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   ((**))  الجهود والمعايير الدولية لمكافحة غسل األموالالجهود والمعايير الدولية لمكافحة غسل األموال

  
  --::المقدمة المقدمة 

عمليات غسل األموال من أخطر الجرائم المالية ، ذات اإلنعكاسات السلبية علـى               تعتبرتعتبر

المجتمع ، وذلك لكونها القاسم المشترك لكافة أشكال وأنماط الجرائم واألنشطة غيـر             و اإلقتصاد

  .المشروعة 

األموال بصورة عامة مجموعة اإلجراءات الهادفة إلى إخفـاء المـصدر           ويقصد بعمليات غسل    

الحقيقي لألموال والممتلكات المتأتية عن أعمال إجرامية ، ومنح صفة الشرعية لهذه األمـوال ،               

   -:ومن إعادة ضخها في اإلقتصاد وتأخذ هذه اإلجراءات ، ثالثة مراحل 

ل ، التي تتمثل في محاولة إدخـال األمـوال           وهي مرحلة التوظيف أو اإلحال     /المرحلة األولى   

  . والمتحصالت المتأتية من الجرائم واألنشطة غير المشروعة إلى النظام المالي والمصرفي 

 وتعرف بمرحلة التغطية على سلسلة من العمليات المالية والمصرفية ، الهادفة            /المرحلة الثانية   

  .تالي فصل هذه األموال عن هذه المصادر لطمس معالم مصادر األموال غير المشروعة ، وبال

 وهي مرحلة الدمج ، التي يتم من خاللها إعادة ضخ هذه األموال إلى االقتصاد               /المرحلة الثالثة   

  .كأموال مشروعة 

فمن جانب يمثل غسل األمـوال وسـيلة        . ويتحقق للمجرمين من جراء ذلك ، جملة من الفوائد          

  ألنشطة اإلجرامية المولـدة لألمـوال ، وبالتـالي تجنـب          لهؤالء المجرمين لدرء أنفسهم عن ا     

كما أن غسل األموال من جانب أخر ، يساعدهم في إمكانية تجنب مـصادرة هـذه                  .مالحقتهم

األموال في حالة الكشف عن جرائمهم ، باإلضافة لمنحهم الفرصة إلعادة توظيفها مجـدداً فـي                

  .أنشطة وأعمال غير مشروعة 

  وقد ساهم في جانـب مـن       . ات غسل األموال ، بالتغير والتجدد المستمر        وتتميز وسائل وعملي  

كما . ذلك ، التطور الهائل في التقنيات المتاحة ودخول ابتكارات وأدوات مالية ومصرفية جديدة              

ساهم في ذلك أيضاً ، إجراءات االنفتاح والتحرر المالي ، باإلضافة إلى تعمق اإلنـدماج بـين                 

  .لمصرفية عبر الحدود  المالية وااألنظمة

لقد أضحت هذه الوسائل واألساليب كثيرة التنوع وشديدة التعقيد ، ولم تعـــد قاصـرة علـى                 

المعامالت المصرفية والعمليات التجارية واإلستثمارية التقليدية ، بل امتدت لتشمل بشكل متزايد            

 
   )بتصرف( صندوق النقد العربي   (*) 
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 ، واسـتخدام األنـشطة      المصرفية اإللكترونية وأدوات الدفع المرتبطة بهـا       استخدام المعامالت 

  .  والفعاليات المالية غير المصرفية 

كما أنه في ضوء الطبيعة الدولية لعمليات غسل األموال وعدم تقيدها بحدود جغرافية ، فإنه غالباً                

  . (1) ما يتورط في عملية واحدة عدد كبير من المؤسسات المالية والمصرفية من دول مختلفة

 بشكل ملحوظ تزايد استخدام الفعاليات واألنشطة والمهن غير المالية          وقد برز في اآلونة األخيرة    

في عمليات غسل األموال ، األمر الذي ال يقتصر على خلق الشركات والمؤسسات الوهمية ، بل                

  . يشمل أيضاً استخدام شركات وأنشطة حقيقية قائمة

 الجريمـة  مكافحـة  أجهزة تهم قضايا أنها على ، األموال غسل مكافحة لجهود النظر ينبغي وال

 ذات قـضايا  أنهـا  علـى  متوازي وبشكل النظر من كذلك البد بل ، فحسب انتشارها من والحد

 النمـو  أثر على ، الماضية السنوات في ذلك أهمية برزت وقد . المالي االستقرار لتحقيق أهمية

 والتي ، العالم في سنوياً والمصرفي المالي النظام عبر تتم التي األموال غسل عمليات في الكبير

  تريليـون  1.5 إلـى  دوالر مليـار  600 بين الدولي بمبلغ يتراوح   النقد قبل صندوق  من قدرت

  .  (2) دوالر

 في والمصرفي المالي النظام الستقرار تهديداً تشكل ، أن عمليات غسل األموال       ومما الشك فيه  

 بوجـه  العـالمي  والمصرفي لماليا النظام والستقرار ، خاص بوجه الظاهرة بهذه المعنية الدول

 الـسمعة  علـى  كبيـر  بـشكل  يتوقف ، هاـونجاح والمصرفية المالية المؤسسات فكفاءة . عام

 ويقـود  . النـشاط  من طويلة سنوات مدار على المؤسسات هذه تكتسبها التي والثقة والمصداقية

 إحجـام  وبالتالي ، والسمعة الثقة فقدان لمخاطر تعرضها إلى ، أموال غسل عمليات في تورطها

 النظـام  لتـشمل  تمتد قد أزمات إلى يعرضها قد مما ، معها التعامل على والمستثمرين العمالء

  . الخارجية واالستثمارات التدفقات جذب على وقدرته ككل واالقتصاد الوطني والمصرفي المالي

 اقتـصاد  في هرةالظا هذه فشيوع.  الكلي االقتصاد على سلبية آثار ، األموال غسل لظاهرة إن

 لـضعف  وذلـك  ، بكفاءة الكلية االقتصادية السياسات تنفيذ على السلطات قدرة يضعف ، معين

بحجم  والتنبؤ القياس على القدرة عدم ظل في المتاحة االقتصادية اإلحصاءاتو البيانات مصداقية

 
 المعلومـات  فـي  تزوير أو احتيال لعملية ضحية أنها أي علمها بدون إما وجهان، والمصرفية المالية المؤسسات تورط شكل يأخذ (1)

   .الجارية المعامالت أو األموال مشروعية بعدم ومعرفتها بعلمها أقل في حاالت أو لمقدمة لها،والبيانات ا
في  5 إلى المائة في 2بين  يتراوح بنحو العالم في سنوياً األموال غسل لعمليات اإلجمالي الحجم الدولي النقد صندوق مصادر قدرت (2)

  .العالمي اإلجمالي المحلي الناتج من المائة
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المـصاحبة   ، اتوالتـدفق  والودائع األموال حركة في الشديدة التقلبات فإن كذلك ، العمليات هذه

   . األجنبي الصرف وسوق النقدية السوق استقرار على تؤثر ، األموال غسل لعمليات

 خلـق  فـي  ، به المرتبطة اإلجرامية واألنشطة األموال غسل دور إهمال أيضاً ينبغي ال أنه كما

 األثر على أدلة هناك ، ذلك إلى وباإلضافة . االقتصاد داخل والثروة الموارد توزيع في تشوهات

 فـي  العمليات هذه يصاحب ما خالل من ، االقتصادي النمو على األموال غسل لعمليات السلبي

 حـساب  على ، الخطورة عالية المجدية غير االستثمارات نحو للموارد توجيه إعادة من الغالب

  . (3) والحقيقية المجدية االستثمارات

المعنيـة   الدولية والمعايير بالمبادئ التقيد وعدم مخالفة أن إلى آخر جانب من اإلشارة ينبغي كما

 والمؤسـسات  الدوليـة  والمنظمـات  التجمعـات  من عدد عن الصادرة األموال غسل بمكافحة

ـ  لمكافحـة  الدولية المالي العمل مجموعة مقدمتها في التي االقتصادية والمالية          األمـوال  سلغ

  . كبيرة اقتصادية روغي اقتصادية تكلفة ومخاطر ذو ، "  FATFالفاتف   "

 تطبيـق  خطـر  تواجه والمبادئ بهذه القواعد  االلتزام عدم عنها يعرف التي والمؤسسات فالدول

 وتعيق معها ،  والمالية االقتصادية المعامالت تكلفة ارتفاع إلى أقلها في ستؤدي معاكسة إجراءات

ة واالخالقيـة   يعات الـسياس  عدا عن التب   ، وإليها منها والمدفوعات التدفقات انتقال وسرعة كفاءة

ألموال وتمويـل   ا تعقب ومحاربة غسل     في تساهلها نتيجة والمؤسسات الدول هذه على تُلقى التي

  .نشطة غير المشروعة األ

 ، قد حددت بصورة عامة مجموعـة مـن المقومـات            والمعايير المبادئ هذه أن بالذكر والجدير

 وتتلخص أهم   .دولة   في كل  تواجدها يتعين ، األموال غسل مكافحة لجهود األساسية والمتطلبات

  -:هذه المتطلبات فى االتي 

 أن يجـب  مـا  وأبـرز  األمـوال  غسل مكافحة جهود ينظم ، شامل قانوني إطار وضع •

 ، لهـا  المناسـبة  العقوبـات  وإقرار األموال غسل عمليات تجريم ، اإلطار هذا يتضمنه

 وضـع  إلـى  باإلضـافة  ، توالمؤسسا الجهات مختلف ومسؤوليات صالحيات وتحديد

 . الدولي والتعاون المعلومات تبادل لقضايا الضوابط

والتشريعات  األحكام تنفيذ بمتابعة مكلفة عليا جهة في المتمثل ، المؤسسي اإلطار إنشاء •

ورسـم   ، بينهـا  فيما والتنسيق األموال غسل بمكافحة المعنية والهيئات الجهات وتوجيه

  . الدولية التطورات ومتابعة ، واإلرشادات عدالقوا ووضع العامة السياسات
 

  الدولي  النقد  صندوق- 96 / 66العمل  إلى ورقة انظر األموال، غسل لعمليات الكلية االقتصادية اآلثار على اإلطالع من لمزيد   (3)
.“Macroeconomics Implication of Money Laundering”      
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وكـذلك   والمصرفية المالية والفعاليات المؤسسات لكافة شاملة وتعليمات إرشادات إرساء •

غـسل   مكافحـة  قـضايا  مع والفعاليات المؤسسات هذه تعامل كيفية تحدد ، المالية غير

الحـاالت   عـن  لكـشف وا التعرف في التفصيلية والتزاماتها مسؤولياتها وتحدد األموال

  . عنها واإلبالغ المشبوهة

الحكوميـة   الجهـات  بإحـدى  مرتبطة أو مستقلة المالية للمعلومات إدارة أو وحدة إنشاء •

عـن   المعلومات وجمع تقصي في اإلدارة أو الوحدة هذه مهام وتقوم . النقدية كالسلطات

 والقـضائية  إلداريـة ا للسلطات ذلك وإبالغ منها والتحقق المشبوهة والعمليات الحاالت

  .األموال غسل المعنية بمكافحة

ال يتوقف على وجود قيـود ورقابـة        األموال  وغني عن اإلشارة أن نجاح جهود مكافحة غسل         

صارمة على المعامالت واألنشطة المالية والمصرفية وحركة األموال ، بـل يتعلـق بـصورة               

أهميـة  ومن هنا تبـرز     . شبوهة  رئيسية بالقدرة على تقصي وجمع المعلومات عن الحاالت الم        

وحدات المعلومات المالية ، فى جهود وإجراءات مكافحة غسل األموال ، وذلك لدورها الحيوي              

فى تزويد السلطات بالمعلومات عن هذه الحاالت ويرتبط قيام هذه الوحدات بـدورها بكفـاءة ،                

عرضاً ) 1(يقدم اإلطار رقم    بتوفر القدرات الفنية والبشرية الالزمة والسند التشريعي المناسب و        

  .موجزاً لمهام ودور هذه الوحدات فى مكافحة غسل األموال 

 األمـوال  غسل مكافحة جهود تستحوذها ، وباإلضافة إلى األهمية الكبيرة التى        آخر جانب ومن

 إثر على األخيرة اآلونة في أيضاً . بـرز فقد ، الدولية والمالية االقتصادية المستويات على كافة 

 ، المـشروعة  غيـر  واألنشطة اإلرهاب تمويل مكافحة أهمية ، إفرنجي 2001.09.11 حداثأ

 ضـمنها  ومـن  األخرى المالية الجرائم بقية عن مالية كجرائم اإلرهاب تمويل عمليات وتختلف

 غيـر  مصادر بالضرورة ليست هي اإلرهاب تمويل في األموال مصادر أن في ، األموال غسل

 جـرائم  متحـصالت  هـي  األخرى األموال جرائم في األموال صادرم أن حين في ، مشروعة

  . مشروعة غير وأعمال

حرصت الدول العربية على التعاون مع الجهود الدولية لمكافحـة غـسل األمـوال               جانبها ومن

 تبنـي  إلـى  العربيـة  الـدول  معظم في السلطات سعت فقد. وتمويل األنشطة غير المشروعة     

 انتشارها ، وذلك    احتمال من والحد العمليات هذه مكافحة على قدرتها بتعزيز الكفيلة اإلجراءات

 بإصـدار شى مع التوصيات والمبادئ الدولية وتمثلت اإلجراءات فـى هـذا الـصدد ،               ابما يتم 

 لمتابعـة  الالزمة المؤسسية األطر وإنشاء ، األموال غسل بمكافحة المعنية والقوانين التشريعات
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 السليمة التدابير التخاذ والمصرفية المالية المؤسسات توجيه إلى ضافةباإل ، التشريعات هذه تنفيذ

  .المشروعة  غير واألنشطة العمليات لهذه احتماالت تعرضها من لحمايتها

 األموال وتمويل  غسل مكافحة في الدولية والمبادئ الجهود على التعرف إلى الورقة هذه وتسعى

  -: الصدد هذا في األخيرة والتطورات المشروعة غير األنشطة

  :الجهود والمبادئ الدولية لمكافحة غسل األموال 

 في متزايد بإهتمام المشروعة غير األنشطة وتمويل األموال غسل مكافحة قضايا حظيت

 وذلـك  ، الدولية والمصرفية واإلقتصادية السياسية المؤسسات مختلف ِقبل من السنوات الماضية 

 الماليـة  المعـامالت  أشكال مختلف شملت التي األموال غسل عمليات في الكبير النمو ضوء في

  الماليـة  واالبتكـارات  األدوات فـي  والتنـوع  التقنـي  التطـور  ذلـك  يسر وقد . والمصرفية

 النقديـة  التـدفقات  حركـة  وتنامي ، والمصرفية المالية األنظمة إرتباط وتزايد ، واإلستثمارية

 أحـداث  أثـر  علـى  ، ملحوظـة  بـصورة  هتماماال هذا تعزز وقد . الحدود عبر واإلستثمارية

  .إفرنجي  2001.09.11

غـسل   لعمليـات  اإلقتصادية وغير اإلقتصادية الكبيرة للمخاطر إنعكاساً اإلطار هذا في برز وقد

نـشاط   تحكـم  ، دولية ومعايير مبادئ إرساء أهمية ، المشروعة غير األنشطة وتمويل األموال

 غيـر  األنـشطة  وتمويـل  األموال غسل مكافحة في يساهم بما ، والمصرفية المالية المؤسسات

 الدوليـة  التجمعات مختلف إهتمام على الجانب هذا إستحوذ وقد.  إنتشارها من والحد المشروعة

مبادرات االمم المتحدة مـن خـالل        إلى فباإلضافة والمالية إلقتصاديةا والمؤسسات والمنظمات

 السبعة فى   الصناعية الدول مجموعة أنشأت ، األموال غسل بمكافحة المرتبطة الدولية اإلتفاقيات

، التى تـتلخص     "الفاتف"  األموال غسل لمكافحـة المالي العمل مجموعة ، إفرنجي 1989 عام

ومراجعة  ، الشأن بهذا التوصيات وإصدار األموال غسل بمخاطر الدول كافة توعية في أهدافها

 فـي  التقـدم  ورصد ، بمكافحتها الكفيلة تدابيرال إلتخاذ مستمرة بصورة األموال غسل إتجاهات

 بإصـدار  ، إلنشائها التالي العام في المجموعة هذه قامت وقد . واإلجراءات التدابير تطبيق هذه 

   . غسل األموال مكافحة وإجراءات لخطط األساسي المحور تمثل باتت أربعين توصية ،

  تمويـل  خطـورة  وبـروز  ، إفرنجـي  2001.09.11 أحداث بعد المجموعة هذه أضافت وقد

 هـذه   برعايـة  األخيرة السنوات في نشأ كما . الشأن هذا في جديدة توصيات ثمانية ،اإلرهاب  

هـذه   عن صدر وقد. عدد من المجموعات اإلقليمية المعنية بمكافحة غسل األموال          ، المجموعة

 والتعـاون   األمـوال  غـسل  بقـضايا  والتوصيات ذات العالقة     اإلرشادات عدد من    المجموعات

  .إلقليمي فى هذا الشأن ا
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 لجنــة  فـإن والمجموعات اإلقليمية المماثلة لهـا ،    " الفاتف  "به تقـوم ما إلى وباإلضافــة

 اسـتخدام   ومنـع  المـصرفية  األنشطة سالمة لتعزيز سعيها إطار في المصرفية للرقابة "بازل"

 مع متوافقة إسترشادية ئومباد قأورا بإصدار قامت ، األموال غسل لغايات المصرفية العمليات

ى بعضها بيان الممارسات المصرفية السليمة للتعامل مع هـذه          فتضمنت   ، األربعين التوصيات

 ، الفعالـة  المصرفية للرقابة األساسية ئالمباد ، اإلصدارات هذه ومن أهم . ومكافحتها  العمليات  

 إمـتالك  مـن  التأكـد  أهمية إلى أشار الذي ، منها عشر الخامس المبدأ الخصوص وجه وعلى

 كـذلك  . المجرمين قبل من إستخدامها دون تحول التي الفاعلة واإلجراءات للسياسات المصارف

 علـى  للتعـرف  األساسية المبادىء حول ورقة ، إفرنجي 2001 عام في اللجنة هذه عن صدر

رئيسي لتعزيز   إجراءات دقيقة للتعرف على العمالء كركن        وجود وأهمية نواحي بينت ، العمالء

  .مصداقية النظام المصرفي فى منع استخدامه كقناة ألغراض غير مشروعة 

 ،لمراقبي التـأمين    كذلك سعت كل من المنظمة الدولية لهيئات األوراق المالية والجمعية الدولية            

وأنشطة  المالية باألوراق التعامل أنشطة إستخدام تجنب إلى ترمي ئومباد إرشادات إصدار إلى

 لهيئـات  الدولية المنظمة عن صدر وقد . مشروعة غير وأغراض لغايات ، التوالي على مينالتأ

من مجموعة من اإلجراءات لمكافحة غسل األمـوال يتعـين علـى            ض ت قراراً ، المالية األوراق

  .  اإلشرافية عملياتها إطار في بها األخذ ،هيئات الرقابة واإلشراف على أسواق األوراق المالية 

 إفرنجي ، ورقة حول المبادئ والمعـايير االساسـية          1998 هذه المنظمة فى عام      صدرتأكما  

 إفرنجي ، وقد اشتملت هذه المبـادئ        2002وراق المالية جرى تعديلها خالل عام       األلتشريعات  

غسل  عام وعمليات  بوجهالمرتبطة بمكافحة جرائم األموال     والمعايير على العديد من اإلجراءات      

 األساسـية  ئالمبـاد  إلى باإلضافة ، التأمين لمراقبي الدولية الجمعية أما. خاص  األموال بوجه   

 إلـى  منهـا  بعض في أشارت والتي إفرنجي   2001 عام في عنها الصادرة عشر السبعة للتأمين

 عـام  فـي  الجمعية ذهـه درتـأص فقد ، التأمين أنشطة في والـاألم غسل محاربة اياـقض

 من لكل إرشادات متضمنة األموال غسل حول مكافحة  ودقيقة ةشامل إرشادات ،إفرنجي   2002

 تتعلـق  إرشادات بإصدار ، للمحاسبين الدولي اإلتحاد التأمين ووسطاء وشركات التأمين مراقبي

   .األموال بجرائم المرتبطة العمليات عن الكشف في المدققين بدور

 في مباشرة مسؤولية المدققين حمن تم حيث ،) 240( رقم المعيار تعديل اإلطار هذا في ويدخل 

  .المالية القوائم تدقيق عند األموال جرائم مخاطر تقييم

 اإلسـتقرار  لتـشجيع  ، إفرنجي 1999 عام في ُأسس الذي ، المالي اإلستقرار منتدى أصدر وقد

 بمراكـز  المعنـي  العمـل  فريـق  خالل من ، الدولي والتنسيق التعاون خالل من الدولي المالي
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 لإلسـتقرار  بالنسبة األفشور مراكز دور حول  تقريراً ) األفشور( ة  الخارجي ةصرفيالمالوحدات  

 ارتبطت فـى عـدد منهـا        ، السليمة للممارسات معايير التقرير هذا تضمن وقد  .الدولي المالي

كما كثـف صـندوق النقـد       . بجوانب مكافحة غسل األموال فى أنشطة وعمليات هذه المراكز          

 حيث ، اإلرهاب وتمويل األموال غسل عمليات محاربة مجال يهما ف الدوليين نشاط المصرف  و

 القـضايا  ليشمل الشأن هذا في أعماله نطاق توسيع ، تستهدف  شاملة عمل خطة منهما كل تبنى

 المـالي  القطـاع  علـى  والرقابية اإلشرافية القدرات تعزيز لجوانب إضافة والمؤسسية القانونية

 وتـسعى المؤسـستين      .المضمار هذا في للدول المقدم لفنيا الدعم نطاق وتوسيع ، والمصرفي

 الدوليـة  والتوصـيات  المبادىء تطبيق مدى موحدة لتقييم  منهجية إلرساء "الفاتف " بالتعاون مع 

 واألطـر  المنظمـات  علـى  ئوالمباد اإلرشادات إصدار يقتصر ولم الدول ِقبل من إليها المشار

،  إفرنجي 2002 عام في نيويورك مقاصة في عضاءاأل المصارف جمعية أصدرت فقد ، الدولية

 لمكافحة غسل األموال التى قد تنـشأ  إتباعها هامة حول اإلجراءات والسياسات الواجب  إرشادات

من خالل التعامل مع مراسلي المصارف ، وذلك باالستناد إلـى متطلبـات القـانون الـوطني                 

 إفرنجي  2001ل ، الذي صدر فى عام       األمريكي لمكافحة تمويل االرهاب وعمليات غسل األموا      

وكذلك وضعت مجموعة من المـصارف      . وتضم هذه الجمعية أهم وأكبر المصارف فى العالم         

 تمثلت فى إرشادات لمكافحة غسل األمـوال        )مبادئ ولفسبرغ   ( العالمية الكبيرة فى وقت سابق      

ا النـشاط الـدولي فـى       كما أنه من المهم اإلشارة إلى أن هذ       . فى العمليات المصرفية الخاصة     

 باألنـشطة محاربة عمليات غسل األموال لم ينحصر بالمؤسسات والمنظمات والتجمعات المعنية           

إلى األمـم المتحـدة      فباإلضافة. والمصرفية ، بل شمل أيضاً جهات أخرى         االقتصادية والمالية 

ا التى نشطت فى  وغيره"االنتربـول  " وبرامجها المختلفة ، هناك منظمات مكافحة الجريمة مثل     

الالزمة لمكافحة  مجال إرساء قواعد لتعزيز تبادل المعلومات والمجرمين ووضع األطر القانونية           

  .جرائم األموال 

 غير األنشطة وتمويل األموال غسل بمكافحة المتعلقة الدولية والمبادئ المعايير أبرز يلي فيما و

  -: شاداتواإلر المعايير هذه أصدرت التي والجهات ، المشروعة
 
   :)الفاتف(األموال  غسل لمكافحة الدولية المالي العمل مجموعة. أ

 1989تأسست فى عام    تعتبر مجموعة العمل المالي الدولية لمكافحة غسل األموال التى          

إفرنجي من قبل مجموعة الدول الصناعية السبعة ، اإلطار أو التجمع الدولي األهم فـى جهـود                 

 في المالية المراكز أهم تمثل دولة )29( إلى حالياً أعضائها عدد ل، ويص محاربة غسل األموال    
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 األوروبي واآلسيوية ، باإلضافة إلى عضوية منظمتين هما االتحاد          واألمريكية األوروبية القارات

 والهيئـات  والمؤسـسات  المنظمـات  من )21(ومجلس التعاون لدول الخليج العربي كما يوجد        

 بطبيعتهـا  تمثـل  هيئـات  أو لجـان  خمـسة  منها ، مراقب بصفة متعتت واإلقليمية التي  الدولية

 ، الدوليـة  المنظمـات  أهم هذه  ومن . الدولية المالي العمل مماثلة لمجموعة  إقليمية مجموعات

 اآلسـيوي  التنميـة  مصرفو األوروبي المركزي المصرفو الدوليين المصرفو النقد صندوق

  . المالية األوراق لهيئات الدولية والمنظمة

والتوصـيات   المعايير وضع في األول اإلطار يتمثل . إطارين في اللجنة هذه دور تحديد ويمكن

الـدول   التـزام  مدى تقييم على الثاني اإلطار يقوم و . األموال غسل مكافحة بإجراءات المتعلقة

 بهـذه  المجموعـة  هـذه  وتقوم . الوطنية أنظمتها إطار في ، والتوصيات المعايير هذه بتطبيق

  .واإلقليمية  الدولية والهيئات المنظمات من العديد عم ألدوار بالتعاونا

علق بوضع المعايير والتوصيات ، فى      وقد اصدرت هذه المجموعة فيما يخص اإلطار األول المت        

وقد تم تعديل هذه التوصـيات      .  إفرنجي التوصيات االربعون لمكافحة غسل األموال        1990عام  

وتمثل هذه التوصـيات المحـور      . ي ، كما أنها قيد المراجعة حالياً         إفرنج 1996الحقاً فى عام    

.  لجهود مكافحة غسل األموال ، حيث تم تبنيها من قبل العديد من المنظمات والـدول                 ياألساس

وتغطي هذه التوصيات جوانب مرتبطة بالنظام القضائي وتنفيذ األحكام ، وبتـشريعات النظـام              

 .اون الدولي فى مكافحة غسل األموال المالي والمصرفي ، ونواحي التع

   -:يلي فيما التوصيات، هذه إطار في المتطلبات أهم وتتمثل

  .بها المرتبطة واألموال الممتلكات ومصادرة ، األموال غسل  تجريم عمليات .1

التأكيد على مسؤولية المؤسسات المالية والمصرفية ، فى التعرف علـى هويـة عمالئهـا                 .2

  .الزمة واالحتفاظ بالسجالت ال

 المـشبوهة  بالعمليات تقارير رفع في ، والمصرفية المالية المؤسسات مسؤولية على التأكيد .3

 إطـار  في األموال غسل لمكافحة شاملة إجراءات بتطبيق ومطالبتها ، المعنية السلطات إلى

  . الداخلية الرقابة أنظمة وإجراءات

 ، المالية والمؤسسات المصارف لىع للرقابة عالية كفاءة ذات وإجراءات أنظمة وجود أهمية .4

  . األموال غسل مكافحة لغايات

وضـرورة   ، المستويات كافة على الدولي بالتعاون تسمح محلية تشريعات وجود إلى الحاجة .5

  . األموال غسل بمكافحة المتعلقة الدولية والمواثيق االتفاقيات إلى االنضمام
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 إفرنجـي  2000 عـام  في ، األربعون ياتالتوص إلى باإلستناد "الفـاتف " مجموعة وضعت كما

 وتنقـسم  . األموال غسل مكافحة وأنظمة تشريعات مجال في المتعاونة غير الدول لتقييم معايير

 الثغرات ، حول المعايير هذه وتتمحور . مجموعات أربعة إلى والعشرون الخمسة المعايير هذه

 ، األخـرى  التـشريعية  المتطلبـات  عـن  الناتجة والعقبات ، والمصرفية المالية في التشريعات 

 غـسل  مكافحة لجهود المتاحة الموارد في النقص وأخيراً ، الدولي التعاون فيما يخص  والعوائق

  . والكشف عنها األموال

 ، توصيات جديدة  ثماني وضع علىإفرنجي   2001 )أكتوبر(في التمور    ،  "الفاتف"  أقدمت وقد

   .السابقة األربعين للتوصيات لتضاف ، رهابيةاإل األنشطة تمويل قضايا مع التعامل حول

الربيـع   شهــر  فـي  حولها تفصيلية وقواعد إرشادات وضع ، التوصيات هذه صدور تبع وقد

 حول والمصرفية المالية للمؤسسات أخرى إرشادات إصدار تم كذلك،  إفرنجي   2002 ) مارس(

 )إبريـل ( الطيـر  شـهر  لخال وذلك اإلرهاب، تمويل عمليات عن الكشف وإجراءات متطلبات

   .إفرنجي 2002

 وتجـريم  الدوليـة،  والقـرارات  القوانين على المصادقة أهمية حول ، الثماني التوصيات وتدور

 األمـوال  وتجميـد  وحجز األموال ،    غسل عمليات في الحال هو كما اإلرهاب عمليات تمويل 

 ومراقبـة  ، المعلومات وتبادل يالدول التعاون متطلبات إلى تشير كما . بها المرتبطة والممتلكات

 األحكـام  مراجعـة  إلـى  باإلضـافة  ، المـشبوهة  الحاالت نع اإلخبار ونواحي ، التحويالت

  . وأنشطتها الخيرية المنظمات المتعلقة بتمويل والتشريعات

 ، المقـررة  والمعـايير  بالتوصـيات  الدول التزام تقييم في "الفاتف" لعمل الثاني اإلطار ويتعلق

  .والمعايير  التوصيات هذه مع العملية وممارساتها وأنشطتها شريعاتهاوتوافق ت

 . فيها األعضاء غير والدول ، "الفاتف" في األعضاء الدول بين في المعاملة  هنا التمييز وينبغي 

 الدول بها تقوم التي الذاتية المراجعة ، المراجعة من نوعين هناك ، األعضاء الدول صعيد فعلى

 ذلـك  ويـشابه  . البعض بعضهم تجاه األعضاء بها يقوم التي المتبادلة والمراجعة ، سنوياً نفسها

وذلك  ، وأمنيين وماليين قانونيين ومتخصصين خبراء بمشاركة تتم التي الميداني التفتيش عمليات

 األعـضاء  فـإن  ، المراجعات هذه جراء من تقصير أي وجود حال وفي. على فترات متفاوتة    

أي ال يكون    ، ودي بشكل ذلك يتم و. التقصير   أو الخلل هذا تصحيح المعنية الدول من يطلبون

 تقـوم    "الفاتف" فإن ، األعضاء غير الدول صعيد على أما .بية مقابلة   هناك أية إجراءات عقا   

 الخمـسة  المعـايير  وفـق  األعضاء غير الدول من عدد وممارسات وأنظمة تشريعات بمراجعة

 الدولة طلب على بناء إما المراجعة، هذه تتم وقد . المتعاونة غير لدولل إليها المشار والعشرون
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 الئحـة  إصـدار  يتم ، المراجعات هذه على وبناء . الدولة من طلب بدون ذلك يتم قد أو نفسها

 إصـدار  تم وقد.  عديدة اعتبارات إصدارها في يدخل قد والتي ، المتعاونـة غير الدول بأسماء

  . (4)إفرنجي  2000 عام خـالل الئحة أول

وعلى عكس المراجعة للدول األعضاء ، فإن مراجعة الدول غير االعضاء قـد تحمـل تبعـات                 

         تقـارير  أن . المتعاونـة  غيـر  الـدول  ضد األعضاء يتخذها قدالتى  عقابية نتيجة اإلجراءات    

جتها مـن قبـل      معال يتعين التي والقصور الخلل نواحي إلى إشارة تتضمن الدول حول "الفاتف "

وبالتعـاون مـع المؤسـسات الدوليـة        من خالل أعضائها    " الفاتف  " كذلك تبدي    . الدول هذه

واإلقليمية إستعدادها إلى تقديم الدعم الفني الالزم لمـساعدة الـدول علـى اإللتـزام بالمعـايير                 

  .والتوصيات الدولية فى هذا الشأن 

 ناحيـة  مـن  بينت قد األربعون، التوصيات يقلتطب والتقييم المراجعة عمليات أن ذكره والجدير

 التبـدالت  جانـب  إلى األمر هذا ودفع . التوصيات هذه في النقص أو العيوب بعض عملية عن 

 هـذه  لتعكس ، التوصيات هذه لمراجعة "الفاتف" ، األموال غسل وطرق آليات طرأت على  التي

  -: التالية الثالث حيالنوا على الحالي الوقت في المراجعة عملية وترتكز التطورات

وتـستهدف  . قضايا التعرف على العمالء ، واألخبار والرقابة علـى الحـاالت المـشبوهة               •

علـى   التعـرف  نواحي تحكم التي المعايير في التغيرات ضوء في الشأن هذا في المراجعة

 بعـض  توضيح و صياغة إعادة ، عليها والرقابة المشبوهة بالعمليات تقارير ورفع العمالء

 التعـرف  والتزامات متطلبات و ، المالية األنشطة مجاالت ، ذلك ويشمل . القضايا هذه من

 أو العمـالء  وبـين  العاليـة  المخاطر ذات العمليات أو العمالء بين والتمييز ، العميل على

باإلضافة إلى دور ومهام وحدات المعلومات المالية ، وكـذلك           ، المخاطر محدودة العمليات

  .نب الرقابة على المؤسسات المالية والمصرفية التشريعات وجوا

 هـذا  فينواحي التعرف على المستفيد أو المالك النهائي لعمليات الشركات وتعمل المراجعة             •

 أو الجهات المـستفيدة     األشخاص عن كافية معلومات لتوفر الكبيرة األهمية ضوء في الصدد

 هـذا  فـي  المخـاطر  على دراسة  ،) الشركات   وأنماط أشكال كافة( من عمليات الشركات    

 والحـاالت  ، النهائيين والمستفيدين المستثمرين على التعرف ومسؤوليات والتزامات األمر،

 
 شـهر  فـي  صدر وأخيرا دولة، 19 أسماء ، 2001 عام في الصادرة الثانية الالئحة ضمت فيما دولة، 15 األولى الالئحة شملت  (4)

  .دولة 15 ضمت جديدة  الئحة2002) يونيو(الصيف 
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 لهـذه  المناسـبة  لإلجراءات بهدف التوصل  وذلك ، المستفيدين هؤالء على للتعرف الواجبة

  .الغاية 
توسـيع   الـشأن  هذا في المراجعة عملية وتستهدف . المصرفية غير واألعمال المهن قضايا •

 المـصرفية  غيـر  والفعاليـات  المهـن  مـن  عدد وأعمال أنشطة لتشمل التوصيات نطاق

العقـارات   وتجـار  النـوادي  مثل ،) األموال غسل مكافحة في المهن هذه على االلتزامات(

  .االستثمارات  ومستشاري والقانونيين والمحاسبين

 تضمنإفرنجي   2002) مايو(الماء   شهر في موسع استشاري تقرير إصدار الغرض لهذا تم وقد

 من إصـدار   الهدف ويتمثل . الصدد هذا في المتاحة والخيارات ، القضايا لهذه  ً مفصال عرضاً

 األعضاء األعضاء وغير  والدول الدولية المنظمات وآراء على ردود  الحصول في ، التقرير هذا

ى مراجعة عدد من القضايا األخـرى        عل ، داخلي بشكل أيضاً "الفاتف" تعمل كما ، "الفاتف" في

لمكافحـة   الالزمـة  الموارد وتوفر الدولي التعاون قضايا مثل ، األربعون التوصيات في الواردة

  . األموال غسل
 
  -:المتحدة األمم .ب

مم المتحدة لمكافحة االتجار غير المشروع فى المخـدرات والمـؤثرات           تمثل إتفاقية األ  

 1995 عـام  في دولياً التنفيذ حيز دخلت والتي ،إفرنجي   1988 عام  في )إتفاقية فيينا ( العقلية  

 في اإلتفاق تم فقد . األموال غسل محاربة صعيد على الجهود الدولية  أولى من واحدة ، إفرنجي 

علـى   والعمـل  ، مشروعة غير أنشطة عن الناتجة األموال غسل عمليات تجريم على ، إطارها

 ، المتحصلة والممتلكات األموال كمصادرة حة غسل األموال ،   اتخاذ العديد من اإلجراءات لمكاف    

  . المتهمين وتبادل المعلومات تبادل ذلك في بما هذه العمليات مكافحة في الدولي التعاون وتعزيز

فمـن   األموال غسل محاربة صعيد على جهودها الدولية المنظمة كثفت ، األخيرة السنوات وفي

) إتفاقية بـاليرمو  (الحدود   عبر المنظمة الجريمة لمحاربة لمتحدةا األمم اتفاقية هناك كان جانب

 . المنظمة الجريمة لمحاربة اإلجراءات من العديد باتخاذ تقتضي التي ، إفرنجي 2000 عام في

 المرتبطة الجرائم من رئيسية أنواع من أربعة  واحدة األموال غسل عمليات االتفاقية اعتبرت وقد

 صِمم البرنامج التابع لمكتب االمم المتحدة       ، االتفاقية هذه جانب وإلى . المنظمة الجريمة بعمليات

 القصور لمتابعة  األموال غسل عمليات بمكافحة والمتعلق ، المخدرات وتجارةلمحاربة الجريمة   

 قـضايا  في للدول المساعدة وتقديم ، األموال غسل بنواحي المرتبطة العالمية األنظمة المالية  في

 إلى إنشاء هذا البرنامج لقاعدة بيانات حول        وباإلضافة . الجرائم ذهـه عن فــلكشوا التحقيق
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 نمـاذج  بإعـداد  أيضاً البرنامجالمعلومات والتشريعات الوطنية المتعلقة بغسل األموال ، قام هذا          

  "وباليرمو فيينا " اتفاقيتي في ورد ما مع كبيرة بدرجة تتماشى ، األموال غسل محاربة لقوانين

 بعـض  إجراء بعد ، الدول من العديد في النماذج هذه تبني تم وقد "الفاتف"توصيات   مع ذلكوك

  . عليها التعديالت

 رقـم  القـرار  األمـن  مجلـس  عن صدر فقد ، اإلرهاب بتمويل يتعلق وفيما آخر، جانب ومن

 كـل  من الجانب هذا يخص فيما طالب الذي ،  افرنجي 2001)سبتمبر(في شهر الفاتح     )1373(

 أنشطة اإلرهاب بما فى ذلك تجريم هذه العمليـات وتجميـد      تمويل لمكافحة إجراءات إتخاذ ولةد

  .مشبوهة لجهات والمدفوعاتاألرصدة المشبوهة ، ومنع التحويالت 
  
  :ة المصرفي للرقابة بازل لجنة . ج

ـ  مهم ، فى السعي لتعزيز رتقوم لجنة بازل بدو   ومنـع  المـصرفية  األنـشطة  ةـسالم

ئ المبـاد  خـالل  مـن  ذلـك  يتم و.  األموال غسل جرائم لغايات المصرفية لعملياتا إستخدام

 توصـيات  تطبيق على تشجع آخر جانب أنها من  كما . عنها التي تصدر  واإلرشادات واألوراق

 هـذا  فـي  اللجنة هذه جهود أول وكان . المصرفي بالقطاع المتعلق منها  وخصوصاً ، "الفاتف"

 عليـه  صـادق  لبيـان  ،افرنجـي   1988 من عام )ديسمبر( كانونفي شهر ال  إصدارها الصدد،

   . غسل األموال ألغراض المصرفي النظام استخدام منع حول ، أعضاؤها

 هـذه  إدارات تحث التيوقد حدد هذا البيان بعض المبادئ المهنية للمصارف والمؤسسات المالية          

 فـي تخدام النظام المصرفي    لمنع اس  فعالة إجراءات وإتباع وضع على والمؤسسات ارفـالمص

 خـالل  من ذلك يتم و ، إخفائها أو تحويلها أو مشروعة غير أنشطة عن المتولدة األموال إيداع

  الموضـوعة ،    الرقابية والمعايير بالقوانين واإللتزام ، العمالء على للتعرف فعالة إجراءات تبني

 بالتبعات والمخاطر المحتملة    ، لبيانا هذا نوه وقد.  القانون بحفظ المعنية الجهات عـم والتعاون

 هـذا  فـي  ، فى حالة غياب السياسات واإلجراءات الفعالـة          المالية والمؤسسات المصارف على

 مرتبطـة  ، بإصدار إرشادات أخـرى       إفرنجي 1990 عام في اللجنة هذه قامت كذلك . الصدد

 مـن  الرقابة جهات لتمكين الحسابات بسرية الخاصة القيود إزالة أهمها ، األموال بمكافحة غسل 

  . محددة ضوابط وفق المشبوهة الحسابات حول تبادل المعلومات

 التـي  الفعالة المصرفية ، المبادئ األساسية للرقابة      إفرنجي 1997 عام في اللجنة هذه وأصدرت

 . العـالم  دول مختلـف  فـي  المـصرفية  الرقابة إدارات أعمال من رئيسي ركن بها التقيد بات
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 بهـذه  الـدول  التزام لتقييم موحدة منهجية بإصدارإفرنجي   1999 عام في ه المبادئ هذ وتعززت

    .المصرفية الرقابة فعالية أنظمة وقياس المبادئ

 الـذي  عـشر  المبدأ الخامس  ، األموال غسل عمليات بمحاربة المرتبطة المبادئ هذه أهم ومن 

 إلشـرافهم  لمـصارف الخاضـعة   ا لدى أن من يتأكدوا أن المصارف مراقبي على أن إلى أشار

 ،  "عميلـك  إلعـرف  " صارمة قواعد ذلك في بما ، الفاعلة راءاتـواإلج واألساليب السياسات

 والمـصرفي ، وتحـول     المالي القطاع في العالية واألخالقية المهنية المعايير تعزز الذي بالشكل

 الرئيـسية  لمعـايير ا وبينت . قصد غير أو قصد عن المجرمين قبل من المصرف استخدام دون

للـسياسات   المـصرف  إمـتالك  مـن ضرورة تأكد المراقـب      ، المبدأ بهذا الملحقة واإلضافية

  عـن  ، وآليـات اإلبـالغ       الـسجالت  وحفـظ  ، العمالء ويةـه تحديد في الفعالة واإلجراءات

لتعـاون مـع     ، وا  الشأن بهذا المتعلقة والرقابية القانونية والمعايير باألنظمة والتقيد ، المخالفات

   ."الفاتف" توصيات من العديد مع به الملحقة والمعايير المبدأ هذا ويتماشى .االخرين 

عـن   يتحـدث  الذي المبادئ هذه من عشر الرابع، فإن المبدأ     عشر الخامس المبدأ إلى باإلضافة

  . "الفاتف" وتوصيات بمتطلبات كذلك يرتبط ، فعالة داخلية رقابة ضوابط وجود متطلبات

 المبـادئ  حـول  هامة ورقة ،إفرنجي   2001)أكتوبر( في شهر التمور   بازل لجنة أصدرت ماك

 حول اللجنة قبل صدرت من  التي واألوراق للجهود تتويجاً العمالء جاءت  للتعرف على  األساسية

 علـى  التعـرف  في دقيقة ومعايير إجراءات وجود أهمية وقد بينت هذه الورقة      . الموضوع هذا

 اسـتخدامه  ومنع المصرفي النظام وسالمة مصداقية تعزيز هـشأن من رئيسي كنكر ، العمالء

 الفعالة للمخاطر  اإلدارة متطلبات من كواحدك  ل وكذ األموال كغسل مشروعة غير ألغراض كقناة

 المصرف  عرضستُ والمعايير اإلجراءاتفضعف أو غياب مثل هذه        .المصرفية المؤسسات لدى

  . وقانونية تشغيلية ومخاطر سمعة طرمخا مثل عديدةإلى مخاطر 

 إليهـا  النظـر  يمكن التي ، العمالء على التعرف لمعايير األساسية المبادئ الورقة هذه وتتناول

 . العمـالء  على للتعرف وطنية وقواعد معايير لتصميم المصرفية الرقابة لجهات أساسية كأطر

 هـذه  وتمحورت . الشأن هذا في داخليةال سياساتها و إجراءاتها لتقييم ، أيضاً للمصارف وكذلك

  -:عناصر أربعة حول ، "الفاتف" توصيات مع تماماً التي تتماشى المبادئ

  .العمالء قبول بسياسة المتعلقة ئالمباد -

  .العمالء على التعرف ونواحي بمتطلبات المتعلقة ئالمباد -

  .والمعامالت للحسابات المستمرة والمتابعة باإلشراف المتعلقة المبادئ -

  .المخاطر بإدارة المتعلقة المبادئ -
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في  اإلستمرار من بد ال بل ، وتحديده العميل بمعرفة ينبغي االكتفاء    ال أنه الورقة هذه بينت وقد

 مـع  ومتوافقـة  عادية كانت إذا وفيما المعامالت لمعرفة حساباته في المرتبطة العمليات متابعة

 تكون أن يجب عملياته ومتابعة العميل معرفة تإجراءا ، كما أشارت إلى أن       ال أم العميل طبيعة

وبينت الورقة   . مصرف ألي الداخلية الرقابة وإجراءات المخاطر إدارة دعائم من أساسية دعامة

 ،  النقديـة  السلطات لدى المصرفية الرقابة إداراتهذه المبادئ ، دور ومسئوليات      باإلضافة إلى   

 والمعـايير  لإلجـراءات  المصارف وتطبيق التزام نم التأكد ومتابعةفى إرساء معايير وطنية ،      

 علـى  التعـرف  مبـادئ  تطبيق كيفية إلى إشارة الورقة تضمنت كما . الصدد هذا في المالئمة

  . الحدود عبر المصرفية في العمليات العمالء

 ، ورقـة حـول      إفرنجي 1998 عام في أيضاً أصدرت قد كانت بازل لجنة أن بالذكر والجدير

 إجـراءات  أهميـة  فيهـا  بينت ، المصرفية المؤسسات في الداخلية الرقابة ألنظمة العام اإلطار

  .المالية والجرائم المخالفات من المصرف حماية في الداخلية السليمة الرقابة
  
   :المالية األوراق لهيئات الدولية المنظمة. د

الماليـة   ألوراقا لهيئـات  الدوليـة  المنظمة عن الصادرة والتوصيات اإلرشادات تهدف 

)IOSCO(   ،أنـشطة  استخدام تجنب إلى ، المالية والجرائم األموال غسل مكافحة صعيد على 

 عبر المنظمة هذه أن إلى اإلشارة وتجدر . مشروعة غير ألغراض المالية في األوراق  الوساطة

 تـضمن  قـــراراً إفرنجـي    1992 )أكتوبر( شهر التمور    في أصدرت ، الرئيسة فيها  اللجنة

 )المالية األوراق هيئات( أعضائها على ، يتعين  األموال غسل لمكافحة اإلجراءات من مجموعة

 هذه وتتطلب . وسلطتها لرقابتها الخاضعة األطراف على اإلشرافية عملياتها إطار في بها األخذ

  : اآلتي النظر في الماليـة األوراق هيئات من اإلجراءات

الخاضـعة   الماليـة  المؤسـسات  قبـل  من العمالء عن وتسجيلها المعلومات جمع أسلوب -

  . المحتملين المخالفين عن الكشف إمكانيات تعزيز لغايات ، إلشرافها

التعامـل   إجراءات تطوير لغايات ، المؤسسات هذه لدى السجالت حفظ ومتطلبات أسلوب -

  . المالية باألوراق
بالتنـسيق مـع الجهـات أو        ،   المخالفة المعامالت عن اإلبالغ أو اإلقرار نظام أو أسلوب -

  . األموال غسل مكافحة عنولة ؤالهيئات المس

الماليـة   بـاألوراق  التعامل من والمجرمين المخالفين بمنع الكفيلة المتخذة اإلجراءات كفاءة -

  . المعلومات تبادل لغايات المماثلة األجنبية الهيئات مع والتعاون بالتنسيق ، والمشتقات
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لإلجـراءات   الماليـة  والمؤسسات الوساطة شركات إتباع منتأكد   األدوات المتاحة لل   كفاءة -

  . األموال لغسل عمليات أي عن بالكشف والكفيلة المالئمة الداخلية

  فى إطار الصالحيات   األموال غسل عمليات حول وكفاءتها المعلومات تبادل وآليات أسلوب -

  . الهيئات لهذه المتاحة

 األساسـية  والمعـايير  ئالمبـاد  حـول  ورقة ، يإفرنج 1998 عام في المنظمة هذه وأصدرت

 2002) فبرايـر ( في شهر النوار   جديدة بحلة وإصدارها تعديلها تم ، المالية األوراق لتشريعات

 وسالمة المالية األوراق أسواق وكفاءة بمصداقية اإلرتقاء ئالمباد هذه ويستهدف تطبيق إفرنجي  

 بمكافحـة  المرتبطة راءاتـاإلج من العديد علىر   اشتملت هذه المبادئ والمعايي    وقد . معامالتها

 وجودوقد أكدت هذه المبادئ على أهمية        . األموال غسل عمليات ضمنها ومن األموال رائمـج

 اإلشـراف  هيئات وإمتالك المشروعة غير األنشطة محاربة لغايات ومالئم شامل تشريعي إطار

 كافـة  علـى  لإلشـراف  الالزمـة  نفيذيةوالت التشريعية للصالحيات هذه األسواق  على والرقابة

 مـع  المعلومات وتبادل التعاون لصالحيات إمتالكها إلى باإلضافة ، لسلطتها الخاضعة األطراف

 العاملة والمؤسسات األطراف إتباع أهمية على المبادىء هذه أكدت كما المماثلة األجنبية الهيئات

 إحتمـاالت  مـن  للحد الداخليةئمة للرقابة   واالجراءات المال   األوراق المالية للسياسات   أسواق في

  . األموال في جرائم إستخدامها
متعلقـة   ومعـايير  ئمباد ، عناوين ثمانية وفق صنفت والمعايير ئالمباد هذه أن بالذكر والجدير

اللـوائح   وتطبيق بتنفيذ تتعلق ئومباد الذاتي، بالتشريع تتعلق ئومباد ، والرقابة التشريع بهيئات

  الماليـة   األوراق ، ومبادئ تخص مـصدري       التشريع مجال في للتعاون ئومباد ، والتشريعات

 الوسـاطة فـي   ، ومبادئ تخص شركات      المشترك اإلستثمار بآليات تتعلق ئومباد،   )الشركات(

كبيـراً   عدداً أن ويالحظ . الثانوية واألسواق بالبورصات تتعلق، وأخيراً مبادئ     المالية األوراق

مكافحـة   بنـواحي  مباشرة غير أو مباشرة بصورة مرتبطة إجراءات تضمن،  المبادئ   هذه من

  . ئالمباد هذه )4( رقم اإلطار ويبين. "الفاتف" وبتوصيات المختلفة األموال جرائم
  

  : )IAIS( التأمين  لمراقبي الدولية الجمعية. هـ

ل  مكافحـة غـس     هذه الجمعية على صـعيد     عن الصادرة ئوالمباد اإلرشادات تستهدف

 رقابـة  عن المسؤولة الجهات أو الهيئات تعامل لكيفية عامة وُأسسإلى إرساء قواعد    األموال ،   

 التأمين وعمليات أنشطة إستخدام تجنبمع قضايا جرائم األموال ، بغية       وانشطته   التأمين شركات

 2000 عـام  مـن  )أكتوبر( شهر التمور    في الجمعية هذه أصدرتوقد   . غسل األموال  لغايات
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 دور الـشأن  هـذا  فـي  بينت التي ، ) مبدأ عشر سبعة ( للتأمين األساسيـة ئالمباد ، رنجيإف

 مـع  المعلومـات  تبـادل  وأهمية ، األموال وغسل المالية الجرائم معالجة في الرقابية السلطات

لق  ، المبدأ الثاني المتع    الجانب المرتبطة بهذا  المبادىء هذه أهم ومن . المماثلة األجنبية السلطات

 المتعلـق  عـشر  الحادي الداخلية والمبدأ  بالرقابة المتعلق الخامس والمبدأبمتطلبات الترخيص ،    

  . السوق بممارسات

 حول ودقيقة شاملة إرشادات ،إفرنجي   2002 )يناير(شهر أي النار     في الجمعية هذه وأصدرت

 وإرشـادات  نالتـأمي  مراقبي تخص إرشادات تضمنت التأمين أنشطة في األموال غسل مكافحة

 علـى  رئيسية بصورة ركزت التي اإلرشادات هذه حددت وقد . التأمين ووسطاء شركات تخص

 شـركات  علـى  والرقابي التشريعي لإلطار أساسية متطلبات ثالثة ، الحياة على التأمين أنشطة

  -: وهي األموال غسل محاربة في فعال اإلطار هذا يكون لكي ، وأنشطة التأمين

تقوم  التي والعمليات السجالت من والتحقق ، الميداني التفتيش بعمليات لتأمينا مراقبي قيام -

  . التأمين ووسطاء شركات بها

الهيئـات   ومع وخارجية داخلية جهات مع المعلومات تبادل  ، بإمكانية  التأمين مراقبي تمتع -

  .رفية والمص المالية ، أو باالنشطة بالتأمين سواء المعنية األخرى األجنبية الرقابية

 إجـراءات  وجـود  مدى من ، عند الترخيص على وجه الخصوص ،         التأمين مراقبي تأكد -

  . األموال غسل عمليات لمكافحة الترخيص طالبة التأمين شركات لدى فعالة ومالئمة

شركات  ومسؤوليات لواجبات واسعة تفاصيل اإلرشادات هذه  ، فقد تضمنّت   ذلك إلى وباإلضافة

 التعرف  وإجراءات، وحفظ السجالت ،      إتباعها الواجب الحيطة قواعد ثحي من التأمين ووسطاء

التركيـز   تمثـل  وقد . المشبوهة الحاالت عن واإلخبار التقارير رفع، ومتطلبات    ءعلى العمال 

 إتباعهـا  الواجـب  التحقـق  وإجراءات مسؤوليات حول ، الصدد هذا في إلرشاداتا لهذه الكبير

 كـل  طبيعـة وحسب   ، التأمين مراحل من مرحلة كل وفق ، هاب المرتبطة المطلوبة والسجالت

 إلسـتخدام  المختلفة واإلحتماالت واستعراضاً للحاالت    شرحاً اإلرشادات هذه تضمنت عملية كما 

  . األموال غسل التأمين لغايات
 
   :المالية المعلومات لوحدات" إيجمونت "مجموعة. و

 ، إفرنجـي    1995 عـام  في اعاتهااجتم باشرت التي "إيجمونت" مجموعة نشاط يرتكز

األمـوال   غسل لمكافحة الوطنية الوحدات بين المعلومات التعاون وتبادل    تعزيز على العمل حول

 والمؤسـسية لهـذه   الفنية القدرات تطوير العالم ، بغية    مستوى على )المالية المعلومات وحدات(
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 ثـالث  في إنجازاتها حصر الصدد هذا في ويمكن . األموال غسل عمليات مكافحة في الوحدات

 وتقديم ، اإلنترنت شبكة عبر الوطنية الوحدات بين المعلومات خاصة لتبادل  ، إنشاء آلية     نواحي

 بنـواحي  متعلقـــة  مبادئ وإصـدار ، الوطنيـة للوحدات والتنظيمي والمؤسسي الفني الدعم

 2001 عـام  فـي  ، وقد صدرت هذه المبـادئ        الوطنية الوحدات بين المعلومات ادلتب وشروط

  . إفرنجي

 تبـادل  لنـواحي  تـضع إطـاراً عامـاً        )مبدًأ عشر ثالثة( المبادئ هذه أن إلى اإلشارة وتجدر

 المشتركة المصلحة ألغراض المعلومات بين الوحدات األعضاء ، يشجع نشاط تبادل         المعلومات

شـروط   ، وكـذلك     المعنيـة  األطراف ومسؤوليات بذلك المرتبطة والشروط ويحدد اإلجراءات 

  .المبادئ  هذه أهم) 5 (رقم اإلطار ويعرض. استخدام المعلومات المتبادلة 

من  األموال غسل مكافحة وحدات ، الحالية عضويتها في تضم المجموعة هذه أن بالذكر والجدير

  .المتحدة  العربية اإلمارات هي واحدة عربية دولة بينهم دولة) 69(

  

  :األموال  وغسل اإلرهاب تمويل ةلمكافح األمريكي الوطني  القانون. ز

 القانــون ،إفرنجي   2001 )أكتوبر( األمريكية في شهر التمور    الحكومــة أصدرت

منه  الثـالث القسـم في تضمن الذي ، )(The USA PATRIOT Act األمريكي  الوطنــي

األمـوال وتمويـل     غسل ومحاربة عمليات  للكشف واسعة إجراءات أحكام الخصوص وجه على

 وتنبـع  . العمليـات  هـذه  ألغراض األمريكي المصرفي النظام استخدام إساءة ومنع ،رهاب  اإل

 الدوليـة  والمـدفوعات  ، من الحجم الكبير للمعامالت المصرفية        واإلجراءات األحكام هذه أهمية

 وبالتـالي  ، األمريكي المصرفي النظام استخدام عبر العالم في والمصارف الدول بها تقوم التي

 هـذا  أحكـام  وتتـضمن  . ومتطلباتها اإلجراءات هذه بتبعات معنية والمصارف الدول ههذ فإن

 مـع  األمريكيـة  المـصرفية  بعالقات المؤسسات  يتعلق وخصوصاً فيما  الحال واقع في القانون

 ، تعديالت علـى أحكـام       الواليات المتحدة  خارج من واألشخاص والمصرفية المالية المؤسسات

  .سائدة كانت التي المصرفية السرية قانون

 أن حـين  فـي  ، الفعلي التنفيذ حيز ، قد دخلت     القانون هذا أحكام بعض أن إلى اإلشارة وتجدر

 وزارة عـن  ستـصدر  التي التنفيذية والتعليمات التشريعات من المزيد إلى يحتاج بعضها اآلخر 

والرقابة األخـرى    األمريكية بالتنسيق مع المجلس االحتياطي الفدرالي وهيئات اإلشراف          الخزانة

  -: الفعلي التطبيق حيز دخلت التي األحكام أهم ومن.  المالية على المؤسسات
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تواجد  أي لها ليس التي المصارف أي (االفتراضية   للمصارف المراسلة حسابات فتح منع -

االفتراضـي   المصرف هذا ارتباط مثل الحاالت بعض باستثناء وذلك ،)  بلد أي في مادي

كمـا   . المعنية اإلشرافية السلطات لرقابة وخضوعه المتحدة الواليات يف متواجد بمصرف

حسابات  استخدام عدم من بالتأكد األمريكية المصارف قيام ضرورة ، النطاق هذا في يدخل

  . افتراضية مصارف لصالح مباشرة غير بصورة لديها األجنبية المصارف

عمالءهـا   عـن  ، والـسجالت  ماتالمعلو بتوفير األمريكية المصرفية المؤسسات مطالبة -

  . األمريكية الرقابية أو اإلشرافية السلطات من طلب على بناء ، المصرفية ومعامالتها

 ، الطلب من أي مصرف أجنبي       األمريكي العام للمحامي أو األمريكية الخزانة لوزارة يحق -

 . حـسابات ال بهـذه  المرتبطـة  السجالت تقديم ، المتحدة الواليات في مراسلة حسابات له

 الواليـات  فـي  مراسـلة  حـسابات  له مصرف لكل يتواجد أن ، ذلك على ويفترض بناء  

ويحق لوزارة الخزانة األمريكية أو المحـامي       .  ، وكيل إلستالم مثل هذه الطلبات        المتحدة

 أي إغـالق  األمريكيـة  المصرفية المؤسسات من هذا الصدد ، الطلب      في األمريكي العام

 المعلومـات  تقـدم  ، إذا لـم      المصارف هذه مع عالقاتها وقطع بيةلمصارف أجن  حسابات

  . المطلوبة والسجالت

التعرف  صعيد على وأشمل أوسع إجراءات باتخاذ األمريكية، المصرفية المؤسسات مطالبة -

 . أجنبيـة  دول مـن  وأشـخاص  مصارف ، وذلك فى عالقتهم مع       وهويتهم العمالء على

 "األفشور"مثل ، مصارف     معينة حاالت في إضافية خاصة أحكام هذه اإلجراءات    وتتضمن

  . المتعاونة غير للدول "الفاتف" الئحة ضمن تقع لدول مصارف تابعةو
  

 األعـضاء  المصارف جمعية القانون ، أقدمت     هذا أحكام إلى وباالستناد أنه إلى اإلشارة وتجدر

 هامـة  إرشـادات  إصدار ، على إفرنجي   2002 )مارس(الربيع   شهر نيويورك في  في مقاصة 

قد تنـشأ مـن     موال التى    اإلجراءات والسياسات الواجب إتباعها لمكافحة عمليات غسل األ        حول

 تضم الجمعية هذهاإلرشادات ، من كون      هذه أهمية وتكتسب . المصارف مراسليخالل عالقات   

 دوليةال المدفوعات لعمليات الحجم الهائل  ضوء في ، العالمية المصارففى عضويتها أهم وأكبر     

 جـزءاً  تـشكل  الجمعية لهذه المقاصةنيويورك ، فإن عمليات      مقاصة إطار في تسويتها يتم التي

  . العالمي المدفوعات نظام من وكبيراً هاماً

الوطني  القانون من )313و 312( المادتين مع لتتماشى جاءت اإلرشادات هذه أن ذكره والجدير

  . أعاله المذكور األمريكي
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 ومتطلبـات  ، المـصرفية  المراسلة حسابات فتح ومتطلبات إجراءات شاداتاإلر هذه وتتضمن

 العمليـات  عن باإلخبار المتعلقة واإلجراءات ، الحسابات هذه في العمالء على التعرف ونواحي

 وتـستهدف ،   والمراقبـة  للمتابعة والتنظيمية المؤسسية المتطلبات إلى باإلضافة ، فيها المشبوهة

 غـسل  ، فى التعامل مع مخاطر       الجمعية في األعضاء المصارف قدرات تعزيز اإلرشادات هذه

 الـسياسات  ، من حيـث تبنـي        المصرفية المراسلة مع العمليات جراء من تنشأ قد التي األموال

  ، وتوحيـد المعـايير والمبـادئ       جهة من الشان هذا في والمالئمة الفعالة والبرامج واإلجراءات

مالحظة  ويمكن . أخرى جهة من األعضاء المصارف بيناءات   بهذه السياسات واإلجر   المتعلقة

  -:اإلرشادات عدد من النقاط فى إطار هذه 

   المراسـلة  حـسابات  فـي  العمـالء  على التعرف إجراءات تعزيز اإلرشادات هذه تتطلب -

ويـشمل   . الخطورة عالية تصنف التي المصارف لكت ، وعلى وجه الخصوص      المصرفية

 كـذلك   واإلطـالع ات تفصيلية عن عمالء المصرف المراسل ،        ذلك الحصول على معلوم   

 اإلجـراءات  ومـن  . مالءمتهـا على سياسه إجراءاته بشأن مكافحة غسل األموال ومدى         

عـضو ، مهمتـه      مصرف كل لدى أشخاص أو شخصالصدد ، تعيين     هذا المتضمنة في 

  . األموال غسل مكافحة شؤون حول المراسلة المصارف اليومية مع المتابعة

والهيئـات   والجهـات  األعـضاء  المصارف بين المعلومات وتبادل التعاون تعزيز تتضمن -

  . األموال جرائم بمكافحة العالقة ذات المختلفة األمريكية الحكومية

الرقابـة   وإجـراءات  لسياسات دورية بمراجعة األعضاء المصارف قيام ضرورة تتضمن -

  . األموال جرائم مكافحة بنواحي يتعلق فيما المراسلة للمصارف الداخلية

المصارف  مع المصرفية والتحويالت المعامالت إجراء في الشديد والتفحص التشدد تتطلب -

  . الخطورة عالية المصنفة المراسلة
 

 ،"األفشور" مصارف من كل ، المخاطر عالية مصارف صنفت اإلرشادات هذه أن ذكره والجدير

 تـصنيف  حـسب  األمـوال  غسل مكافحة تتشريعا مجال في المتعاونة غير الدول ومصارف

 قائمـة وزارة   فـي  المتضمنة الدول من أجنبية دولة قوانين وفق المؤسسة والمصارف "الفاتف"

األمريكـي   القـانون  من )312 و      311( المادتين وفق األموال بغسل المتعلقة األمريكية الخزانة

  . إليه المشار

، فإن هناك عدداً     أعاله إليها المشار المنظماتو الجهات مختلف إلى وباإلضافة أنه يذكر وأخيرا

 غـسل  لمكافحـة  الدوليـة  الجهود في دوراً مهماً  أيضاً تلعب التي والتجمعاتآخر من الجهات    
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 هـذه الجهـات ، المجموعـات اإلقليميـة        ومن أبرز .  وتمويل األنشطة غير المشروعة    األموال

 ، إقليميـة  مجموعات خمس الحالي لوقتا في وهناك " للفاتف " المشابهةلمكافحة غسل األموال    

 المعلومـات  تبادل كل منها ، من خالل        بين دول األعضاء فى     على التعاون  نشاطها محور يقوم

 الدوليـة  والمبـادئ  المعـايير  تطبيق على والعمل ، المختلفة والخبرات التجارب من واالستفادة

 هذه عمل إطار في يدخل كما . سائدةال الدولية الجهود إزاءوأقلمتها ، وتنسيق الموقف المشترك      

 والتوصـيات  المبـادئ  تطبيق مدى حول ألعضائهاالمجموعات ، القيام بعمليات التقييم المتبادل       

 المعنيـة  واإلرشـادات  التوصـيات  من المجموعات ، عدداً     هذه بعض عن صدر كما . الدولية

  .األموال  غسل بمكافحة

لمراقبـي   الدوليـة  المجموعة إلى أيضاً اإلشارة تجدر إلقليمية،ا المجموعات هذه إلى وباإلضافة

  خالل من ، "للفاتف" األربعون التوصيات تطبيق إلى تسعى التي )OGBS(" األفشور" مصارف

  . "األفشور" مصارف معامالت على التوصيات هذه لتطبيق الساعية واإلرشادات المعايير وضع
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  ـمـم) ) 11((اإلطار رقـ اإلطار رقـ 
  ر وحدات المعلومات المالية في مكافحة غسل األموال وتمويل األنشطة غير المشروعةر وحدات المعلومات المالية في مكافحة غسل األموال وتمويل األنشطة غير المشروعةأهمية ودوأهمية ودو

  
 .المشروعة غير األنشطة وتمويل األموال غسل مكافحة جهود أركان من رئيسي ركن المالية المعلومات وحدات تمثل     

 تزويـد  ثـم  ومـن  منها، والتحقق لهاوتحلي المشبوهة والحاالت العمليات عن المعلومات على جمع  الوحدات ،  هذه وتعمل

 للتعـاون  محددة ضوابط بموجب الدولية أو ، األموال غسل بمكافحة المعنية المحلية والقضائية األمنية واألجهزة السلطات

 تكون أن يمكن حيث ، حكومية أجهزة تعتبرالتي   ، الوحدات لهذه واحد تنظيمي نموذج هناك وليس . الشأن هذا في الدولي

 بشكل المركزي مرتبطة بالمصرف  تكون أن يمكن أو ، معين وزير أو وزراء كرئيس عليا حكومية بجهة مرتبطة ستقلةم

 علـى  الوحـدات  هذه توفرها أن يمكن التي المعلومات تقتصر وال . إداراته بإحدى ملحقة أو المصرف هذا داخل مستقل

 الماليـة  الجـرائم  مختلـف  حول معلومات كذلك دمتق أن يمكن بل ، مشروعة غير أنشطة تمويل أو أموال غسل عمليات

 مـن  بعـدد  ، تقـدم  مـا  إلى باإلضافة الوحدات هذه تقوم كما. الضريبي التهرب أو اإلحتيال أو التزوير كحاالت األخرى

  :أهمها ، األخرى الوظائف

  .والمصرفي المالي القطاع سالمةو أداء عن ، المالية والمؤسسات المصارف على واإلشرافية الرقابية للسلطات معلومات تقديم -

  .ومحتوياتها التقارير هذه إعداد بكيفية ، المشبوهة العمليات حول تقارير بإعداد المعنية والجهات للمؤسسات توجيهات إصدار -

  .ائمالجر هذه لمكافحة المناسبة والتعليمات التشريعات لوضع ، للسلطة توصيات وتقديم األموال، جرائم حول بأبحاث القيام -

  .المعلومات وتبادل الحدود عبر العمليات قضايا حول ، المماثلة األجنبية الوحدات مع التعاون -

 التـي  المعلومات على تحصل المالية المعلومات وحدات فإن ، والمتوفرة المعلنة والبيانات المعلومات إلى وباإلضافة     

 الماليـة  المؤسسات على يتعين التي اإللزامية التقارير هي ر،المصاد هذه وأهم وأول. مصادر عدة من عملها في تحتاجها

 تقديم يقتصر وال.  الوحدات لهذه وتقديمها طارئة أو دورية بصورة المشبوهة والعمليات الحاالت عن إعدادها والمصرفية

 الجمـارك  راتوإدا كشركات أخرى جهات ومؤسسات  ليشمل يمتد بل ، المصرفية و المالية المؤسسات على التقارير هذه

 واألبحاث هي التحقيقات  المصادر، هذه وثاني . المثال سبيل على والمجوهرات، العقارات وتجار المالية األوراق ووسطاء

مـع   المتبادلة المعلومات هي المصادر، هذه وآخر . الالزمة المعلومات على للحصول نفسها، الوحدات هذه بها تقوم التي

 علـى  الرقابـة  وإدارة المالية ،  األوراق وهيئة المصارف ،  على الرقابة لجنة مثل ، اإلشرافيةو الرقابية والهيئات األجهزة

  .خارجية  جهات من عليها الحصول يمكن التي المعلومات ، المتبادلة هذه المعلومات تشمل كما  .التأمين شركات

 جانـب  يـشكل  ، المماثلة األجنبية لمعلوماتا ووحدات الرقابية الجهات مع المعلومات تبادل أن ، الشأن هذا في ويذكر  

 العتقادها المالية وحدة المعلومات  طلب على بناء أما ، المعلومات تبادل ويتم . المالية المعلومات وحدة عمل لنجاح حيوي

يـة  المال المعلومـات  وحـدة  تقدم ينح طوعاً يتم قد أو ، معينة قضية في أهمية ذات معلومات يملك قد اآلخر الطرف بأن

  .له أهمية ذات المعلومات هذه بأن العتقادها اآلخر الطرف إلى معلومات

 تتـضمن  بـذلك،  الملزمـة  الجهات من وغيرها والمصرفية المالية المؤسسات تعدها التي التقارير أن إلى اإلشارة وتجدر

 ألوراق تـداول  أو ألمـوال  يداعإ عملية كل أي ، العامة الحاالت أو العمليات ، األول النوع وتمثل . العمليات من نوعين

 ، الثـاني  النوع أما . المثال سبيل على ، معين حد تتجاوز صادرة أو واردة تحويل عملية كل أو ، معين حد تتجاوز مالية

 أو الـسقوف  تجاوزها عدم من بالرغم للتقارير المعدة المؤسسات تقدرها معينة العتبارات بأمرها المشكوك العمليات فهي

 للحفـاظ  المالية المعلومات وحدة لدى الكفيلة والضوابط الترتيبات وجود أهمية إلى اإلشارة أخيرا وينبغي.  عنيةالم الحدود

  .أخرى جهات مع تبادلها يتم التي أو عليها الحصول يتم التي المعلومات سرية على



 
  ـمـم) ) 22((اإلطار رقـ اإلطار رقـ 

  يعاتيعاتمعايير تحديد الدول والمقاطعات غير المتعاونة في مجال التشرمعايير تحديد الدول والمقاطعات غير المتعاونة في مجال التشر

  واإلجراءات المقررة دولياً لمكافحة غسل األموالواإلجراءات المقررة دولياً لمكافحة غسل األموال

  
  :المالية التشريعات في الثغرات. أ
المعـايير   مـع  يتماشى الذي بالشكل ما، إقليم أو دولة في المالية المؤسسات كل على واإلشراف القوانين فاعلية عدم أو غياب .1

  .األموال غسل مكافحة في المطبقة الدولية

تـرخيص   متطلبـات  إلى باالستناد أو ترخيص، بدون مصرفية و مالية مؤسسات بإنشاء شركات أو أفراد ملقيا اإلمكانية توفر .2

  .بسيطة وتسجيل

 شغل وظـائف   من أو مالية، مؤسسات في استثمارات أو حصص لهم أعوان أو المجرمين امتالك من تمنع التي الوسائل غياب  ..33

  .فيها إدارية

  .وهمية بأسماء حسابات أو مجهولة حسابات وجود .4

عمالئهـا   لهويـة  ، والمـصرفية  الماليـة  المؤسـسات  تحديد لمتطلبات المنظمة الفعالة، واللوائح والتشريعات القوانين غياب .5

  .المالية والمعامالت الحسابات من النهائيين والمستفيدين

 بهوية عمالئها المتعلقة والوثائق تبالسجال باالحتفاظ والمصرفية المالية المؤسسات تلزم التي التشريعية واللوائح الضوابط غياب  ..66

  .الزمن من كافية لفترة ومعامالتهم

 على المعلومات  األموال غسل بمكافحة المعنية والقضائية اإلدارية السلطات حصول دون تحول إجرائية أو قانونية عقبات وجود .7

   .تهمومعامال الحسابات هذه من النهائيين والمستفيدين الحسابات أصحاب بهوية المتعلقة

  .هذا الصدد في عملها سياق في المصرفية السرية رفع من األموال غسل بمكافحة المعنية اإلدارية للسلطات اإلمكانية توفر عدم .8

 بالتحقيق فـي   قيامها سياق في المصرفية السرية رفع من األموال غسل بمكافحة المعنية القضائية للسلطات اإلمكانية توفر عدم .9

  .األموال غسل عمليات

  .غسل ألموال بمكافحة المعنية للسلطات المشبوهة، والعمليات الحاالت عن واإلخبار التقارير لرفع والملزم الكفؤ النظام يابغ .10

بعـدم   المرتبطـة  والجنائية اإلدارية العقوبات وغياب المشبوهة، الحاالت على اإلخبار بمتطلبات االلتزام على اإلشراف غياب .11

  .الشأن  بهذا االلتزام

  أخرى تشريعية اتعقب. ب
 والفعاليات التجارية  بالشركات المرتبطة المعلومات وتوفير وتسجيل تحديد صعيد على بها المعمول واإلجراءات الوسائل ضعف .1

  .المختلفة

الـشركات   في والمسؤولين المديرين و الفعليين المالكين تحديد من والمصرفية المالية المؤسسات تمكن دون تحول عقبات وجود .2

                                                                                                             .التجارية لياتوالفعا

والمـستفيد   المالـك  معرفة أو حديدت عدم من بالرغم مالية معامالت بإجراء المالية للمؤسسات تسمح أنظمة أو تشريعات وجود .3

 .المعامالت هذه من الحقيقي
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  الدولي التعاون أمام العقبات. ج

 أن أو ، األمـوال  غسل مكافحةب المعنية اإلدارية السلطات بين للمعلومات الدولي التبادل تمنع وقوانين تشريعات وجود .1

  .مفرطة لقيود يخضع الصدد هذا في تبادل المعلومات

 سـلطات  لصالح مشبوهة عمليات عن االستفسار أو التحري من األموال، غسل بمكافحة المعنية اإلدارية السلطات منع .2

  .أجنبية مماثلة

 بموضـوعية  االسـتجابة  أو للتعامل األموال غسل بمكافحة المعنية اإلدارية السلطات لدى الكافي االستعداد وجود عدم .3

  .المماثلة األجنبية بات السلطاتلطل

غسل  بمكافحة المعنية المالية المعلومات وحدات بين أو اإلشرافية السلطات بين الدولي التعاون على إجرائية قيود وجود .4

 بقـضايا  العمليـات  هـذه  ارتبـاط  حالة في وخصوصاً المشبوهة، العمليات عن والتحري التحليل في وذلك ، األموال

  .الضرائب

  .األموال غسل عمليات ريمتج غياب .5

 أن أو ، األمـوال  غسل بمكافحة المعنية القضائية السلطات بين للمعلومات الدولي التبادل تمنع وقوانين تشريعات وجود .6

  .مفرطة لقيود يخضع الصدد هذا في تبادل المعلومات

 عـن  الـصادرة  والقانونية ضائيةالق للطلبات بموضوعية لالستجابة القضائية السلطات لدى الكافي االستعداد وجود عدم .7

  .مماثلة سلطات أجنبية

حال  في وخاصة ، القضائية السلطات قبل من جنح عليه مايطلق تتضمن التي الحاالت في القضائي التعاون تقديم رفض .8

  .الضريبية القضايا

  

  األموال غسل لمكافحة المتاحة الموارد نقص. د

 الالزمة ، والفنية والبشرية المالية بالموارد األموال غسل بمكافحة المعنية والقضائية اإلدارية السلطات تزويد في الفشل .1

  .التحقيقات وإجراء للقيام بوظيفتها

  .األموال غسل بمكافحة المعنية السلطات مختلف لدى العاملون الموظفون كفاءة عدم .2

  المختصة للسلطات المشبوهة العمليات عن المعلومات وتوفير وتحليل لجمع مركزية آلية أو وحدة غياب .3
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  ـمـم) ) 33( ( اإلطار رقـ اإلطار رقـ 

  المبدأ الخامس عشر من المبادئ األساسية للرقابة المصرفية الفعالة المبدأ الخامس عشر من المبادئ األساسية للرقابة المصرفية الفعالة 

  ومعايير تطبيقه المتعلقة بمكافحة غسل األموالومعايير تطبيقه المتعلقة بمكافحة غسل األموال
           

 قواعـد  ذلـك  فـي  بما فاعلة وإجراءات وأساليب سياسات لديها المصارف أن من يتأكدوا أن المصارف مراقبي     على

 مـن  المصرف استخدام دون وتحول ، المالي القطاع في العالية والمهنية األخالقية المعايير تعزز "عميلك إلعرف "صارمة

  -:التالية للمعايير وفقاً قصد غير قصد أو عن المجرمة العناصر قبل

دون  وتحول والمهنية يةاألخالق المعايير تعزز فاعلة وإجراءات وممارسات سياسات المصارف لدى أن من المراقب يتأكد  --

 النـشاط  وكـشف  ، المصرف حماية يشمل وهذا . قصد غير أو دقص عن المجرمة العناصر قبل من المصرف استخدام

  .مشبوه نشاط أي عن المسؤولة وإبالغ السلطات اإلجرامي

مـن   كجزء عنهم ابةني يعملون ومن العمالء هوية تحديد سياسة وتنفيذ بتوثيق قامت قد المصارف أن من المراقب يتأكد -

العمالء  هوية بخصوص تحفظ أن يجب التي السجالت بشأن واضحة قواعد هنالك وأن . األموال غسل لمكافحة برامجها

  .بها ومدة االحتفاظ الفردية والصفقات

 ءاتاإلجرا هذه تشمل وقد . المحتملة الشبهة ذات التعامالت لضبط رسمية إجراءات المصارف لدى أن من المراقب يتأكد -

 ماشـابهها  أو النقـد  مـن  كبيرة لمبالغ السحب أو اإليداع عمليات لبعض أعلى مسؤول قبل من وفحص إضافي  تفويض

  غير العادية للعمليات خاصة وإجراءات

 وإجـراءات  سياسـات  أن مـن  للتأكد واضحة بمسؤولية يتمتع كبيرا مسؤوالً عينت قد المصارف أن من المراقب يتأكد -

  .األموال غسل لمكافحة والتنظيمية التشريعية الشروط مع أدنى،كحد  تتوافق، المصرف

 عمليـات  أيـة  عن باإلبالغ ليقوموا الموظفين جميع إلى ومبلغة واضحة إجراءات المصارف لدى أن من المراقب يتأكد -

  .األموال غسل بمكافحة التقيد على المشرف أو المسؤول األعلى إلى مشبوهة

 عـن  اإلبالغ ألغراض الداخلي األمن قسم ومع اإلدارة مع االتصال خطوط وضعت قد المصارف أن من المراقب يتأكد -

  .المشاكل

 وحـوادث  المـشبوهة  بالنـشاطات  المراقـب  إلى تقريراً المختصة، الجنائية السلطات إبالغ إلى إضافة المصارف ترفع -

  .وسمعته وأمنه المصرف تمس سالمة التي االختالس

 إلـى  حـسنة  بنيـة  مـشبوهة  عملية عن يبلغ الذي الموظف مالحقة عدم المصرف توسياسا واألنظمة القوانين تضمن -

  المعنية السلطة إلى مباشرة أو الداخلي، األمن قسم إلى أو األعلى المعين المسؤول

المـشبوهة   العمليـات  وتحديد لمنع وأنظمته المصرف لدى األموال غسل ضوابط أن من الدوري بالفحص المراقب يتأكد -

 ال يتقيـد   الـذي  المـصرف  ضـد  تدبير أي التخاذ كافية تنفيذية سلطات للمراقب ويكون . كافية مازالت نهاع واإلبالغ

  .األموال غسل بالتزامات مكافحة

 المحلـي  المـالي  القطـاع  في األخرى الرقابية السلطات مع يتبادل أن مباشرة، غير أو مباشرة بصفة المراقب، يستطيع -

  .بها المشتبه أو الفعلية اإلجرامية بالنشاطات قةالمتعل المعلومات واألجنبي تلك

  .المصرف في الموظفين جميع على بوضوح تعمم والمهني األخالقي للسلوك سياسة المصارف لدى أن من المراقب يتأكد  --
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  ـمـم) ) 44((اإلطار رقـ اإلطار رقـ 
   ))(IOSCO(المبادئ والمعايير األساسية لتشريعات األوراق المالية الصادرة عن 

   إفرنجي 2002فحة جرائم األموال شهر النوار فبراير ذات الصلة بمكا
  :الثامن المبدأ

 حيث من لها، الخاضعة والمؤسسات األطراف على شاملة صالحيات والرقابة التشريع هيئات التشريعات، تمنح أن يجب

   )".للفاتف "8 التوصية مع يتوافق (القرارات تنفيذ ومتابعة وإجراء التحقيق التفتيش حق

  :لتاسعا المبدأ

 يتوافق( . وقراراتها أحكامها بتنفيذ المعنية األطراف إلزام من تمكنها بصالحيات والرقابة التشريع هيئات تتمتع أن يجب

  .")للفاتف" 8التوصية  مع

  :العاشر المبدأ

 واإللتـزام  يمالتقي ومتابعة واإلشراف والتحقيق التفتيش عمليات ستخدامإ يضمن أن التشريعي اإلطار أو النظام على يتعين

  .")للفاتف " 8التوصية  يتوافق مع(  ومصداقية بفعالية

  :عشر الحادي المبدأ

 خارجية أو داخلية جهة أي مع العامة وغير العامة المعلومات تبادل صالحيات والرقابة التشريع هيئــات تمنح أن يجب

  )".للفاتف "20التوصية  مع يتوافق( . 

  :عشر الثاني المبدأ

 العامـة  وغير العامة المعلومات تبادل كيفية بشأن واضحة وإجراءات آليات إمتالك والرقابة، التشريع يئاته على يتعين

   )".للفاتف "20 التوصية مع يتوافق( أوخارجية داخلية جهة أي مع

  :عشر الثالث المبدأ

 والرقابـة  التـشريع  لهيئـات  ةالضرور عند المساعدة تقديم إمكانية والرقابة، التشريع هيئات التشريعات، تمنح أن يجب

  )."للفاتف "20 التوصية مع يتوافق (.وظائفهم قيامهم بممارسة إطار في المماثلة األجنبية

  :عشر السادس المبدأ

 مـع  يتوافـق ( . اًدولي عليها المتعارف والتدقيق المحاسبة معايير إستخدام المالية، األوراق مصدري الشركات على يتعين

   )"للفاتف "32 التوصية

  :عشر السابع المبدأ

  المالية األوراق في المشترك اإلستثمار آليات وتسويق وإدارة إلنشاء هلية لأل وشروط معايير التشريعات، تضع أن يجب

  ")للفاتف "29 التوصية مع يتوافق( 

  :والعشرون الواحد المبدأ 

  ")للفاتف "29 التوصية مع يتوافق( .لماليةا األوراق في الوسطاء ألهلية دنيا، وشروط معايير التشريعات، تضع أن يجب

  :والعشرون الثالث المبدأ

 إدارة وجود وتضمن المتعاملين، حقوق حماية إلى تهدف التي الداخلية، للرقابة بمعايير التقيد الوساطة شركات على يجب

مع  يتوافق( الصـدد  هذا في الرئيسية المسؤولية الوساطة شركات إدارات معه الذي تتحمل بالشكــل للمخاطر فعالة

" )                                                      للفاتف  " 26 ، 25 ، 19 ، 15 ،14، 12 ، 11 ،10  التوصيات

 يتبع                                       
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  :والعشرون الخامس المبدأ

 وإلشـراف  مـسبقة،  لموافقـة  يخضع أن يجب البورصات ذلك في بما (المالية األوراق لتداول آلية أو نظام أي إنشاء أن

   )"للفاتف" 13 التوصية مع يتوافق( والرقابة  التشريع هيئة ورقابة

  :والعشرون لسادسا المبدأ

 وآليـات  البورصات كافة على والرقابة، التشريع هيئة ِقبل من والرقابة اإلشراف لعمليات إستمرارية هناك يكون أن يجب

 كافـة  حقـوق  تحمـي  عادلـة  وإجراءات قواعد وفق التداول عمليات مصداقية من التأكد وذلك بهدف  الموجودة، التداول

   )"للفاتف" 13 التوصية مع يتوافق (  ن متواز بشكل المتعاملة األطراف

  :والعشرون السابع المبدأ

 مـع  يتوافـق  (المالية األوراق تداول وأنشطة عمليات حول كافية شفافية وجود على التشريعات، وتشجع تضمن أن يجب

   )"للفاتف" 15 ، 14التوصيتين 

  :والعشرون الثامن المبدأ

 قد أخرى مخالفات أو سلبية ممارسات أي أو باألسعار تالعب أي ضبط من يمكن الذي بالشكل التشريعات تصمم أن يجب

  ) " للفاتف28 " ،18 ،15 ،. 14 التوصيات مع يتوافق (تحدث

 
  

  ـمـم) ) 55((اإلطار رقـ اإلطار رقـ 

  أهم مبادئ تبادل المعلومات بين وحدات المعلومات المالية
األجنبية المماثلة ، علـى      الوحدات مع يةبحر المعلومات تبادل على قادرة المالية المعلومات وحدات تكون أن يجب -

 من طلب بدون أو بطلب كان سواء التبادل، هذا وفق يتم أن ويجب . مشتركة اتفاقيات وتفاهمات  وفق تبادليأساس  

  .بها المرتبطة وباألطراف المعنية بالقضية ذات العالقة المتاحة المعلومات كافة تقديم األجنبية، الوحدات

 ستـستخدم  التي والغرض طلبها أسباب عن باإلفصاح معلومات تطلب التي المالية المعلومات وحدات تقوم أن يجب -

 الطلـب  هذا كان إذا فيما تحديد من للطلب المستلمة الوحدة تساعد أن يمكن أخرى وأي معلومات  ألجله، المعلومات

  .المحلية قوانينها مع يتعارض ال

  .المعلومات هذه على الحصول طلب في المحددة الغاية أو ضللغر فقط، المتبادلة المعلومات تستخدم أن يجب -

  .للمعلومات المقدمة الوحدات موافقة دون ثالث طرف إلى المعلومات هذه قلن للمعلومات، المستلمة للوحدات يحق ال -

  .المتبادلة المعلومات سرية على بالحفاظ الكفيلة اإلجراءات اتخاذ المالية المعلومات وحدات على يجب -

 
 


