هذا ليس دائما

م�افحة   ع��  الرقابية  للمسؤوليات  وا�ح  تحديد  و�دون  ا�حددة.  املالية  غ��  واملهن  األعمال  ضمن  ا�حاسب�ن 

غسل األموال وتمو�ل اإلرهاب، ودعم إداري قوي، يمكن أن ي�ون هناك تضارب �� املصا�ح، مع ا�حاجة إ�� اتخاذ  

الشر�ا تنظيمية قو�ة ضد  إ�� حماية مصا�ح األعضاء  إجراءات  ا�حاجة  ُتثقل �اهل  أن  ال�ي يحتمل  ت األعضاء 

 و�يرادات العضو�ة.

و�� ح�ن ال يزال هناك تقدم يتع�ن إحرازه، فإن ا�جهات الرقابية ع�� األعمال واملهن غ�� املالية ا�حددة، الذين   .267

قدر��م ع�� تنفيذ الرقابة الفعالة ع�� م�افحة  يحضون بدعم املكتب، يواصلون اتخاذ خطوات إيجابية �� تطو�ر  

 غسل األموال وتمو�ل اإلرهاب �� قطاعا��م.

 املراجعات عن �عد للملفات لضمان الرقابة املكتبية ع�� م�افحة غسل األموال وتمو�ل اإلرهاب للهيئات

 �عمل بالرقابة ع�� األعمال واملهن غ�� املالية ا�حددة  التنظيم ال�ي ذاتية 

كال القطاع�ن، يمكن   وامليدانية. و��و�قوم املكتب بأ�شطتھ التنظيمية من خالل مجموعة من األ�شطة املكتبية   .268

مراجعة عن �عد للملفات ذات الصلة،  املهن غ�� املالية ا�حددة  و األعمال  أن يطلب املكتب من جهة رقابية ع��  

 إلك��و�ي. �ش�ل ال�ي يتم �سليمها بأمان و 

و�ناء ع�� ذلك، يمكن أن �ستعرض املكتب هذه امللفات لتحديد ا�خاوف املتعلقة بمخاطر م�افحة غسل األموال   .269

وتمو�ل اإلرهاب �� اململكة املتحدة.   وتمو�ل اإلرهاب أو مؤشرات عدم االل��ام لتشريعات م�افحة غسل األموال

نتائج   ت��ر إجراء مز�د من التحقيق والت�جيل بجمع أدلة إضافية من قبل املكتب، وال�ي  و�مكن ألي  سلبية أن 

  أي   ثبت  إذا  ا�خاص ��ا  �خاطرا  تصنيف  � ��غي   أن   ا�حددة  املالية  غ��  واملهن  األعمال  ع��   الرقابية  ل�جهةيمكن  

 إ��  القصور   أوجھ
ً
ح�ومة اململكة املتحدة. و�مكن أن ُ�شار إ��  . كما يقوم املكتب بتحليل البيانات ال�ي تقدم سنو�ا

ملف   لتحديد  للمخاطر  مستقب��  تحليل  إلجراء  إل��ا  الوصول  يمكن  ال�ي  األخرى  واملعلومات  التقار�ر  مع  ذلك 

مخاطر م�افحة غسل األموال وتمو�ل اإلرهاب، ثم �عديل أي تصنيفات معينة إ�� ا�جهة الرقابية ع�� األعمال  

 ا�حددة، إذا لزم األمر.واملهن غ�� املالية 
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تجر�ة قسم م�افحة غسل األموال وتمو�ل اإلرهاب كجهة رقابية جديدة ع�� األعمال واملهن    :سنغافورة .8.2.2

 غ�� املالية ا�حددة 

 الكيانات ذات معلومات محدودة عن ا�خاطر  اإلشراف ع�� عدد كب�� من

لتنظيم    2019) التا�ع لوزارة العدل �� عام  ACDاإلرهاب (تم تأسيس قسم م�افحة غسل األموال وم�افحة تمو�ل   .270

 حوا��  
ً
�� سنغافورة. وهناك حاليا الثمينة  واملعادن  الكر�مة  تجار األحجار  تجار    1900والرقابة ع�� قطاع  من 

 األحجار الكر�مة واملعادن الثمينة م�جلة لدى القسم. 

، فقد �انت   .271
ً
و�ما أن النظام التنظي�ي مل�افحة غسل األموال وتمو�ل اإلرهاب لقطاع األحجار الكر�مة �ان جديدا

تقييم    �� استخدامها  يمكن  وال�ي  الشر�ات  هذه  تواجهها  ال�ي  ا�خاطر  نوع  عن  البداية   �� محدودة  املعلومات 

�جميع تجار األحجار الكر�مة    2020ائية �� ف��اير  ا�خاطر �� الكيان. وللتغلب ع�� ذلك، تم إجراء دراسة استقص

وملف   أعمالهم  حول  املعلومات  من  املز�د  و��  73ولكن    ا�خاطر،�جمع  للم�ح.  استجابت  التجار  من  فقط   ٪

 لإلبالغ نصف السنوي من قبل تجار  2020د�سم��  
ً
، فرض قسم م�افحة غسل األموال وتمو�ل اإلرهاب شرطا

وتوقيت البيانات ال�ي يتم جمعها لتقييم ا�خاطر وألغراض الرصد املكت�ي. وقد    ودةجاألحجار الكر�مة لتحس�ن  

املتعلقة  املشبوهة وتقار�ر االستخبارات  املعامالت  تقار�ر  لتبادل  القانون  إنفاذ   مع جهات 
ً
أيضا القسم  تواصل 

التجار املعرض�ن  بتجار األحجار الكر�مة من أجل فهم أفضل لتطبيقات غسل األموال وتمو�ل اإلرهاب وتحديد  

من   عل��ا  ا�حصول  تم  ال�ي  النتائج  جانب  و���  الثمينة.  واملعادن  الكر�مة  األحجار  تجار  قطاع   �� أع��  �خاطر 

الت�جيل وامل�ح البيئي، تم إدخال هذه املعلومات �� نموذج ا�خاطر الرقابية    املالئمة أثناء عمليات التحقق من  

بالكيا  ا�خاصة  الكيانات  مخاطر  أبر�ل  لتقييم   �� منھ  االن��اء  تم  والذي  الكر�مة،  األحجار  بتجار  ا�خاصة  نات 

2020 . 

املرتفعة   .272 ا�خاطر  من ذوي  الكر�مة  األحجار  تجار  وأخضع  الرقابة،   �� ا�خاطر  ع��   
ً
قائما  

ً
ن�جا القسم  واعتمد 

 لتدقيق رقا�ي أك�� كثافة، مثل عمليات التفتيش األك��  
ً
د املكت�ي املنتظم. وقد  وكثافة، باإلضافة إ�� الرص  تكرارا

تم جمعها   ال�ي  البيانات   �� ال�ي نظرت  ا�خاطر  تقييم  الكر�مة ع�� أساس من�جية  تجار األحجار  تقييم �ل  تم 

املوجودة والناشئة �� قطاع تجار األحجار الكر�مة.    والتطبيقاتم��م، واالستخبارات من جهات انفاذ القانون،  

باستعراض و�عادة م القسم  يقوم  الكر�مة ع�� أساس  وسوف  بتجار األحجار  ا�خاصة  ا�خاطر  عايرة تصنيف 

دوري. وس��ا�� االستعراض أيضا نتائج التفتيش، واملراقبة املستمرة، والرصد املكت�ي، واالستخبارات املالية ال�ي  

 ترد �شأن تجار األحجار الكر�مة.

 �حداثة الرقابة، شارك  ولضمان أن ي�ون موظفوها ع�� دراية بالرقابة ع�� القطاع ومجهز�ن   .273
ً
، ونظرا

ً
 جيدا

ً
تجه��ا

أفضل   لتعلم  اإلرهاب  وتمو�ل  األموال  غسل  بم�افحة  املتصلة  التدر�ب  أو  القدرات  بناء  مبادرات   �� القسم 

 . املمارسات التنظيمية وفهم األنماط اإلقليمية لغسل األموال وتمو�ل اإلرهاب

ة مهنية طرف ثالث إلجراء مراجعات االل��ام ع�� تجار  كما أكمل القسم نموذج الرقابة من خالل إشراك شرك .274

�� مرتفعة، ولكن مع عدم وجود عوامل خطر  إاألحجار الكر�مة الذين تم تصنيفهم ع�� أ��ا ذات مخاطر متوسطة  

العمل الذي يقوم بھ الطرف الثالث. وقد أتاح هذا ال��تيب للقسم توجيھ    جودةمحددة. وقد وضعت عملية لرصد  

 تجار األحجار الكر�مة ذوي ا�خاطر املرتفعة ال�ي تتطلب تدقيًقا عن كثب.  ترك��ه ع�� 

 العمل مع القطاع ا�خاص 

) ملواصلة تثقيف ورفع مستوى الو��  IAsالقطاع (�عمل قسم م�افحة غسل األموال وتمو�ل اإلرهاب مع جمعيات   .275

قطاعات  القطاع و بمخاطر غسل األموال وتمو�ل اإلرهاب �� قطاع تجار األجحار الكر�مة. وتمثل هذه جمعيات  
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وتجار   املاس  وتجار  الساعات  وتجار  ا�جوهرات  تجار  مثل  الكر�مة،  األحجار  تجار  قطاع   �� متنوعة  فرعية 

لرفع مستوى الو�� بمخاطر غسل األموال وتمو�ل    القطاعاور مع جمعيات  السبائك. وقد أقام القسم شراكة و�ش

اإلرهاب �� القطاع، ومعاي�� م�افحة غسل األموال وتمو�ل اإلرهاب والقدرات، واملشاركة �� تطو�ر مواد �عليمية  

 توج��ات �شأن القضايا املش��كة املتعلقة بم�افحة غسل األموال وتمو�
ً
ل اإلرهاب للقطاع. وقدم القسم أيضا

  القطاع،خالل البث (النشر) املنتظم. و��� جانب االش��اك مع جمعيات    القطاع منال�ي أثارها أعضاء جمعيات  

 من املعلومات و�حائف الوقائع، وأجرى برامج توعية مختلفة لتثقيف وز�ادة الو�� بم�افحة  
ً
�شر القسم عددا

لكر�مة من أجل املساعدة ع�� فهم مختلف أنواع مخاطر  غسل األموال وتمو�ل اإلرهاب لقطاع تجار األحجار ا 

غسل األموال وتمو�ل اإلرهاب ا�ختلفة وا�خاوف ال�ي يواجهها �ل قطاع فر�� بحيث يمكن تصميم ن�ج رقا�ي أك��  

 ع�� أساس ا�خاطر. 
ً
 اس��دافا

 رصد الكيانات ذات ا�خاطر املنخفضة :اململكة املتحدة (�جنة املقامرة) .8.2.3

الكيانات األقل عرضة   .276 تقييم �املة مد��ا ثالث سنوات ملراقبة  املتحدة دورة  اململكة   �� املقامرة  �ستخدم �جنة 

  
ً
التنظيمية املطلو�ة. وخالل    للمتطلباتل�خطر. ل�ي �عت�� مخاطر أقل، يجب أن ت�ون الشركة قد أظهرت ال��اما

واملس��دف. و�� إطار هذا    املواضي�� ل �شاط االل��ام  دورة الثالث سنوات، يتم تقييم الكيانات األقل خطورة خال 

 . ا�جهة الرقابية إ�� أن هذا ا�جزء من س�انھ ا�خاضع�ن للرقابة ال يزال أقل عرضة ل�خطر تطم�نالن�ج 

 املعلومات  ومشاركة التنسيق  .8.3

مكتب اململكة املتحدة للرقابة ع�� غسل األموال (مكتب الهيئة املهنية مل�افحة غسل  :  اململكة املتحدة .8.3.1

 األموال امل�ي) 

عام   .277  ��2019) االستخباراتية  املعلومات  لتبادل  ا�خ��اء  من  جديدين  عمل  فر�ق�ن  املكتب  أ�شأ   ،ISEWGs  مع  (

) االقتصادية  ل�جرائم  الوط�ي  العمل  ).  NECCاملركز  فر�ق  نموذج  إ��  فضفاض  �ش�ل  الفر�ق�ن  ويستند هذين 

) الذي �شمل جهات إنفاذ القانون وقطاع  JMLITاملش��ك لالستخبارات املتعلقة �غسل األموال �� اململكة املتحدة (

 �� منتديات تبادل املعلومات االستخبار�ة من القطاع ا�خاص والعام  
ً
ملهن  ا�خدمات املالية، وهما رائدين عامليا

 القانون وا�حاسبة.

وهناك فر�ق�ن ل�ل قطاع يتألف أعضاؤه من جهات رقابية ع�� م�افحة غسل األموال لدى األعمال واملهن غ��   .278

الوط�ي ل�جرائم االقتصادية)، وهيئة الضرائب وا�جمارك، وهيئة    املركز املالية ا�حددة، و�نفاذ القانون (عن طر�ق  

ا اململكة  املا��، ومكتب  الفر�ق�ن اختصاصات  السلوك  امل�ي. و�متلك �ل من  للرقابة ع�� غسل األموال  ملتحدة 

العنصر   و�نطوي  والتكتيكية.  االس��اتيجية  متم��تان:  وظيفتان  الفر�ق�ن  هذين  و�متلك  عل��ا.  ومتفق  منشورة 

ال  وا�خاطر  املستوى  رفيعة  ال��ديدات  �شأن  ف��ا  والنظر  األعضاء  جميع  مناقشة  ع��  ال�ي  االس��اتي��  ناشئة 

  
ً
يتعرض لها قطاعهم. ويعطي األعضاء أمثلة ع�� حاالت واقعية مجهولة املصدر عن األماكن ال�ي وجدوا ف��ا خطرا

 �� غسل األموال تم تحديده من خالل عملهم الرقا�ي، إ�� جانب اإلجراءات ا�خففة. كما شهدت الدورات 
ً
محددا

قابية املتطوع�ن الذين يتلقون تنب��ات من فر�ق العمل املش��ك  االس��اتيجية تطو�ر فر�ق صياغة من ا�جهات الر 

 لالستخبارات املتعلقة �غسل األموال �� اململكة املتحدة و�عادة صياغ��ا �جعلها ذات صلة بقطاعا��م.

صاح سري ب�ن األعضاء، �� إطار التشريع القانو�ي ذي الصلة، يتعلق  ف اجتماع اعبارة عن  والعنصر التكتي�ي هو   .279

 وأن ي�ون  بال
ً
تحقيقات املباشرة. للمشاركة �� جلسة تكتيكية للفر�ق�ن، اتفق األعضاء ع�� أن يتم فحصهم أمنيا

 بالتغذية العكسية  
ً
لد��م عناو�ن بر�د إلك��و�ي آمنة للمراسالت. وكجزء من االختصاصات، يل��م األعضاء أيضا

تيجية املقبلة �شأن أي مواضيع شاملة من الدورات  دون الكشف عن هو���م إ�� العضو�ة األوسع �� الدورة االس��ا
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التكتيكية. وهذا يتيح فهما أفضل لل��ديدات ال�امنة �� غسل األموال ال�ي يتعرض لها القطاع. ومنذ إ�شا��ما،  

 �� عالقات العمل التعاونية، واملشاركة والثقة ب�ن ا�جهات الرقابية ع�� م�افحة غسل  
ً
 كب��ا

ً
حقق الفر�ق�ن تحسنا

موال و�نفاذ القانون. وتمكنوا من تحس�ن فعالية الرقابة ع�� جميع ا�جهات الرقابية األعضاء من خالل تبادل  األ 

أفضل املمارسات واملواضيع واالتجاهات. ومن الفوائد األخرى ال�ي تحققت من الفر�ق�ن �انت تدفق املعلومات  

القطا �� كال   
ً
ا�ساقا أك��  املشبوهة. واملعلومات االستخبار�ة ع�� نحو  النشاطات  تقار�ر  ع�ن وز�ادة اإلبالغ عن 

النمو طوال عام    �� تأث�� هذه األفرقة  مع اعتماد عمل ا�جموعات من قبل املنظمات    2021ونتوقع أن �ستمر 

 األعضاء وتر�خها. 

 تجر�ة قسم م�افحة غسل األموال وتمو�ل اإلرهاب  : سنغافورة .8.3.2

وملساعدة القسم �� تحديد وفهم مخاطر غسل األموال وتمو�ل اإلرهاب ال�ي �ش�لها قطاع تجار األحجار الكر�مة،   .280

أ�شئت مجموعة عمل مش��كة للتجار من ب�ن ا�جهات الرقابية مل�افحة غسل األموال وتمو�ل اإلرهاب ذات الصلة  

انفاذ  القانون، ووحدة املعلومات املالية، لتحس�ن فهم مخاطر غسل األموال وتمو�ل اإلرهاب �� قطاع    وجهات 

تجار   قطاع   �� اإلنفاذ  و�عز�ز  اإلرهاب،  وتمو�ل  األموال  غسل  م�افحة  تنظيم  و�عز�ز  الكر�مة،  األحجار  تجار 

 ع�� ضمان بذل جهود ال 
ً
رقابة منسقة وقائمة ع�� ا�خاطر  األحجار الكر�مة واملعادن الثمينة. ويساعد ذلك أيضا

 ع�� هذا القطاع. 

تجار   .281 قطاع  �شمل  وال�ي  والنامية  ا�حالية  اإلرهاب  وتمو�ل  األموال  غسل  تطبيقات  بأحدث  علم  ع��  ولتبقى 

") املصدر  مفتوحة  لالستخبارات  شهر�ة  �شرة   
ً
أيضا القسم  أطلق  الكر�مة،  النشرة  OSINTاألحجار  تجمع   .("

) تطبيقات/مقاالت إعالمية من امل�ح البيئي لغسل األموال وتمو�ل اإلرهاب ACD OSINTدرة عن القسم (الصا

واتجاهات ا�جر�مة ال�ي �شمل قطاع تجار األحجار الكر�مة، و�سلط الضوء ع�� مؤشرات األعالم ا�حمراء ال�ي  

 
ً
أيضا النشرة  هذه  و�عمم  املقاالت.   �� �ج  لوحظت  التا�عة  الو�االت  األحجار  ع��  لتجار  التا�عة  العمل  موعة 

 الكر�مة ألغراض تبادل املعارف.

 الرقابة ع�� مقدمي خدمات األصول االف��اضية .9

صول االف��اضية فئات تحديد  .9.1
ً
 مقدمي خدمات األ

 . كندا9.1.1

تحديد   .282 أثناء  تحديات  �ش�ل  ال�ي  العوامل  من  عدد  والية  فئات  هناك   �� االف��اضية  األصول  خدمات  مقدمي 

قضائية. وع�� الرغم من التحديات، يمكن أن �ساعد التواصل املبكر واملشاركة �� التقديرات و�كمالن التحليل  

،  2019. �� نوفم��  2020�� يوليو    والبحوث. وقد قدمت كندا الئحة �شأن مقدمي خدمات األصول االف��اضية

األصول االف��اضية إ�� الت�جيل املبكر.   مقدمي) FINTRACدعا مركز تحليل التقار�ر واملعامالت املالية الكندي ( 

ن ذلك السلطات من أن تتوقع �ش�ل أفضل املوارد الالزمة للرقابة ووضع اس��اتيجي��ا الرقاب
ّ

 لذلك.  ي وقد مك
ً
ة وفقا

كما أفاد الن�ج هذا مقدمي خدمات األصول االف��اضية، حيث تمكنوا من فهم املتطلبات �ش�ل أفضل من خالل  

  �� جديدة  االف��اضية  األصول  خدمات  مقدمي  لوائح  أن  من  الرغم  التنظيمية. ع��  ا�جهة  مع  املبكرة  املشاركة 

جديدة ع�� التنظيم. هناك عدد  ا�  الفئاتالكيانات داخل  معظم الواليات القضائية، فإن هذا ال �ع�ي أن جميع  

العملة ع��   �� صرف  �عمل  ال�ي  املالية، وال سيما شر�ات خدمة األموال  املؤسسات  ال�ي قامت ف��ا  األمثلة  من 

ا�حدود، حيث قامت بدمج م�ون تبادل األصول االف��اضية �� نموذج عملها وحيث تقوم نوادي القمار باستبدال  

الورقية باملشفرة لعمال��ا. وهذا يؤكد ع�� أهمية التعاون الرقا�ي، خاصة عندما ي�ون هناك العديد من  العملة  

 ا�جهات الرقابية مع الكيانات ال�ي تقدم خدمات األصول االف��اضية، حيث قد ال ي�ون هذا النشاط األسا��ي لها.
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 تحديد مخاطر قطاع مقدمي خدمات األصول االف��اضية .9.2

 اململكة العر�ية السعودية  .9.2.1

االف��اضية  .283 األصول  مجال   �� اإلرهاب  وتمو�ل  األموال  غسل  �خاطر  تقييًما  السعودية  العر�ية  اململكة  أجرت 

ومقدمي خدمات األصول االف��اضية لتحديد وتقييم وفهم مخاطر غسل األموال وتمو�ل اإلرهاب املرتبطة ��ذا  

 القطاع.

البيانات، ال�ي ��دف إ�� تحديد املســـــــتوى ا�حا�� للتعرض من قبل األصـــــــول االف��اضـــــــية ومقدمي و�� مرحلة جمع  .284

خــدمــات األصـــــــــــــول االف��اضـــــــــــــيــة، جرى �عميم اســـــــــــــتبيــانــات ع�� عــدد من هيئــات القطــاع العــام وكيــانــات القطــاع 

شبوهة، وا�حاالت وقد تضمنت تلك االستبيانات إحصاءات ومعلومات تتعلق بالتقار�ر عن املعامالت امل   ا�خاص.

قيـــد التحليـــل والتحقيقـــات واملالحقـــات القضـــــــــــــــائيـــة واإلدانـــات، وطلبـــات التعـــاون الـــدو�� ال�ي �شـــــــــــــمـــل األصـــــــــــــول  

االف��اضــية/مقدمي خدمات األصــول االف��اضــية، وحركة اإلن��نت املتعلقة بأ�شــطة األصــول االف��اضــية ومقدمي 

االلك��و�ي والدول املضـــــيفة، وعدد العالقات التجار�ة ال�ي خدما��ا، وطبيعة ونوع ا�خدمات املقدمة ع�� املواقع  

ـــ  تقيمهـا كيـانـات القطـاع ا�خـاص مع مقـدمي خـدمـات األصـــــــــــــول االف��اضـــــــــــــيـة، وأي معـامالت تتعلق   األصـــــــــــــول  “بـــــــــــــــــــــــ

 االف��اضية".

 كما تم ا�حصول ع�� معلومات إضافية لتحديد املستوى العام للمخاطر، ع�� النحو التا��: .285

 السعودية   العر�ية   اململكة   ��   �عمل  وال�ي  القانونية،  ال��تيبات /األجانب  عتبار��ناال   األ�خاص   عدد   كم •

 االف��اضية؟ األصول  خدمات كمقدمي 

  ��  م�جل   أجن�ي  كيان  أو  سعودي  قانو�ي  كيان   خالل  من  تنظيمها  تم  ال�ي  األولية  العمالت  عروض  عدد  كم •

 السعودية؟ العر�ية اململكة

  األصــــــول   ب�ن  التبادل -أ: االف��اضــــــية  األصــــــول   خدمات مقدمي ��ا يقوم  ال�ي  العمليات/األ�شــــــطة  نوع  هو ما •

  األصـــــول   نقل )  ج( االف��اضـــــية؛  العمالت من  أك��  أو  شـــــ�ل   ب�ن  التبادل)  ب(  الورقية؛  والعمالت االف��اضـــــية

  األصـــــــول   ع��  الســـــــيطرة  من  تمكن  ال�ي االف��اضـــــــية  األدوات أو  األصـــــــول  إدارة  أو/و حفظ)  د( االف��اضـــــــية؛

 اف��اضية  أصول   بيع  أو/و  �عرض  املتعلقة  املالية  ا�خدمات ��  املشاركة)  ـه(  و االف��اضية؛

  العر�ية   اململكة ��  للعمالء  االف��اضــــــــــــية  األصــــــــــــول  خدمات  مقدمي يقدمها  ال�ي  وا�خدمات  املنتجات نوع  ما  •

 السعودية؟

 هؤالء؟ االف��اضية  األصول  خدمات مقدمي  �عمل   أين  من •

 االف��اضية؟  األصول  خدمات مقدمي  ��جيل   يتم  أين •

  تقـدم  ال�ي  الســـــــــــــعوديـة  العر�يـة  اململكـة  ��  امل�ـــــــــــــجلـة  القـانونيـة  ال��تيبـات/االعتبـار��ن  األ�ـــــــــــــخـاص  عـدد  كم •

 االف��اضية؟  األصول  خدمات

 توفرها؟ ال�ي  وا�خدمات  املنتجات  نوع ما •

 تخدمهم؟  الذين  العمالء  نوع  هو ما •

 ا�خدمات؟ هذه  تقدم جغرافية مناطق أي �� •

 عمال��م؟  يأ�ي  أين  من •

-  اإلرهاب  بتمو�ل   املتعلقة  املس��دفة  املالية  العقو�ات  بموجب  ا�خاصة  االف��اضية  األصول   ُجمدت  هل  •

 التس�ح؟  انتشار مو�لت 
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البيانات    ورش وعقدت   .286 ملناقشة  ا�خاص  القطاع  الصلة وممث�� كيانات  العام ذات  القطاع  عمل �جميع هيئات 

واملعلومات ال�ي جمعت من خالل االستبيانات وتقديم رأي ا�خ��اء. ��دف تقييم ا�خاطر إ�� �سليط الضوء ع��  

السعو  العر�ية  اململكة   �� االف��اضية  األصول  خدمات  مقدمي  عمليات  انتشار  استخدام  مدى  ومستوى  دية، 

قبل   من  االف��اضية  األصول    الفئاتاألصول  خدمات  ومقدمي  االف��اضية  االصول  استخدام  إساءة  ومدى 

كما يبحث تقييم ا�خاطر �� نقاط الضعف ضمن إطار اململكة العر�ية السعودية،    االف��اضية ألغراض إجرامية.

ا النشاط  وقمع  وردع  كشف  ع��  السلطات  قدرة  سيما  األصول  وال  أ�شطة  ع��  ينطوي  الذي  إلجرامي 

االف��اضية/مقدمي خدمات األصول االف��اضية. وقد نوقشت نتائج تقييم ا�خاطر مع السلطات املعنية األخرى 

 من أجل تحديد استجابات السياسات العامة للمخاطر ا�حددة. 

 اليابان .9.2.2

 بجمع البيانات اإلحصائية والنوعية من الكيانات امللزمة  JFSAاملالية (و�ش�ل عام، تقوم و�الة ا�خدمات   .287
ً
) سنو�ا

ال�ي تم   إ�� املن�جية  للمخاطر، وتحديد تصنيف ا�خاطر ع�� الكيانات امللزمة الفردية استناًدا  لتقييم �عرضها 

ر البيانات ال�ي تم  تطو�رها، وال�ي سيتم استخدامها �عد ذلك لوضع خطة سنو�ة للرصد املكت�ي. و�ش�ل مصاد

 ل�ل قطاع. بالنسبة لقطاع مقدمي    60جمعها من الكيانات امللزمة حوا��  
ً
مؤشر أداء رئي��ي، تم تصميمها خصيصا

تخضع   ال�ي  التالية  ا�حصر�ة  غ��  املعلومات  قائمة  املالية  ا�خدمات  و�الة  تجمع  االف��اضية،  األصول  خدمات 

 للمراجعة السنو�ة:

  تحليل  أو/و   املعامالت   مراقبة   ألغراض  مستخدمة  ) Blockchain(   الكتل  سلسلة   يل تحل  أدوات  �انت  إذا  ما •

 .ا�خاطر

 .للعمالء  املقدمة االف��اضية األصول  نوع •

 .)tumblers( ال��لوانات أو /و) mixers( ل�خالطات  استخدامهم اكتشاف تم  الذين العمالء عدد •

 .الورقية ا�حفظة أو األجهزة  لتخصيص  املئو�ة النسبة •

 .)املعاملة قيمة  ا�حسابات،  عدد( كز�ائن  الشر�ات االف��اضية األصول  خدمات مقدمي  يقبل  إذا ما •

 .ال أم التجار�ة الدفع  خدمات يقدم االف��اضية األصول  خدمات مقدم �ان سواء •

 .)املعامالت وحجم ا�جغرا��  التوزيع( املقابل الطرف من االف��اضية األصول  خدمات مقدم سمات •

 .ا�خدمة مقدم يديره   الذي ا�جغرا�� واملوقع)  VA-ATMs( االف��اضية لألصول  اآل��  الصراف أجهزة عدد •

 قدمي خدمات األصول االف��اضية  ماألدلة االرشادية وجلسات التواصل مع قطاع  .9.3

 اليابان .9.3.1

يتعلق ولوائح م�افحة غسل األموال وتمو�ل اإلرهاب،  وألن معظم مقدمي خدمات األصول االف��اضية جديدة بما  .288

يمكن أن تظهر أوجھ قصور مش��كة ع�� أساس عدم الو�� باملتطلبات. ع�� سبيل املثال، عندما بدأت ألول مرة  

اليابانية (2017�� الرقابة ع�� مقدمي خدمات األصول االف��اضية �� عام   )  JFSA، وجدت و�الة الرقابة املالية 

متسقة �� جودة العناية الواجبة تجاه العمالء/اعرف عميلك وحفظ ال�جالت باإلضافة إ�� عدم وجود  إخفاقات  

فهم تنظي�ي وخ��ة �� املناصب الرئيسية. و�مكن أن ي�ون ا�حوار مع القطاع وسيلة هامة ملعا�جة هذه القضايا  

األصول االف��اضية من خالل  وتقديم أفضل املمارسات. وقد تواصلت الو�الة �ش�ل دوري مع مقدمي خدمات  

لتقديم   اليابان،   �� التنظيم  ذاتية  هيئة  رئي��ي،  �ش�ل  اليابانية  واملشفرة  االف��اضية  األصول  تبادل  جمعية 

و�غطي هذه الدورات التفس��ية مواضيع مثل: نطاق     �عليقات حول القضايا ال�ي تواجهها والتأكيد ع�� األهمية.
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، وا�حاالت األخ��ة لإلبالغ عن املعامالت املشبوهة �� قطاع مقدمي خدمات تقييم مخاطر م�افحة غسل األموال

غسل   مل�افحة  الداخ��  والتدقيق  للمخاطر،  املنقح  الوط�ي  والتقييم  اإلرهاب،  وتمو�ل  االف��اضية،  األصول 

ا�جديد/خدمات   األموال  غسل  م�افحة  قانون  االلك��ونية،    اعرفاألموال، ومراجعة    -   السفر  وقواعدعميلك 

   12ب)، وتقر�ر املراجعة الذي مدتھ  7(  15  التفس��يةاملذكرة  
ً
عن مجموعة العمل املا��. وقد وجدت و�الة   شهرا

م�افحة غسل األموال   القطاع وضوابطا�خدمات املالية اليابانية أن مبادرا��ا عملت ح�ى اآلن ع�� �عز�ز الو�� ��  

وتمو�ل اإلرهاب. و�اإلضافة إ�� ما سبق، شاركت و�الة ا�خدمات املالية �� العديد من الندوات ا�حلية والدولية  

�� القطاع ا�خاص، أو جمعيات   التكنولوجيا، لتغطية موضوع   بائ��  القطاع أوال�ي عقدها أ�حاب املص�حة 

 فحة غسل األموال �جمهور أوسع.األصول االف��اضية الذي �شمل مواضيع م�ا

 الواليات املتحدة  .9.3.2

) وغ��ها من ا�جهات التنظيمية الوظيفية توج��ات FinCENو�� الواليات املتحدة، تصدر وحدة املعلومات املالية (  .289

إرشادات توحد    2019تنظيمية لتوضيح التوقعات التنظيمية للقطاع. ع�� سبيل املثال، أصدرت الوحدة �� مايو  

) ع��  BSAصر�حات السابقة الصادرة عن الوحدة حول التطبيق التنظي�ي لقانون السر�ة املصرفية ( جميع الت 

ول االف��اضية واألصول االف��اضية، باإلضافة إ�� تحديد كيفية تطبيق لوائح السر�ة  
ً
أ�شطة مقدمي خدمات األ

اال  األصول  سوق   �� شائع  �ش�ل  لوحظت  ال�ي  األعمال  نماذج  �عض  ع��    هذه   و�ساعدف��اضية.  املصرفية 

   القطاع ع��   االرشادات
ً
عن مساعدة ا�جهات الرقابية األخرى و�نفاذ القانون ��   فهم االل��امات التنظيمية، فضال

حافظت   كما  م�جل.  غ��  اف��اضية  أصول  خدمات  مقدم  بوصفھ  �عمل  ال�خص  فيھ  ي�ون  قد  م�ى  تحديد 

األموال   غسل  مل�افحة  التنظيمية  التوقعات  حول  االف��اضية  األصول  قطاع  مع  متسقة  مشاركة  ع��  الوحدة 

اال  اإلرهاب، وتحديات  املؤتمرات وتمو�ل   �� العامة  املالحظات  خالل  من  املشروع  غ��  التمو�ل  واتجاهات  ل��ام، 

التبادل ا�خاص   ب�ن القطاع�ن العام وا�خاص، مثل برنامج ساعات االبت�ار للوحدة و�رنامج  املالية والشرا�ات 

 بالوحدة.

 استخدام التكنولوجيا �� الرقابة ع�� مقدمي خدمات األصول االف��اضية  .9.4

�ع�ي أن معظم معامالت األصول االف��اضية يتم    املوزعة  األستاذ   دف�� سلسلة الكتل وغ��ها من تكنولوجيا    طبيعة .290

، وقد ت�ون �عض املعلومات متاحة ل�جمهور. يمكن استخدام أدوات تحليل سلسلة  األستاذ  دف����جيلها ع��  

لقضائية، أو �ستكشف استخدام،  الكتل لفهم جوانب معينة من هذه املعامالت. �ستخدم عدد من السلطات ا

خدمات تحليالت سلسلة الكتل للمساعدة �� الرقابة. و�مكن استخدام هذه ا�خدمات �عدد من الطرق، بما ��  

ذلك تحديد ا�جاالت ال�ي قد ترغب ا�جهات الرقابية �� ال��ك�� عل��ا أثناء عمليات التقييم �� الشر�ات الفردية  

الشر�ات   تصنيف  ع��  ا�خاطر  واملساعدة  تقييم   �� وكذلك  �شاطها،  إ��   
ً
استنادا ل�خطر  عرضة  األع�� 

عملية   إطار   �� للمخاطر  وطنية  تقييمات  ووضع  ا�خاطر  ع��  قائمة  لوائح  وضع  لدعم  والعاملية  االس��اتيجية 

ح�ن أن هذه األدوات يمكن أن تدعم رصد ا�خاطر والرقابة عل��ا،    اإلرهاب. و��م�افحة غسل األموال وتمو�ل  

فإن استخدام هذه األدوات يتطلب موارد مالية و�تطلب التوظيف وتدر�ب قوة عاملة قادرة ع�� استخدام هذه  

ت  . باإلضافة إ�� ذلك، ال يتم �غطية �افة األصول االف��اضية من قبل �افة البائع�ن. �ستخدم تحليال 37األدوات

سلسلة الكتل أيًضا ع�� نطاق واسع من قبل مقدمي خدمات األصول االف��اضية و�عض املؤسسات املالية ملراقبة  

) أو ال�ي  Tumblers(  ال��لوانات) أو  mixers(   ا�خالطات�عرضها للمخاطر (مثل املعامالت ال�ي مرت ع�� خدمات  

ا�جهات   يجب ع��  لذلك  تقييم  �شأت من مواقع غ�� مشروعة معروفة)،  الرقابية فهم كيفية عملهم من أجل 

 تنفيذ مقدمي خدمات األصول االف��اضية إلطارها القائم ع�� ا�خاطر والضوابط الداخلية �ش�ل �اف.

 
  باعتبارها  2019 لعام  املا�� العمل   �جموعة املالية املعلومات وحدات ملنتدى االف��اضية األصول  مشروع  ورقة إ�� اإلشارة �� املا�� العمل  مجموعة وفود ترغب قد 37

ً
 مصدرا
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يجب ع�� ا�جهات لرقابية الذين �ستخدمون تحليالت سلسلة الكتل النظر �� كيفية استخدام البيانات املستمدة   .291

 متطلبات حماية البيانات �� واليا��م القضائية.من هذه ا�حلول وتلبية 

 . سنغافورة 9.4.1

و�� سنغافورة، �ستخدم السلطة النقدية �� سنغافورة قدرا��ا اإلشرافية �� الرقابة ع�� مخاطر غسل األموال  .292

)  MASوتمو�ل اإلرهاب �� قطاع مقدمي خدمات األصول االف��اضية. ع�� سبيل املثال، �ستخدم سلطة النقد (

تقنيات تحليل البيانات للكشف عن أ�شطة مقدمي خدمات األصول االف��اضية غ�� املرخصة ألغراض اإلنفاذ،  

وذلك باستخدام مصادر البيانات العامة وغ��ها من املصادر (مثل معلومات �جالت الشر�ات، واالستخبارات،  

وقت الفع�� لز�ادة املعلومات القانونية  وتقار�ر املعامالت املشبوهة). كما �ستخدم معلومات سلسلة الكتل �� ال 

التداب�� الرقابية الس��داف   ال�ي يتم جمعها من الكيانات املرخصة. وهذا �سمح بإضفاء أولو�ة زمنية أك�� ع�� 

مع   التحليالت  هذه  من  الرئيسية  األف�ار  تبادل  يتم  كما  والتطبيقات.  الناشئة  لز�ادةا�خاطر  الو��    القطاع 

 با�خاطر واليقظة. 

 وتدر�ب ا�جهات الرقابية ع�� مقدمي خدمات األصول االف��اضية  توظيف .9.5

 . اململكة املتحدة (هيئة السلوك املا��) 9.5.1

لدى العديد من ا�جهات الرقابية ا�جدد ع�� الرقابية ع�� مقدمي خدمات األصول   .293 ومن غ�� ا�حتمل أن ي�ون 

ع��   ومقدمي االف��اضية  االف��اضية  لألصول  التقنية  الطبيعة   �� بخ��ة  يتمتعون  موجودون  موظفون  رأسها 

 
ً
توظيف األفراد الذين لد��م هذا   خدمات األصول االف��اضية وا�خ��ات الرقابية. وعالوة ع�� ذلك، يصعب حاليا

 املز�ج من املهارات واملعارف.

 وملعا�جة هذه املسألة، أ�شأت هيئة السلوك املا��   .294
ً
   فر�قا

ً
متعدد التخصصات يتألف إ�� حد كب�� من جهات    محددا

رقابية ذات خ��ة �� مجال ا�جر�مة املالية ومهارات م�افحة غسل األموال، و�كملھ موظف�ن خارجيون وداخلي�ن  

املا�� �شراء  السلوك  إ�� ذلك، قامت هيئة  باإلضافة  �� مجال مقدمي خدمات األصول االف��اضية.  لد��م خ��ة 

مج تدر�ب من مزود خار�� ع�� سلسلة الكتل واألصول االف��اضية لضمان حصول جميع أعضاء الفر�ق ع��  برنا

 مستوى مع�ن ع�� األقل من فهم القطاع واإلشراف كنقطة انطالق.

وقد ضمن ذلك أن الفر�ق �ان لديھ القدرة منذ بداية النظام ع�� فهم نماذج األعمال املعقدة، وتحليل �شاط   .295

خدم والرقابة. مقدمي  التدخالت  أدوات  أ�سب  استخدام  وكذلك  ا�خاطر،  وتحديد  االف��اضية،  األصول  ات 

 تواصل هيئة السلوك املا�� �عز�ز املعرفة التقنية وا�خ��ة الرقابية ع�� مقدمي خدمات األصول االف��اضية. 

 الف��اضية الرقا�ي ع�� مقدمي خدمات األصول ا القضائية والتعاون العمليات متعددة السلطات  .9.6

 . سنغافورة 9.6.1

�� والية قضائية    بإم�ان .296 العمالء  و�قامة عالقات مع  ا�حدود  �عمل ع��  أن  مقدمي خدمات األصول االف��اضية 

للدول و�وسيلة لتطو�ر فهم أفضل للوجود العاملي    متعددة �سهولة إ�� حد ما دون ا�حاجة إ�� وجود مادي لها

مثل   الرقابية،  ا�جهات  من  العديد  أشار  للت�جيل،  بطلب  تتقدم  ال�ي  االف��اضية  األصول  خدمات  ملقدمي 

واليات    �� الطلبات  أو  الت�جيالت  عن  معلومات  يطلب   
ً
سؤاال يدرجون  التحديد  وجھ  ع��  أ��م  إ��  سنغافورة، 

ن أخرى. وهذاقضائية 
ّ

ا�جهات الرقابية من تحديد النظراء الدولي�ن الذين قد يرغبون �� الوصول إل��ا لفهم  يمك

 ا�خاطر ذات الصلة ع�� نحو أفضل.
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 الرقابة �� سياق جائحة كورونا   .10

 املرونة القائمة ع�� ا�خاطر للكيانات املبلغة والتواصل الوا�ح للتوقعات وتوف�� التوجيھ .10.1

أبرزت عمليات   .297 القائم ع��  وقد  الن�ج  أهمية  للتنظيم  ا�خاضعة  الرقابية والكيانات  با�جهات  ا�خاصة  التعطيل 

التفتيش   عمليات  املا��  العمل  مجموعة  أعضاء  واصل  ا�حاالت،  �عض  و��  �ورونا.  جائحة  سياق   �� ا�خاطر 

الكيانا أو  للقطاعات  األولو�ة  اف��اضية، مع إعطاء  أو  تفتيش �جينة  أو عمليات  ا�خطورة.  امليدانية  ت مرتفعة 

وأشارت �عض ا�جهات الرقابية إ�� أ��ا وفرت مرونة قائمة ع�� ا�خاطر �شأن تقديم التقار�ر السنو�ة وغ��ها من  

البيانات، كما أ��ا أخرت إصدار تراخيص جديدة، ال سيما بالنسبة لبعض القطاعات ال�ي ال �سمح لها بالعمل  

 �سبب اإلغالق.

أدى االتصال   .298 الوصول والضوابط. و�تضمن    دواإلرشاوقد  إم�انيات  ب�ن  التوازن  تحقيق   ��  
ً
 هاما

ً
والتوعية دورا

(ب) مجموعة من األمثلة. وكمثال    امل�حق تقر�ر مجموعة العمل املا�� املتعلقة با�خاطر واالستجابة للسياسات ��  

حدة ع�� تذك�� املصارف ال�ي  آخر �� سياق جائحة �ورونا، عملت ا�جهات الرقابية ع�� املصارف �� الواليات املت 

تقدم خدمات مالية للمنظمات غ�� الهادفة للر�ح بتجنب اعتبار القطاع ا�خ��ي ك�ل عرضة �خاطر موحدة ��  

 مع ن�ج قائم ع�� ا�خاطر، ينب�� للمصارف 38غسل األموال وتمو�ل اإلرهاب أو مرتفعة �ش�ل غ�� مقبول 
ً
. وتماشيا

بإم�ا��ا أن تخفف  أن تقّيم املنظمات غ��    �خصائصها ا�خاصة لتحديد ما إذا �ان 
ً
الهادفة للر�ح الوطنية وفقا

بفعالية من ا�خاطر ا�حتملة لغسل األموال وتمو�ل اإلرهاب. وقدمت ا�جهات الرقابية ع�� املصارف توج��ات غ��  

خاطر املتعلقة بم�افحة غسل  ملزمة بالعوامل ال�ي ينب�� للمصارف أن تأخذها �� االعتبار عند تحديد ملفات ا�

 األموال وتمو�ل اإلرهاب ال�ي تواجهها املنظمات غ�� الهادفة للر�ح.

املتعلق بجائحة كورونا للمؤسسات املالية لضبط   الشهري   . اململكة العر�ية السعودية: التقار�ر والرصد10.1.1

 األموال وتمو�ل اإلرهاب  لبيئة م�افحة غس

واستجابة ألزمة "�ورونا"، طلب البنك املركزي السعودي، الذي يتو�� الرقابة ع�� م�افحة غسل األموال وتمو�ل   .299

م�اف ألقسام  �عد  عن  عمل  خطط  تقديم  املالية  املؤسسات  من  الدولة،   �� وتمو�ل  اإلرهاب  األموال  غسل  حة 

   عد و�ش�ل فعال خالل ف��ات اإلغالق (ا�حجر).اإلرهاب التا�عة لها من أجل تقييم ورصد قدر��ا ع�� العمل عن �ُ 

 �جمع البيانات يركزان   .300
ً
 جديدا

ً
 شهر�ا

ً
وعالوة ع�� ذلك، وألغراض الرصد، أ�شأ البنك املركزي استمارة واستبيانا

الرقمية. وقدمت هذه الردود معلومات عن التداب�� ال�ي تطبقها الكيانات ا�خاضعة ع�� تقديم ا�خدمات املالية  

للتنظيم ع�� �غ�� سلوك املس��لك�ن أثناء ا�جائحة، بما �� ذلك تفاصيل عن أ�شط��ا املالية مثل حجم األ�شطة  

 ووجه��ا. وتكرارهاع�� ا�حدود 

301.  ،
ً
  ع�� البيانات   الرقابة  عملية السعودي  املركزي   البنك  ��  اإلرهاب  وتمو�ل  األموال  غسل  م�افحة  قسم  أ�شأ  وأخ��ا

  أعمال   معظم  استكمال   خالل   من)  ا�حجر(  اإلغالق  أثناء  للمخاطر  حساس  أساس  ع��  �عد  عن  ال�خصية

 . بالفعالية املساس دون  التفتيش  مدة وتقليل  املبا�ي ��  املطلو��ن املوظف�ن عدد   لتقليل   املكتبية التفتيش 
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 قائمة املصط�حات 

ابط الضو أو  اإلرهاب  وتمو�ل  األموال  غسل  من    أنظمة م�افحة  للتخفيف  ما  كيان  داخل  القائمة  التداب��   ��

مخاطر غسل األموال وتمو�ل اإلرهاب، بما �� ذلك التداب�� الوقائية املنصوص عل��ا �� توصيات مجموعة العمل  

 ).2.2.2املا�� (ير�� االطالع ع�� القسم 

األساسية بالرقابة    املبادئ  املعنية  بازل  �جنة  عن  الصادرة  الفعالة  املصرفية  للرقابة  األساسية  املبادئ  إ��  �ش�� 

املصرفية، وأهداف ومبادئ تنظيم األوراق املالية الصادرة عن املنظمة الدولية ل�جان األوراق املالية، ومبادئ الرقابة  

 �� التأم�ن الصادرة عن الرابطة الدولية �جهات الرقابة ع�� التأم�ن. ع

 و�ع�ي:  األعمال واملهن غ�� املالية ا�حددة 

 ). االن��نت ع��  القمار ونوادي  السفن ع��  القمار نوادي ذلك  ��  بمانوادي القمار (  . أ

 وكالء العقارات. . ب 

 تجار املعادن الثمينة. . ت 

 تجار األحجار الكر�مة  . ث 

باأل�شطة   . ج القيام  (عند  وا�حاسب�ن  املستقل�ن  القانوني�ن  املهني�ن  من  وغ��هم  العدل  وكتاب  ا�حامون 

املبينة �� �عر�ف األعمال او املهن غ�� املالية ا�حددة تحت قائمة املصط�حات ا�خاصة بمجموعة العمل  

 املا��) 

املبينة �� �عر�ف مجموعة العمل  مقدمي خدمات الشر�ات والصناديق االستئمانية (عند تنفيذ األ�شطة . ح

 املا�� لألعمال واملهن غ�� املالية ا�حددة تحت قائمة املصط�حات). 

، ولكن لم يتم استكشافها  مصط�ح واسع �ستخدم   ا�خاطر الناشئة 
ً
لإلشارة إ�� ال��ديدات ال�ي تم تحديدها مؤخرا

أو   الظواهر  نقاطبال�امل  من  غ��ها  أو  تصبح  الضعف  وال�ي  تحديدها  سبق  ال�ي  ا�خاطر  اعتبار   
ً
أيضا و�مكن   .

 وا�حة �� ظروف جديدة أو غ�� مألوفة مخاطر ناشئة. 

�ع�ي مجموعة تت�ون من شركة أم أو أي نوع آخر من األ�خاص االعتبار��ن الذين يمارسون مهام    ا�جموعة املالية

 إ�� جنب مع الفروع  مراقبة وتنسيق ع�� بقية ا
ً
�جموعة لتطبيق رقابة ع�� ا�جموعة بموجب املبادئ األساسية، جنبا

مستوى   ع��  اإلرهاب  وتمو�ل  األموال  غسل  م�افحة  و�جراءات  لسياسات  تخضع  ال�ي  التا�عة  الشر�ات  و/أو 

 ا�جموعة.

من األ�شطة أو العمليات املدرجة  �ع�ي أي �خص طبي�� أو اعتباري يقوم �عمل واحد أو أك��    املؤسسات املالية

 �� قائمة املصط�حات ا�خاصة بمجموعة العمل املا�� تحت "املؤسسات املالية" لصا�ح أو نيابة عن العميل. 

ال�امنة تداب��    ا�خاطر  تطبيق  قبل  قطاع  أو  كيان   �� املوجودة  اإلرهاب  وتمو�ل  األموال  غسل  مخاطر  إ��  �ش�� 

 ما يتم تقييم
ً
ا�خاطر ال�امنة ع�� أساس قاعدة عمالء الكيانات، واملنتجات، وقنوات التسليم    التخفيف. وغالبا

 وا�خدمات املقدمة، والوالية القضائية ال�ي تقوم ف��ا �� أو عمال��ا بأعمال تجار�ة.

لنظم    التفتيش/الفحص: تدخلية/�شطة  مراجعة  عمليات  إ��  لإلشارة  بالتبادل  املصط�حات  هذه  و�ستخدم 

ا غسل  الكيان  م�افحة  سياسات  مراجعة  إ��  و�اإلضافة  العملية.  الناحية  من  الكيان   �� اإلرهاب  وتمو�ل  ألموال 

 لتنفيذ الكيان لتلك السياسات من خالل جملة أمور م��ا إجراء 
ً
و�جراءاتھ، حيث �شمل التفتيش أو الفحص تقييما

االل��ام    �� املستخدمة  النظم  واختبار  الرئيسي�ن،  املوظف�ن  مع  اإلرهاب، مقابالت  وتمو�ل  األموال  غسل  مل�افحة 
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"ب“). وعادة ما ت�ون عمليات التفتيش عن طر�ق    ع�� امل�حق  االطالع ير��  ومراجعة تقييم ا�خاطر وملفات العمالء ( 

 التدخل امليدا�ي، ومع ذلك، فإن ز�ادة اعتماد التكنولوجيا قد �سمح بإجراء عمليات تفتيش مكتبية.

ابط   ،  18ومذكر��ا التفس��ية    18كما هو محدد �� معاي�� مجموعة العمل املا�� بموجب التوصية  :  الداخليةالضو

 ير�� الرجوع إ�� تنفيذ برامج م�افحة غسل االموال وتمو�ل اإلرهاب وال�ي ينب�� أن �شمل: 

راءات فحص  وضع سياسات و�جراءات وضوابط داخلية، بما �� ذلك ترتيبات مالئمة إلدارة االل��ام، و�ج •

 �افية لضمان معاي�� عالية عند توظيف املوظف�ن؛ 

 برنامج تدر�ب مستمر للموظف�ن؛ و  •

 وظيفة تدقيق مستقلة الختبار النظام. •

�ش�� إ�� النظم والعمليات املستخدمة ل��و�د مجالس إدارة الكيان و�داراتھ وموظفيھ املعين�ن  :  املعلومات اإلدار�ة

 ناسب عن إطار إدارة ا�خاطر واملراقبة الداخلية �� الكيان. بمعلومات مناسبة و�� الوقت امل

والتنظيمية    الرصد القانونية  للمتطلبات  الفعال  التطبيق  مراقبة  إ��  الرامية  العمليات  إ��  �ش��  معانيھ  بأوسع 

لوثائق   التفصي��  الفحص  من   
ً
بدءا املطبقة،  التخفيف  تداب��  وفعالية  اإلرهاب  وتمو�ل  األموال  غسل  مل�افحة 

�� مرحلة ثانية إ�� تحديد "األسباب ا�جذر�ة"  أو األ�شطة، و��دف    املعامالت،واقعية، أو ملفات تحديد الهو�ة، أو  

أو   الضعف  بفعالية.  االن��ا�اتلنقاط  ت�حيحية  إجراءات  (فرض)  ��دف  العملية  من  األو��  املرحلة   ��  ا�حددة 

الرصد غ��    أدوات  السلوك  عن  الكشف  أو  ا�خاطر  ملفات   �� التغ��ات  مراقبة  من  الرقابية  ا�جهات  تمكن  و�� 

 . 1.2ع ع�� القسم النمطي. ير�� االطال 

األدوات  �ش�� إ�� ا�خدمات املالية ال�ي تنطوي ع�� قبول النقد، أو الشي�ات، أو   خدمات تحو�ل األموال أو القيمة

أوالنقدية   أ  األخرى،   
ً
نقدا مقابل  مبلغ  ودفع  القيمة  ذات  املتاجر  من  طر�ق  غ��ها  عن  املستفيد  إ��  آخر   

ً
شكال و 

االتصال أو الرسالة أو التحو�ل أو من خالل شبكة املقاصة ال�ي ينت�ي إل��ا مقدم خدمة تحو�ل األموال أو القيمة.  

 أو أك�� ودفعة ��ائية لطرف ثالث، وقد �شمل أي  
ً
و�مكن أن �شمل املعامالت ال�ي تقوم ��ا هذه ا�خدمات وسيطا

� جديدة.  دفع  وصفها  طرق  و�تم  معينة،  جغرافية  مناطق  مع  �عالقات  ا�خدمات  هذه  ترتبط  األحيان  �عض   �

 �ش�ن. - باستخدام مجموعة متنوعة من املصط�حات ا�حددة، بما �� ذلك ا�حوالة، وهوندي، وفاي

امليدانية وج  الرقابة  من  مستقل  �ش�ل  الرقابية  ا�جهة  فيھ  تتحقق  الذي  امليدا�ي  الرقا�ي  العمل  إ��  ود  و�ش�� 

سياسات و�جراءات وضوابط �افية �� الكيانات ا�خاضعة للتنظيم، و�قررون أن املعلومات ال�ي تبلغ ع��ا الكيانات  

ا�خاضعة للتنظيم موثوقة، و�حصلون ع�� معلومات إضافية عن الكيان ا�خاضع للتنظيم والشر�ات ذات الصلة  

 �عة الكيان ا�خاضع للتنظيم للمخاوف الرقابية.والالزمة لتقييم حالة الكيان ا�خاضع للتنظيم، و�رصدون متا 

(بما �� ذلك الرصد ومراقبة ا�خاطر) و�ش�� إ�� العمل الرقا�ي غ�� امليدا�ي أو ع�� املستوى املكت�ي   الرقابة املكتبية

تطلب  من أجل القيام بانتظام بمراجعة وتحليل ا�حالة املالية للكيانات ا�خاضعة للتنظيم، ومتا�عة املسائل ال�ي ت 

اإلضا��   العمل  ونطاق  األولو�ات،  تحديد   �� واملساعدة  وتقييمها،  الناشئة  ا�خاطر  وتحديد  االهتمام،  من   
ً
مز�دا

 امليدا�ي واملكت�ي. 

و�ش�� إ�� املؤسسات املالية ومقدمي خدمات األصول االف��اضية واألعمال واملهن غ��    الكيانات ا�خاضعة للتنظيم

 املالية ا�حددة.

ابط م�افحة غسل  تطبيق أنظمة  و�� مخاطر غسل األموال وتمو�ل اإلرهاب ال�ي تبقى �عد    ملتبقيةا�خاطر ا وضو

 . 2.2.3ملعا�جة ا�خاطر ال�امنة. ير�� مراجعة القسم  األموال وتمو�ل اإلرهاب 
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. ويش��    :مدى تحمل ا�خاطر
ً
 أبدا

ً
ويع�ي اتباع ن�ج قائم ع�� ا�خاطر واالع��اف بأن ا�خاطر املتبقية لن ت�ون صفرا

تحمل   ويش��  للتخفيف.  القابلة  غ��  أو  ا�خففة  غ��  ا�خاطر  من  املقبول  املستوى  إ��  ا�خاطر"  "تحمل  مصط�ح 

للمخا ��  الكيان   
ً
�� إطارها مرتاحا ال�ي ي�ون الكيان  إ�� ا�حدود  طر (وهو عامل من عوامل قابلية تحمل ا�خاطر) 

العمل بالنظر إ�� أن ا�خاطر املتبقية �� غسل األموال وتمو�ل اإلرهاب ستبقى متواجدة �عد تطبيق تداب�� التخفيف.  

قية غ�� ا�خففة ال�ي ترغب ا�جهة الرقابية �� قبولها،  تحمل ا�جهة الرقابية للمخاطر ويش�� إ�� مستوى ا�خاطر املتب 

 بالنسبة للكيانات  
ً
مع مراعاة التأث�� ا�حتمل. و�� هذا الصدد، فإن تحمل ا�جهات الرقابية للمخاطر ي�ون أقل عموما

ي�ون إلخفاقات   أن  يمكن  حيث  أو  أضعف،  أع�� وضوابط  إرهاب  وتمو�ل  أموال  مخاطر غسل  تنطوي ع��  ال�ي 

ة غسل األموال وتمو�ل اإلرهاب تأث�� مادي ع�� بقية النظام املا��. ومن ناحية أخرى، قد ي�ون تحّمل ا�خاطر  م�افح

 أع�� �� ا�حاالت ال�ي أثبتت ف��ا الكيانات قدر��ا ع�� رصد أي تصعيد للمخاطر املتبقية والتخفيف من حد��ا. 

ظرة ثاقبة ع�� �عرض الكيان للمخاطر و�ستخدم  �� مقاييس للمخاطر و/أو إحصاءات توفر ن:  مؤشرات ا�خاطر

الرئيسية با�خاطر  املرتبط  للتعرض  الرئيسية  الدوافع  اإلرهاب،  39لرصد  وتمو�ل  األموال  غسل  م�افحة  و��   .

 وضع مؤشرات ل�خطر  
ً
ستخدم مؤشرات ا�خاطر عادة لتقييم ورصد مستوى ا�خاطر ال�امنة، ولكن يمكن أيضا

ُ
�

 م�افحة غسل األموال وتمو�ل اإلرهاب.لرصد جودة تداب�� ضبط 

الرو�وتية العمليات  التجار�ة ع�� أساس رو�وتات  )  RPA(   أتمتة  العمليات  أتمتة  تكنولوجيا  هو ش�ل من أش�ال 

 )/العمال الرقميون. AI) أو ع�� الذ�اء االصطنا�� (botsال��مجيات ا�جاز�ة (

الذاتية   التنظيم  (مثل  هيئة  مهنة  تمثل  هيئة  القانوني�ن  و��  املهني�ن  من  غ��هم  أو  العدل  كتاب  أو  ا�حام�ن 

ومزاولة  للدخول  املؤهل�ن  األ�خاص  تنظيم   �� دور  ولها  املهنة،  من  أعضاء  من  ون 
ُ
وت� ا�حاسب�ن)،  أو  املستقل�ن 

حفاظ ع��  املهنة، كما أ��ا تؤدي وظائف رقابية أو رصدية معينة. و�نب�� لهذه الهيئات أن تنفذ القواعد ال�ي تكفل ا� 

 املعاي�� األخالقية والسلوكية العالية من جانب مزاو�� املهنة.

الرقابية (ا�جهات)  بمسؤوليات    ا�جهة  تضطلع  ال�ي  العامة  الهيئات غ��  أو  املعينة  السلطات ا�ختصة  إ��  و�ش�� 

رهاب. و�نب�� أن  ملتطلبات م�افحة غسل األموال وتمو�ل اإل   40��دف إ�� ضمان ال��ام الكيانات ا�خاضعة للتنظيم

ع��   الرقابة  سلطة  التنظيم)  ذاتية  هيئات  من  معينة   
ً
أنواعا �شمل  أن  يمكن  (ال�ي  العامة  غ��  للهيئات  ت�ون 

املؤسسات املالية أو األعمال او املهن غ�� املالية ا�حددة وفرض العقو�ات عل��ا فيما يتعلق بمتطلبات م�افحة غسل  

 صالحية ممارسة املهام ال�ي األموال وتمو�ل اإلرهاب. و�نب�� أن  
ً
ل هذه الهيئات غ�� العامة بموجب القانون أيضا ُتخوَّ

 تؤد��ا، وأن يتم الرقابة عل��ا من قبل جهة مختصة فيما يتعلق بتلك الوظائف. 

و�عمل ع�� مساعدة ا�جهات الرقابية ع�� تطو�ر وتوثيق وتحديث فهم مخاطر غسل    تقييمات ا�خاطر الرقابية

 .2.2و  2.1 ع�� األقسام  االطالعير�� و�ل اإلرهاب من خالل إجراء تقييم للمخاطر الرقابية. األموال وتم

الرقابية ا  :االس��اتيجية  تقييم  مراعاة  ع��  مع  الرقابية  ا�جهات  الرقابة  اس��اتيجية  �ساعد  الرقابية،  �خاطر 

للقطاعات والكيانات   يو��  ينب�� أن  بتحديد مدى االهتمام الذي  ترا�� ا�خاطر وذلك  تخطيط أ�شط��م بطر�قة 

ذات الصلة داخل تلك القطاعات. و�عمل ع�� تحديد أهداف وا�حة للرقابة ع�� م�افحة غسل األموال وتمو�ل  

للمخاطر  ا استجاب��م  وكيفية  قطاعا��م   �� حددوها  ال�ي  ا�خاطر  الرقابية  ا�جهة  ستعا�ج  كيف  و�شرح  إلرهاب، 

 . 3.1الناشئة. ير�� االطالع ع�� القسم  

�� االل��ام ولكن    ان��ا�ات: املالحظة املستمرة أل�شطة الكيانات ا�خاضعة للتنظيم لتحديد أي ضعف أو  نظم الرصد

 
39

https://www.bis.org/publ/bcbs195.pdf  
 �� املا العمل مجموعة توصيات  بتنفيذ تتصل رقابية بمهام يضطلعون  الذين األساسية املبادئ ع�� الرقابية ا�جهات  �شمل 40

https://www.bis.org/publ/bcbs195.pdf


 م 2021االقتصادي والتنمية مجموعة العمل املا��/ منظمة التعاون © 

 

 

   102  ا�خاطر ع�� القائمة للرقابة االرشادي الدليل

 من نظام الرقابة التقليدي. ير�� االطالع ع�� التوصيات 
ً
 عموما

ً
 .13والفقرة   28و 26و  15و 14بطر�قة أقل تدخال

الثالثة الدفاع  ع�� خطوط  االطالع  ير��  املصرفية  :  الرقابة  حول  بازل  ل�جنة  اإلرشادي  السليمة    الدليل  لإلدارة 

. وكقاعدة عامة و�� سياق م�افحة غسل األموال وتمو�ل  5الصفحة رقم    اإلرهاب  �خاطر غسل األموال وتمو�ل

املكتب األمامي، والنشاط الذي يواجھ العمالء) �� خط الدفاع األول املسؤول  اإلرهاب، فإن وحدات األعمال (مثل  

عن تحديد وتقييم ومراقبة مخاطر أعمالها. ويشمل خط الدفاع الثا�ي كب�� الضباط املسؤول�ن عن م�افحة غسل  

التكنولوجية. أ  املوارد البشر�ة أو 
ً
الثالث  األموال وتمو�ل اإلرهاب، وهو مهمة االل��ام، ولكن أيضا ما خط الدفاع 

 في�ون مهمة املدقق الداخ��. 

ويع�ي مصط�ح العقو�ات املالية املس��دفة تجميد األصول وا�حظر ملنع إتاحة األموال  :للعقو�ات املالية املس��دفة

أو األصول األخرى، بصورة مباشرة أو غ�� مباشرة، لصا�ح األ�خاص والكيانات املدرجة. ير�� االطالع ع�� التوصية  

 من توصيات مجموعة العمل املا��.   7و 6

االف��اضية األصول  أ  :مقدمي خدمات  م�افحة  2018كتو�ر  و��  متطلبات  نطاق  املا��  العمل  مجموعة  ، وسعت 

. يقصد بـ"مقدمي  15غسل األموال وتمو�ل اإلرهاب لتشمل مقدمي خدمات األصول االف��اضية بموجب التوصية  

خدمات األصول االف��اضية" أي �خص طبي�� أو اعتباري ال �شملھ أي م�ان آخر بموجب التوصيات، وُ�جري أحد  

أو نيابة  خدمات األصول االف��اضية    ملقدمي املا��أو العمليات التالية املدرجة �� �عر�ف مجموعة العمل    األ�شطة

 عن �خص طبي�� أو اعتباري آخر.

https://www.bis.org/bcbs/publ/d505.htm
https://www.bis.org/bcbs/publ/d505.htm
https://www.bis.org/bcbs/publ/d505.htm
https://www.bis.org/bcbs/publ/d505.htm
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   القائمة ع�� ا�خاطر  الرقابة                                   

 تلعب ا�جهات  
ً
   الرقابية دورا

ً
�� منع غسل األموال وتمو�ل اإلرهاب. و�� تضمن أن املصارف واملؤسسات املالية األخرى    حاسما

ومقدمي خدمات األصول االف��اضية وا�حاسب�ن ووكالء العقارات وتجار املعادن الثمينة واألحجار الكر�مة وغ��هم من األعمال  

اطر ال�ي تواجھ أعمالهم وكيفية التخفيف م��ا. كما تضمن ا�جهة الرقابية الفعالة ال��ام واملهن غ�� املالية ا�حددة، يدر�ون ا�خ

 هذه الشر�ات الل��اما��ا املتعلقة بم�افحة غسل األموال وتمو�ل اإلرهاب، واتخاذ اإلجراءات املناسبة �� حالة فشلها ذلك. 

 

�� رصد جهود القطاع ا�خاص الرامية إ�� ا�حد من غسل  و��جع مجموعة العمل املا�� الدول ع�� تفادي ن�ج "وضع عالمة"  

الرقابية ع�� معا�جة �امل نطاق ا�خاطر وترك��    إ��  األدلة اإلرشادية األموال وتمو�ل اإلرهاب. و��دف هذه   مساعدة ا�جهات 

األ�شطة األقل خطورة، وهو أمر بالغ طاعات أو  املوارد حيث ت�ون ا�خاطر أع��. والن�ج القائم ع�� ا�خاطر أقل عبئا ع�� الق

 األهمية ل�حفاظ ع�� الشمول املا�� أو ز�ادتھ.
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